التفكير االستراتيجي األمريكي وعالم الجنوب
قراءة في نظرية صدام الحضارات
د عقيل عبد جالي جبر.م
قسـ األنثروبولوجيا التطبيقية/كمية اآلداب/الجامعة المستنصرية

American strategic thinking & south world
Reading in the theory of civilization conflict
Key word
Strategy,strategic thinking,world of south
Dr. Aqeel .A.jali
College of arts- Anthropology department
Dr.aqeel2000@gmail.com

1

الممخص-:
ظيرت أطروحات صموئيؿ ىنتغتف وفرانسيس فوكوياما (صداـ الحضارات و نياية

التاريخ) كأحد أطروحات السياسة الخارجية األمريكية نحو عالـ الجنوب والسيما بعد أحداث
الحادي عشر مف أيموؿ لتساىـ بشكؿ فاعؿ في بمورة التفكير اإلستراتيجي األمريكي في توجيو

بوصمة التعامؿ السياسي عمى مرتكزات تعتمد العقيدة الدينية واالختالؼ الثقافي وربما العرقي

بيف الحضارة الغربية ومجتمعات عالـ الجنوب وخصوصاً اإلسالمية منيا  ,فكؿ ما جاء في تمؾ

األطروحات يبيف أف الحضارة الغربية في عداء دائـ مع الحضارات األخرى ومنيا اإلسالمية لمف
حاوؿ استغالؿ ىذه النظرية داخؿ أروقو صناعة القرار االستراتيجي األمريكي .

لقد حاولت الواليات المتحدة األمريكية والسيما المحافظوف الجدد الذيف امسكوا بالسمطة في عيد

بوش االبف االستفادة مف نظرية "صداـ الحضارات " تحقيقاً لمصالحيـ االقتصادية في العالـ
عبر أعادة تموضع توازنات القوى حتى وأف كاف ذلؾ يستدعي أسخداـ القوى العسكرية واالحتالؿ

فضالً عف تكويف األعداء االفتراضييف وفؽ تصورات تمؾ النظرية السيما بعد انييار وتفكؾ

االتحاد السوفيتي ,وعمى سبيؿ المثاؿ تـ توظيؼ نظرية صداـ الحضارات مف أجؿ الوصوؿ إلى
منابع النفط في العالـ العربي بذريعة الحرب عمى اإلرىاب بعد تفجيرات برجي التجارة العالمية في

الواليات المتحدة األمريكية  ,وبالرغـ مف عدـ ثبوت صحة وواقع تمؾ النظرية إال أنيا كانت

وسيمو لتحقيؽ مشروع الواليات المتحدة األمريكية في تعزيز نفوذىا في الشرؽ األوسط وتحقيؽ

مصالحيا في االستحواذ عمى ثرواتو ..

ولعؿ ىنتنغتف أعد نظريتو (صداـ الحضارات ) تمبية لمصالح الفئات األشد تطرفاً في النظاـ

الرأسمالي العالمي وتحديداً الفئات الصناعية العسكرية فكاف تقسيمو لمعالـ تقسيماً وظيفياً ونفعياً
مسخ اًر الجغرافيا السياسية ألىداؼ السياسة العسكرية ,ممجداً النموذج األمريكي كنموذج قائـ
عمى الديمقراطية الميبرالية  ,وىذا ما يوضح مدى توظيؼ ىذه النظرية لصالح اإلستراتيجية

األمريكية فاتحاً آفاؽ جديدة في عمـ االجتماع السياسي واالنثروبولوجية السياسية نحو تطبيقات
تعيد إلى الواجية توظيؼ تمؾ التخصصات أباف المراحؿ االستعمارية األولى واعتمادىا طبيعة

تمؾ المجتمعات المستعمرة وتمايزىا ثقافياً ودينياً كجزء أساسي في إدارة ميكانزمات الصراع
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Abstract
Theses of Samuel Huntington and Francis Fukuyama appeared (The
Clash of Civilizations and the end of history) as one of the theses of
American foreign policy toward the Global South, particularly after the
events of atheist from September to contribute effectively in the
development of US strategic thinking in guiding compass political deal
on the pillars rely religious belief and cultural differences, ethnic and
perhaps between Western civilization and the communities of the Global
South, particularly Islamic ones, all that came in those propositions shows
that Western civilization in a constant feud with other civilizations and
Islamic ones who tried to exploit this theory within the corridors of
strategic decision to the US industry.
I have tried the United States and particularly the neo-conservatives, who
held power under Bush Jr. to take advantage of a "clash of civilizations"
theory investigation into its economic interests in the world via
repositioning the balance of power even though it calls made using
military forces and occupation as well as on the composition of enemies
virtual according to the perceptions of that theory especially after the
collapse and disintegration of the Soviet Union, for example, were
employed clash of civilizations theory for access to oil resources in the
Arab world under the pretext of the war on terrorism after the twin towers
of world trade in the US bombings, and despite the lack of evidence of
the health and the reality of that theory, but it was a way to achieve a
project of the United States in strengthening its influence in the Middle
East and achieve its interests in the acquisition of wealth ..
Perhaps Huntington prepared his theory of clash of civilizations meet the
interests of the most extreme groups in the global capitalist system and
specifically the military industrial groups was divided to the world
division and functionally utilitarian harnessing the political geography of
the objectives of military policy, glorified the American model as a model
based on liberal democracy, and this is what explains the extent of the
employment of this theory in favor of the US strategy, opening new
horizons in political sociology, political and anthropological towards the
re-application to the fore employ those disciplines during the first stages
of colonial dependence and the nature of those colonial societies
culturally and religiously and differentiation as a key part in the
mechanism of conflict management
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مقدمةIntroduction :

لقد أثرت نظرية (( صداـ الحضارات )) في اإلستراتيجية األمريكية وخصوصا بعد أحداث

الحادي عشر مف ايموؿ  . 1002حيث اتخذت الواليات المتحدة األمريكية مف نظرية صداـ

الحضارات حجة لتحويؿ القرف الحادي والعشروف ( قرنا أمريكيا ) في صراعيا

مع

االيديولوجيات التي عدتيا منطمقاً فكرياً في تعريؼ اآلخر  ,في حيف شكمت العقيدة الدينية ولو
بشكؿ مبطف أىـ مرتكزات تمؾ التمايزات وبشكميا الواضح ما أسمتو الواليات المتحدة األمريكية

(اإلسالـ المتطرؼ) وما انبثؽ عف ذلؾ المصطمح مف مفيومات محورية مثؿ (اإلرىاب) و(نشر
الديمقراطية) وما أستتبع ذلؾ مف تحوالت في التفكير اإلستراتيجي األمريكي خصوصا في الشرؽ

األوسط والمجتمعات العربية واإلسالمية ومحاولتيا لفرض ىيمنتيا عمى العالـ بصورة عامو وعمى
عالـ الجنوب بصوره خاصة واستغالؿ ثروات ىذا العالـ مف اجؿ خدمة مصالح الفئات الغنية

والشركات المتعددة الجنسية والتي يحاوؿ المحافظوف الجدد الحفاظ عمى مصالحيـ مف خالؿ

تبني نظرية صداـ الحضارات ما جعؿ مجتمعاتنا تدخؿ في دوامة التأثير السياسي األمريكي
المباشر والغير مباشر  ,أبتدء بالتحوالت السياسية في شكؿ أنظمة الحكـ والسمطة (األنموذج

الديمقراطي ) وأنتياءاً بالتحوالت الثقافية والفكرية ألنماط عيش تمؾ المجتمعات وجذورىا التقميدية
ومعتقداتيا الدينية ناىيؾ عف االرتباط الكامؿ (الخاضع)القتصاديات تمؾ الدوؿ مع المنظومة

(الكونية)االقتصادية األمريكية ,وينقسـ ىذا البحث إلى فصميف  :الفصؿ األوؿ بعنواف (اإلطار
العاـ لمبحث ومفاىيمو األساسية .ويضـ مبحثيف األوؿ  :اإلطار العاـ لمبحث أما المبحث الثاني

فيشمؿ المفاىيـ األساسية لمبحث أما الفصؿ الثاني بعنواف ( نظرية صداـ الحضارات في
اإلستراتيجية األمريكية و المحافظوف الجدد) وينقسـ إلى مبحثيف األوؿ  :الناحية الفكرية لنظرية

صداـ الحضارات والثاني بعنواف  :تأثير نظرية صداـ الحضارات في اإلستراتيجية األمريكية و

المحافظوف الجدد.
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الفصل أألول اإلطار العام لمبحث ومفاهيمه األساسية
المبحث أألول اإلطار العام لمبحث

أوالا  :مشكمة البحث - :

تعد نظرية صداـ الحضارات مف المواضيع الشػائكة والمعقػدة كونيػا تتطػرؽ إلػى الصػراع

بػػيف الحضػػارة الغربيػػة والحضػػارات األخػػرى ومنيػػا اإلسػػالمية بحسػػب أطروحػػات صػػاحب النظريػػة
والػػذي يظيػػر الحضػػارة الغربيػػة فػػي مواقػػع متقدمػػة سياسػػيا واقتصػػاديا فػػي حػػيف أف الػػدوؿ العربيػػة

واإلسالمية تعاني مف الفقر والتخمؼ واالنقسامية مما يجعميػا دوؿ مسػيطر عمييػا مػف قبػؿ الػدوؿ

العظمى والسيما الواليات المتحدة األمريكية  ,وكيؼ يمكف أف يكوف ذلؾ مػؤث اًر بشػكؿ فاعػؿ عمػى
طبيعػة تمػػؾ المجتمعػػات وأسسػػيا الثقافيػة لػػذا فػػأف فيػػـ توجيػات التفكيػػر اإلسػػتراتيجي األمريكػػي فػػي
اعتماده عمى تمؾ النظرية يعد النقطػة الجوىريػة فػي فيػـ تبعػات وارتػدادات مػا ينػتي عػف تطبيقاتيػا

العممية في السياسة األمريكية.

ثانيا  :أهمية البحث - :

تكف أىمية موضوع صداـ الحضارات في كونو يحيمنا إلى التعرؼ عمى مكامف وحيثيػات

السياسة األمريكية المتبعة والسيما مف قبؿ المحػافظيف الجػدد والخطػط اإلسػتراتيجية لمسػيطرة عمػى
دوؿ عالـ الجنوب وخاصة الدوؿ الغنية بالثروات النفطية لذا فأف فيـ طبيعة تمؾ السياسات يزيؿ

الغمػػوض والضػػبابية عػػف كثيػػر مػػف المفػػاىيـ التػػي تشػػكؿ اليػػوـ عمػػاد التحػوالت السياسػػية والثقافيػػة

واالجتماعية في مجتمعاتنا .

ثالثا  :هدف البحث وتساؤالته -:

إف الي ػػدؼ م ػػف البح ػػث ى ػػو التع ػػرؼ عم ػػى نظري ػػة ص ػػداـ الحض ػػارات واث ػػر ى ػػذه النظري ػػة ف ػػي

اإلستراتيجية األمريكية وما أحدثتو ىذه النظرية مف اثػر بػالف فػي السياسػات األمريكيػة المتبعػة
بعد أحداث  22ايمػوؿ  /سػبتمبر  1002تجػاه العػالـ وعميػة فػاف تسػاؤالت البحػث سػتكوف كمػا
يمي -:

 -2ىػػؿ تعػػد نظريػػة صػػداـ الحضػػارات وسػػيمة اتخػػذتيا الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة سػػبيال
لتحقيؽ ما تصبوا إليو؟

 -1ىػػؿ كػػاف إلحػػداث الحػػادي عشػػر مػػف ايمػػوؿ  1002اثػػر فػػي العػػودة إلػػى نظريػػة صػػداـ
الحضارات ؟
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 -3ىؿ كانت لنظرية صداـ الحضارات تأثير عمػى الفكػر االسػتراتيجي األمريكػي بعػد انييػار
االتحاد السوفيتي ؟

رابعا  :منهجية البحث -:

أعتمد في ىذا البحث عمى منيجيف ميميف مف مناىي االنثروبولوجيا السياسية وىما منيي العممية

السياسػػية ومػػنيي االقتصػػاد السياسػػي وقػػد بػػرز كػػال المنيجػػيف فػػي تسػػعينيات القػػرف الماضػػي أثػػر

التحوالت السياسية عالمياً في أعقاب انييار وتفكؾ االتحػاد السػوفيتي ونيايػة حقبػة الحػرب البػاردة

ودوؿ المعسػػكر االشػػتراكي فضػالً عػػف بدايػػة تبمػػور مفيػػوـ العولمػػة والتجػػارة الحػرة  ,كػػال المنيجػػيف

اعتمػ ػػد فػ ػػي تحميمػ ػػو لمنطمقػ ػػات الفعػ ػػؿ السياس ػ ػػي الداخميػ ػػة والخارجيػ ػػة عمػ ػػى اعتبػ ػػارات التحػ ػ ػوالت

االجتماعيػػة والثقافيػػة واالقتصػػادية خصوصػاً فػػي عػػالـ الجنػػوب أو دوؿ (التػػابع االقتصادي)فضػالً
عػػف ىيمنػػة االقتصػػاد الغربػػي واعتمػػاد سػػتراتيجيات تحقيػػؽ المصػػالح السياسػػية وأىػػدافيا باالعتمػػاد

عمى توظيؼ طبيعة المجتمعات ولذا سمي منيي العمميػة السياسػية بمسػميات تػدؿ عمػى ذلػؾ مثػؿ
مػػنيي المعبػػة السياسػػية ,مػػنيي نمػػاذج السػػوؽ ,مػػنيي المنفعػػة السياسػػية  ,وأكثػػر مػػا طبػػؽ اسػػتخداـ
ىذيف المنيجيف كػاف لد ارسػة تػأثيرات العولمػة والتغيػرات السياسػية العالميػة وتأثيرىمػا فػي التحػوالت

والسياسة الداخمية لممجتمعات التقميدية مثؿ اليند والمكسيؾ ودوؿ الشرؽ األوسط
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المبحث الثاني  :مفاهيم البحث

تعػػد المفيوم ػػات م ػػف المس ػػائؿ ذات الض ػػرورة فػػي أي بح ػػث عمم ػػي ل ػػذا س ػػوؼ نتط ػػرؽ

بأختصار ألىـ المفاىيـ والمصطمحات التي استخدمت في بحثنا ىذا وىي اآلتية-:

 - 1اإلستراتيجية Strategy

ىي فف وعمـ وضع المخططات العامة المدروسة بعنايػة تامػة السػتخداـ دولػة مػا لممػوارد أو

أي شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ القػػوة المتػػوفرة لػػدييا فػػي سػػبيؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ محػػددة ليػػا ( ,)1وبمعنػػى أخػػر

ىػػي خطػػط أو طػػرؽ توضػػع لتحقيػػؽ ىػػدؼ معػػيف عمػػى المػػدى البعيػػد اعتمػػاداً عمػػى التخطيطػػات

واإلجراءات في استخداـ المصادر المتوفرة في المدى القصير ( .)3كما أف اصؿ كممة Strategy

مػف اليونانيػة Strategio

وتعنػي قائػد الجػيش وأيضػا  Stratosوتعنػي الجػيش

()4

ولقػد ظيػر

أوؿ استخداـ لمفيوـ اإلستراتيجية فػي ( 500ؽ .ـ وحتػى اآلف ) كمفيػوـ عسػكري ثػـ فػي 2910
(نموج ىارفمرد ) وفي  2950التخطيط االستراتيجي في التنمية الصناعية والتسويؽ وفػي (2950
–  ) 2955ظيرت فرضػية تقػوؿ أف جميػع المنشػات ليػا اسػتراتيجيات سػواء أعمنتيػا أو لػـ تعمنيػا

وفي ( ) 2960 – 2955أصبحت اإلستراتيجية تعني الخطة البعيدة المدى التػي تسػعى المنظمػة

مف خالليا لموصوؿ إلى ما تطمح أليو وفي  2960ظير التخطػيط االسػتراتيجي كػأداة إداريػة فػي
جميع األعماؿ ( القطاع الخاص ) وفػي ( ) 2965-2960سػيطر مفيػوـ التخطػيط االسػتراتيجي
ب ػػدال ع ػػف مص ػػطمح التخط ػػيط البعي ػػد الم ػػدى ال ػػذي ب ػػدأت عيوب ػػو وثغ ارت ػػو تتكش ػػؼ عم ػػى ص ػػعيد

المؤسسػات وفػػي ( ) 2980أصػبح التخطػػيط االسػتراتيجي أداة لػػادارة الحكوميػة ( القطػػاع العػػاـ )
بينما في ( ) 2986ظيرت تفسػيرات جديػدة إلسػتراتيجية وبعػض العمػوـ المرتبطػة بيػا وقػد ظيػرت

فػػي (  ) 2996 – 2991العديػػد مػػف المحػػاوالت لتحػػديث التخطػػيط االسػػتراتيجي وظيػػر التفكي ػر
االسػػتراتيجي كبػػديؿ مقتػػرح ,وعممي ػاً بػػدء مفيػػوـ التفكيػػر االسػػتراتيجي منػػذ ( 1002وحتػػى اآلف )
يتقدـ عمى بقية المصطمحات اإلستراتيجية األخرى باعتباره نقطة البدء واالنطػالؽ وبدونػو اليمكػف

أف تكػػوف ىنػػاؾ خطػػط أو إدارات إسػػتراتيجية ( ,)5واعتمػػادا عمػػى مػػا سػػبؽ ذكػره فػػي أىميػػة مفيػػوـ
التفكير االستراتيجي سوؼ نبحث في معنى ىذا المفيوـ .

 - 2التفكير االستراتيجي Strategy Thinking

اسػػتطاع ( )Henry Minzbegفػػي عػػاـ ( ) 2994مػػف وضػػع مفيػػوـ التفكيػػر االسػػتراتيجي

فػػي إطػػار أكػػاديمي واضػػح وحػػدد غايات ػو وابعػػاده ووضػػع حػػدوده مػػع المصػػطمحات األخػػرى  ,فقػػد
7

أش ػػار أف التفكي ػػر االس ػػتراتيجي ى ػػو طري ػػؽ خ ػػاص لمتفكي ػػر  ,يي ػػتـ بمعالج ػػة البص ػػيرة ي ػػنجـ عن ػػو
منظور متكامؿ لممنظمة مف خالؿ عممية تركيبية ناجمة عف حسف توظيؼ الحدس واإلبػداع فػي

رس ػػـ التوجيي ػػات اإلس ػػتراتيجية ( ,)6وق ػػد ب ػػرز رأي مف ػػاده أف التفكي ػػر االس ػػتراتيجي أس ػػاس ص ػػياغة
اإلستراتيجية والتخطيط اإلستراتيجية انطالقا مػف أنيمػا يصػباف فػي بػرامي عمػؿ رئيسػية تسػتخدميا

المنظمػػة لبمػػوغ رسػػالتيا وغاياتيػػا ( ,)7وحػػدد التفكيػػر االسػػتراتيجي كعمميػػة ضػػمف منظػػور تحػػديات

العولمػػة بأنػػة العمميػػة التػػي تسػػتخدـ لتطػػوير تصػػور اسػػتراتيجي  ,وقػػد حصػػمت دعػػوة السػػتخداـ

عمميػػات التفكيػػر االسػػتراتيجي بصػػورة مترادفػػة مػػع عمميػػات تطػػوير اإلسػػتراتيجية وصػػياغتيا (,)8
ويأتي التفكير االستراتيجي استجابة لمبعد اإلستراتيجية في اإلدارة  ,وىو يساعد عمػى اإلجابػة عػف

التساؤالت المتعمقة بتصوراتيا بعيدة األمد (.)9

إف التفكيػػر سمس ػمة مػػف العمميػػات المعقػػدة التػػي تجػػري فػػي الػػدماغ البشػػري بسػػرعة مذىمػػة ميمتيػػا

تبس ػػيط األم ػػور الت ػػي تش ػػغؿ ال ػػذىف وتحميمي ػػا إل ػػى عناص ػػر أولي ػػة قابم ػػة لمػػربط والمقارن ػػة والع ػػرض
والتصوير  ,ومف ثـ الخروج بتصور أو نظرية تشكؿ قاعدة ثابتة لمتطبيػؽ العممػي ,والتفكيػر الحػر
يشكؿ عائقا فػي وجػو التخطػيط ألنػو يرىػؽ الػذىف بكثػرة المعمومػات التػي ال لػزوـ ليػا فػي موضػوع

يجػػري التخطػػيط لػػو بشػػكؿ محػػدد ومنشػػأ مػػا يسػػمى التفكيػػر االسػػتراتيجي والػػذي ىػػو مسػػار فكػػري
محػػدد لػػو خػػط سػػير واضػػح خػػاص بػػو ولػػو أىػػداؼ محػػددة

()20

 ,والتفكيػػر االسػػتراتيجي بمفيومػػو

البسػػيط ىػػو محاولػػة توق ػع مػػاذا سػػيكوف عميػػة الواقػػع الجديػػد أبعػػاده ومعػػاييره والتػػأثير فيػػو (,)22
ومازاؿ التفكير االستراتيجي مثار جدؿ عمماء عمـ اإلدارة اإلستراتيجية(.)21

 - 3عالم الجنوب Global South

ىو مصطمح جغرافي اقتصادي تمثمو الدوؿ الفقيرة وغير المتطورة اقتصاديا واجتماعيا

وثقافيا ( ,)23ويعرؼ أيضا بالعالـ المتخمؼ صناعيا باستثناء قارة اوقانوسيا الواقعة جنوب دائرة

عرض( )30درجة شماال بالنسبة ألسيا ( ,)24وبمعنى أوسع ىو مجموعة مف الدوؿ التي تمثؿ
العالـ المتخمؼ الواقعة جنوب خطي عرض ( )30درجة شماال في أمريكا و( ) 35درجة بيف
أوربا وافريقيا وتشترؾ جميعيا في التخمؼ( ,)25ويقوؿ ( جاف سار جور ) في كتابو ضرورة
التعاوف بيف الشماؿ والجنوب انو لمف الخطأ الجسيـ االعتقاد باف الجنوب ىو عبارة عف مجموعة
متجانسة ومكونو مف بمداف متشابية الثقافة والظروؼ االقتصادية  ,فرغـ البؤس المخيؼ
والمشاكؿ الحياتية العضالية الناجمة عف التضخـ في المناطؽ السكانية الكبرى وعدـ المساواة في

ظروؼ المعيشية المؤذنة باالنفجار يالحظ  ,عمى األقؿ  ,بعض التحسف الممموس لجزء ميـ مف

السكاف وتوفر طاقة كامنة في المعتقد أف يؤدي استغاللو الحاصؿ بالفعؿ حاليا إلى تحقيؽ التقدـ

في المستقبؿ(,)26ويتكوف عالـ الجنوب مف مجموعة كبيرة ومتنوعة مف الدوؿ تقدر بحوالي ()230
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دولة تظـ معظـ قارة أسيا وقارة أمريكا الالتينية وكافة القارة اإلفريقية

()27

 ,وتؤلؼ ىذه الدوؿ

الجزء األكبر مف عدد سكاف العالـ حيث يظـ عالـ الجنوب عمى سبيؿ المثاؿ كؿ مف الب ارزيؿ
والمكسيؾ وكوريا الجنوبية وتايواف وسنغافورة وىي المجموعة الصناعية ضمف دوؿ عالـ الجنوب

 ,وقد سميت ىذه الدوؿ دوؿ ( المعجزة الصناعية ) وتأتي ىي اليوـ عاشر اكبر قوة صناعية في
العالـ وفضالً عف ىذه المجموعة الصناعية ىناؾ المجموعة التي تظـ الدوؿ النفط المصدرة
لمنفط وىي المممكة العربية السعودية  ,والعراؽ  ,وليبيا و الكويت وايراف وفنزويال واإلمارات
العربية المتحدة  ,والشؾ أف دوؿ عالـ الجنوب ليست جميعيا نفطية كما أنيا ليست دوؿ
صناعية متقدمة  ,فيذه الدوؿ ىي األقمية بيف دوؿ عالـ الجنوب  ,فعالـ الجنوب يتشكؿ في

األساس مف مجموعة الدوؿ الزراعية والفقيرة نسبيا تقدر بحوالي (  ) 70دولة ,وىذه الدوؿ يطؽ
عمييا مصطمح الدوؿ النامية أو دوؿ العالـ الثالث ( ,)28وىي دوؿ تعاني مف صعوبات تنموية
وحياتية مرىقة بيد أنيا قادرة رغـ ذلؾ عمى تحقيؽ قدر مف النمو المتواصؿ يبعدىا عف شبح
المجاعة والبؤس والفقر المطمؽ  ,وىو ما تتميز بو المجموعة األخيرة مف دوؿ عالـ الجنوب التي
تعرؼ باسـ دوؿ (( حزاـ البؤس )) ويبمف عدد دوؿ حزاـ البؤس حوالي ( ) 30دولة تنتمي إلى

منطقة جغرافية ومناخية محددة تمتد مف جنوب شرؽ آسيا مرروا بوسط أفريقا وانتياء بجزر

الكاريبي وأمريكا الوسطى  ,وتأتي دوؿ مثؿ مالي وموزنبيؽ و أوغندا وتشاد والصوماؿ واثيوبيا
وغانا والنيجير وبنغالدش وكمبوديا والوس فضالً عف ىاييتي وغانا وىندوارس والسمفادور في

مقدمة ىذه المجموعة مف دوؿ عالـ الجنوب التي يطمؽ عمييا مجا از اسـ (( دوؿ العالـ الفقير
الرابع )) أف ىذه الدوؿ ىي اشد دوؿ العالـ فق اًر حتى بمعايير فقر الجنوب أي أف فقرىا مطمؽ ,
ولـ تحقؽ أي دولة مف ىذه الدوؿ أي نمو حقيقي خالؿ العقدييف المنصرمييف بؿ أف معظميا قد

سجؿ نموا سالبا  ,أف ىذه الدوؿ تعاني مف الحد األقصى مف المعاناة اإلنسانية اليومية في

الوقت الذي يتوقع أف يتزايد باضطراد عدد سكاف دوؿ حزاـ البؤس واف ىذا التزايد في عدد

السكاف لدوؿ حزاـ البؤس سيزيد بال شؾ تدىور األوضاع المعيشية المتدىورة أصال( ,)29وأخير ا
تبمف مساحة عالـ الجنوب (  ) 78ميؿ مربع أي حوالي  % 60مف إجمالي مساحة الكرة

األرضية ويبمف عدد سكانو أكثر مف أربعة مميارات نسمة  ,أي حوالي  % 75مف سكاف األرض
(.)10
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الفصل الثاني
نظرية صدام الحضارات في اإلستراتيجية األمريكية و المحافظون الجدد
المبحث األول  :مبادئ اإلستراتيجية األمريكية وآلياتها
بعد الحديث عف مفيوـ اإلستراتيجية بصورة عامة ومفيوـ التفكير االستراتيجي بصورة خاصة
سوؼ نحاوؿ في ىذا المبحث التركيز عمى مبادئ اإلستراتيجية األمريكية والياتيا بعدىا إحدى

النقاط الميمة في ىذا البحث  ,وقبؿ الحديث عف مبادئ واليات ىذه اإلستراتيجية سوؼ نبحث
في مضمونيا أوال عند دراسة اإلستراتيجية األمريكية ثمة مالحظتاف أساسيتاف تسترعياف االنتباه

 ,األولى ىي أف الجدؿ االستراتيجي الذي صيغت في ضوئو اإلستراتيجية األمريكية وبالتالي
عقيدتيا العسكرية إباف الحرب الباردة والمتأثر بالكـ اليائؿ لترسانة األسمحة النووية وما تمتعت

بو مف خصائص تقنية وما تمتمكو مف استراتيجيات رادعة  ,ىذا النمط مف الجدؿ االستراتيجي

ط ار عمية تعديؿ نوعي فالفكر االستراتيجي العسكري األمريكي وفي ضوء الكتابات والتحميالت
األمريكية يبدو اليوـ انو غير منشغؿ كثي ار بفرضيات حروب تستخدـ فييا األسمحة النووية بقدر

ما اخذ االىتماـ يتركز عمى أنماط مف الحروب تدار بأسمحة تقميدية تنطوي عمى قدر عاؿ مف

الكفاءة التكنومعموماتية

()12

,أما المالحظة الثانية فيي أف اإلستراتيجية األمريكية ورغـ تغير

توازنات القوى في البنية الييكمية لمنظاـ الدولي وبالشكؿ الذي ضمف لمواليات المتحدة انفرادا

متمي از فاف ىذه اإلستراتيجية كانت وما تزاؿ تبدي ميال واضحا ونزوعا قويا إلى تبني أسموب
ردع فعاؿ يظير قدرة الواليات المتحدة وتصميميا عمى استخداـ قواتيا العسكرية أذا ما تعرضت

مصالحيا الحيوية إلى الخطر ,أي أف السمة المميزة لمنيي التفكير االستراتيجي األمريكي تجمع

بيف التيديد باستخداـ القوة العسكرية أو استخداميا فعال أذا ما تحوؿ التيديد إلى أسموب عمؿ
أو طريقة في التعامؿ إلنزاؿ العقاب في حاؿ المساس بالمصالح الحيوية أو عند تعرضيا
لتيديدات جدية ( ,)11فيي مستعدة الستخداـ كامؿ نفوذىا وجؿ قوتيا لمتخمص مما قد تعتبره
مصدر تيديد ألمنيا ومصالحيا  ,لتعود بذلؾ لممربع األوؿ بفرض االستقرار حتى لو اضطرت

لفرضو قس ار (.)13

أف لكؿ موقؼ إستراتيجية تالئمو ولكؿ دولة إستراتيجية تناسبيا وتتالئـ مع ظروفيا وقد يكوف

اختيار ىذه اإلستراتيجية أو تمؾ صائبا في زماف أو مكاف معيف وغير صائب في زماف ومكاف

أخر فاإلستراتيجية تتأثر بعوامؿ الزماف والمكاف وبعقمية المخططيف وظروؼ العصور وتقنياتو
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وغير ذلؾ مف العوامؿ

()14

,بمعنى أف ما اتبعتو الواليات المتحدة األمريكية مف إستراتيجية قبؿ

الحربيف العالميتيف يختمؼ عف ما اتبعتو بعد أحداث الحادي عشر أيموؿ  /سبتمبر 1002إذ
أصبح كؿ مف ال يعتنؽ العقيدة االقتصادية أو السياسية األمريكية ىو العدو األوؿ ليا بعد انييار

( االتحاد السوفيتي ) وأصبحت إستراتيجية الواليات المتحدة األمريكية موجو بعد  22أيموؿ

 1002نحو العالـ العربي اإلسالمي خصوصاً ,ذلؾ لما يتمتع بو ىذا العالـ مف اختالؼ
حضاري فضالً عف األىمية اإلستراتيجية اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً  ,وقد غمفت منطمقات الفعؿ

االستراتيجي إلى حد كبير بنظرية صداـ الحضارات التي أعادت تقسيـ العالـ وفؽ أسس جديدة
تسمح مف خالليا لمواليات المتحدة األمريكية بالتحرؾ في فضاء االختالفات الفكرية والعقائدية

والدينية لتحقيؽ أىداؼ ومصالح سياسية واقتصادية ,أف اإلستراتيجية األمريكية ال تنتي األحداث

بؿ تساىـ في خمؽ أسبابيا وىي ال توجو األبطاؿ بؿ تكوف مساىمة في صنعيـ ولكنيا

تسقطيـ متى تشاء  ....وىي ال تشعؿ الحروب بؿ تخمؽ الظروؼ التي تجعؿ العالـ عمى

حافات الحروب ( ,)15لكف ىذا األمر غير مطمؽ في الوقت الحاضر فكثير مف الشعوب بدأت

تفيـ ما تطمح لو الواليات المتحدة األمريكية وما تريد تحقيقو في المنطقة العربية لخدمة

مصالحيا  ,فالواليات المتحدة األمريكية لـ تعد قادرة عمى مواجية المنافسة االقتصادية والتقنية
التي تمثميا قوى اقتصادية صاعدة كالياباف كما أف الواليات المتحدة األمريكية لـ تعد تتمتع

بالتفوؽ النووي المطمؽ( ,)16فضال عف أف كؿ المقاييس التي يعتمد عمييا خبراء االستراتيجيات

تشير إلى أف الواليات المتحدة األمريكية مقبمة عمى سقوط حضاري وسياسي مما يميد لبروز
قوى أخرى  ,وىذا المقاييس في غاية الدقة إذ تستند إلى مؤشرات واقعية معاصرة والى مؤشرات

تاريخية(,)17وقد أشار البعض إلى أف الصيف قد أصبح المنافس األوؿ لمواليات المتحدة األمريكية
فسوؼ يضاىي حجـ الصيف االقتصادي حجـ أمريكا االقتصادي بحموؿ العاـ  1035وسيكوف

ضعفو في منتصؼ القرف مع دالالت إستراتيجية محترفو تستدعي إعادة تقدير لموضعيف

االقتصادي والعسكري األمريكي ( ,)18أما بالنسبة لمبادئ اإلستراتيجية األمريكية فقد وضعت
الواليات المتحدة األمريكية مبادئ إستراتيجية  ,حافظت عمى استم ارريتيا منذ أف ظيرت عمى

مسرح السياسة العالمية باعتبارىا قوة دولية ميمة وحتى يومنا ىذا  .وتبرز ىذه المبادئ أولويات

تمؾ القوة العظمى العالمية في مستويييا العممي و اإلقميمي وىي :

 -2أف تكوف الحروب بعيداً عف القارة األمريكيػة واذا أمػا اقتضػت الضػرورة تكػوف فػي

ابعد نقطة ممكنة عنيا

 –1صياغة آليات إستراتيجية ودبموماسية تؤثر في السياسية االفرواسيوية .

 – 3االىتمػػاـ الػػدائـ بقػػوة عسػػكرية (بحريػػة وبريػػة) قػػادرة عمػػى التػػدخؿ فػػي توازنػػات القػػوى

وعناصر المخاطرة اإلستراتيجية خارج القارة األمريكية (.)19
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حيث أكد أميػر البحػر األمريكػي ماىػاف أف السػيطرة عمػى البحػار ىػي المبػدأ الرئيسػي فػي

الحصػػوؿ عمػػى نتيجػػة حاسػػمة

()30

 ,وتحكػػـ السياسػػة الخارجيػػة األمريكيػػة مبػػادئ عامػػة ىػػي مبػػدأ

القدر المحتوـ ومبدأ األمف والحماية وبالحديث عف مبدأ القدر المحتػوـ فػاف ىػذا المبػدأ يتجسػد فػي

كػػوف الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة مبعثػػا ومصػػد ار لقػػيـ عامػػة وشػػاممو ويقػػع عمػػى عاتقيػػا مسػػؤولية
التبشػػير بيػػذه القػػيـ ونشػػرىا فػػي المجتمعػػات األخػػرى  ,وكػػأف قػػدر الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ىػػو

إيصػػاؿ رسػػالة معنويػػة إلػػى المجتمعػػات والعمػػؿ بكافػػة الوسػػائؿ عمػػى جعػػؿ تمػػؾ المجتمعػػات تتبنػػى
ىػػذه الرسػػالة لمػػا تحممػػو مػػف قػػيـ معنويػػة ومقدسػػة وفائػػدة لمبشػرية مػػف وجيػػة نضػػرىا ( ,)32أمػػا مبػػدأ

األمػػف أو مبػػدأ محاربػػو اإلرىػػاب  :فػػيمكف القػػوؿ أف السياسػػة الخارجيػػة ألي دولػػة ترسػػـ فػػي ضػػوء
مصػػالحيا الوطني ػػة والوالي ػػات المتحػػدة األمريكيػ ػة ال تش ػػذ ع ػػف ىػػذه القاع ػػدة العام ػػة  ,والمص ػػمحة

الوطنيػػة ىػػي قبػػؿ كػػؿ شػػيء مشػػروع سياسػػي لمدولػػة  ,ولكػػف بعػػد أحػػداث  22سػػبتمبر أصػػبحت

المص ػػمحة الوطني ػػة لموالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة مش ػػروعا امني ػػا ول ػػيس سياس ػػيا ل ػػذا أف أي تيدي ػػد
لممصمحة الوطنية األمريكية يبرز شرعية إعالف حرب وىذه الحػرب سػتكوف حربػا عادلػة بنضػرىا

()31

,وبن ػػاء عم ػػى م ػػا تق ػػدـ يمك ػػف الق ػػوؿ أف السياس ػػة األمريكي ػػة المعتم ػػدة عم ػػى مب ػػادئ ع ػػدة ى ػػي

بتحصيؿ حاصؿ سياسة قائمة عمى القوة واستخداميا متخذة مػف العػالـ مسػرحا إلظيػار وديمومػة
قوتيػػا العسػػكرية جاعم ػػة مػػف القػػيـ والمب ػػادئ اإلنسػػانية السػػامية (الحري ػػة  ,الديمقراطيػػة  ,العدال ػػة)
غطاء لتبرير وتمرير تدخالتيا العسكرية ومصالحيا وأىدافيا (.)33

المبحث الثاني :الناحية الفكرية لنظرية صدام الحضارات
عقب انتياء الحرب الباردة وفي ظؿ التطورات الدولية الراىنة بدا الحديث عف ما يسمى بػ

( بنياية التاريخ ) و (صراع الحضارات )  ,وأخذت الواليات المتحدة األمريكية مخرجات تمؾ
التغي ارت سبيال لما تصبو إليو في جعؿ القرف الحادي والعشروف ( قرنا أمريكيا )

()34

 .لقد صاغ

األخر ( الغرب ) في التسعينيات مف القرف العشريف الماضي صيغة تعاممية (( دولية )) أطمؽ
عمييا تصادـ الحضارات ((  (( Clash Civilizationوالذي فيمناه صراع (( )) Struggle

مما افقدنا بالفعؿ القصد مف وراء ىذه الصيغة وىي أف الحضارات األقؿ فاعمية في عالـ اليوـ

وذلؾ وفؽ القدرة التكنولوجية ال تستطيع أف تصادـ الحضارات األوفر حظا في التكنولوجيا فإنيا
تشكؿ عبئا عمى نادي الحضارات المتفوقة والفاعمة في اتخاذ القرار الحضاري  ,لذا فاف شكؿ

ىذه الحضارات وبفعؿ خمميا الذاتي وعدـ قدرتيا عمى المشاركة وتحمؿ المسؤولية لذا يمكف أف

قررات فاعمة
تعزؿ أو تيمش باألقؿ لمحيمولة دوف وقوفيا سببا في طريؽ اتخاذ ا
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()35

 .وينبغي

عمينا قبؿ التعمؽ في ىذا الموضوع توضيح كؿ مفيوـ الصراع والصداـ والحضارة  .فالصراع ىو
مفيوـ يعبر عف العالقة االجتماعية بيف الناس ويسببو تعارض األىداؼ أو المصالح  ,سواء بيف

األشخاص أو بيف الكيانات التنظيمية واالجتماعية المختمفة ( ,)36في الحياة كما يشير ((ىيكؿ ))

ىو عبارة عف صراع بيف األضداد المتعارضة واف ىذا الصراع يؤدي إلى التطور( .)37أما مفيوـ

الصدام فيتميز عف نظائره مف مفاىيـ المواجية بكونو يتجاوز مفيوـ النزاع ذي الطابع السياسي
(,)38أما فيما يخص مفيوـ أو مصطمح الحضارة فعمى الرغـ مف شيوع استعمالو إال انو مف
المصطمحات التي يصعب االتفاؽ عمى تعريفيا  ,غير أف أكثر التعريفات قبوال ىي تمؾ التي
تتبع المصطمح منذ نشأتو وتستقصي داللتو في الفكر الغربي واإلسالمي  ,والذي يمكف أف نشير

إليو إشارة موجزة وىي أف الحضارة كانت عمى مر العصور تعبي ار عف إسياـ أمو مف األمـ في
رصيد األفكار وما ينتي عنيا مف اكتشاؼ واختراعات وصناعات وشعر وفف ونظـ ومؤسسات
وقيـ ومبادئ المتراكمة عبر الزماف

()39

 .ويعرؼ الدكتور( حسيف مؤنس) الحضارة في مفيوميا

العاـ بقولة (( ىي ثمرة كؿ جيد يقوـ بو اإلنساف لتحسيف ظروؼ حياتو  ,سواء كاف المجيود

المبذوؿ لموصوؿ إلى تمؾ الثمرة مقصودا أـ غير مقصود  ,سواء كانت الثمرة مادية اـ معنوية )

( .)40ويحدد البعض (الحضارة) بمظاىر اجتماعية منيا ( المغة والديف واألخالؽ والنظـ والعادات

والتقاليد والقانوف والفنوف عمى اختالفيا والصناعة وكؿ ما يجب عمى اإلنساف أف يتعممو مف

إخوانو أفراد مجتمعو فإذا كاف ىناؾ انسجاـ عاـ في اتجاه وتماسؾ أو ترابط بيف ىذه المظاىر
المختمفة كاف ىناؾ حضارة مستقمة عف غيرىا مف الحضارات

((الحضارة)) غاية العمراف ومبعث الفساد فاالنييار

()41

()42

 ,ويعد ابف خمدوف

 ,فالحضارة لدية ليست مجرد السكاف بؿ

يجب أف يالزـ ذلؾ سيادة أي نظاـ واستقرار كي تنمو وتزدىر وتتطور

()43

.كما ويستعمؿ

الكثيروف مصطمح الحضارة لاشارة إلى مجتمع متجانس ثقافيا وتاريخا ( ,)44وأخي ار أف مفيوـ (
الحضارة ) قد تميز منذ ظيوره في الفكر الغربي ألوؿ مرة عاـ  2771بغناه وتعقيده  ,إلى درجة

أف كروبرر وكموكياف حمال( ) 260تعريفا لو وصنفا ىذه التعاريؼ إلى  ,نفسيو  ,بنيوية ,
تكوينية

()45

.

بعد أف تـ إيضاح المفاىيـ ذات العالقة بالمفيوـ األساسي وىي ( الصراع  ,والصداـ  ,والحضارة

) البد لنا اآلف توضيح المفيوـ األساسي لمبحث وىو ( صداـ الحضارات )  .لقد اصبف مفيوـ
(( صراع الحضارات )) منذ البداية أي عندما صاغو برنارد لويس  ,بصيغة عنصرية  ,بؿ

وحتى عرقية مفضوحة تستيدؼ جنسا بعينو ىو الجنس العربي ولكنو لـ يمؽ في البداية آذانا

صاغية نظ ار النشغاؿ المنظومة الرأسمالية العالمية ومفكرييا في الستينيات بمكافحو الفكر

الشيوعي واالشتراكي وقد جندت تمؾ المنظومة في سبيؿ إنجاح تمؾ الحرب اإليديولوجية كؿ

األجيزة االستخباراتيو واإلعالمية لكف بعد انييار الكتمة الشيوعية وتفرد الواليات المتحدة األمريكية
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بالسيطرة عمى العالـ وىيمنت االيدولوجيا الميبرالية الجديدة كاف البد مف إيجاد عدو جديد تحشد
الرأسمالية العالمية مف خاللو طاقاتيا وتستخدمو ذريعة لمزيد مف توطيد الييمنة

عمى العالـ .

في ىذا السياؽ ظيرت نظرية ((صداـ الحضارات )) التي رجع إلييا برنارد لويس سنو 2990

في دراسة حوؿ (( جذور الحقد اإلسالمي )) أحاؿ عمى أثرىا ىذا المؤرخ إلى تمميذه الروحي
صموئيؿ ىنتغتوف أفكاره لينشر كتابة المعروؼ (( صداـ الحضارات )) وقد وجدت ىذه النظرية

أخي ار آذانا صاغية لتقبميا وتبنييا والدفاع عنيا ألنيا تخدـ مصالح اشد الشرائح تطرفا في
الرأسمالية العالمية وباألخص الرأسماؿ المالي والصناعي والبترولي

()46

 .وفي صيؼ عاـ

 2993نشر صموئيؿ ىنتغتوف مقالة بعنواف ( صراع الحضارات ) ليذكر العالـ باف فكرة الصراع

الحضاري القديمة مازالت قائمة  ,بؿ وقد تحولت مسيرة ذلؾ الصراع منذ الثورتيف الفرنسية

واألمريكية مف صراع بيف األمراء والمموؾ إلى صراع بيف الدوؿ ثـ الشعوب ثـ صراع بيف

اإليديولوجيات وقد انتيى عاـ  2992بصراع بيف الحضارات وبذلؾ كانت ىذه المقالة تشكؿ
والدة لنظرية ( صداـ الحضارات )

()47

 .يقسـ صموئيؿ ىنتغتوف العالـ إلى ثمانية حضارات

وىي -:

 – 2الحضارة الصينية ( الصيف  ,كوريا  ,فيتناـ  ,والفمبيف ) والتي تعتمد عمى الكونفوشيوسية .
 – 1الحضارة اليابانية التي تعتمد عمى الشنتوية .

 – 3الحضارة اليندية التي تعتمد عمى اليندوسية .

 – 4الحضارة اإلسالمية التي تعتمد عمى الديف اإلسالمي .
 – 5الحضػػارة الغربيػػة التػػي تعتمػػد عمػػى الييوديػػة و المسػػيحية ( أوربػػا الغربيػػة  ,الواليػػات المتحػػدة
األمريكية  ,كندا  ,استراليا  ,نيوزيمندا) .

 – 6الحضػ ػػارة الشػػ ػرقية األرثوذكس ػ ػػية ( روسػ ػػيا  ,أوكراني ػ ػػا  ,ص ػ ػربيا  ,اليونػ ػػاف ) المرتكػػ ػزة عم ػ ػػى
المسيحية األرثوذكسية

 – 7حضػػارة أمريكػػا الالتينيػػة التػػي تعتمػػد عمػػى الكاثوليكيػػة  .وأيضػػا عمػػى ىياكػػؿ سياسػية أمريكيػػة
أالتينية الموروثة عف العيد االستعماري .

 – 8الحضػػارة اإلفريقيػػة ( باسػػتثناء أفريقػػا الشػػمالية و القػػرف اإلفريقػػي ) التػػي تعتمػػد عمػػى الػػديانات
التقميدية .

ويعتبر صموئيؿ ىنتغتوف أف كؿ حضارة قائمة عمى ديف محدد وعمى قيمو

()48

واف

ىذه الحضا ارت في امتدادىا الجغرافي تفصح عف تصدع حضاري يمتد بينيا ,واف اخطر
الصراعات ىو قياـ تحالؼ بيف الحضارتيف اإلسالمية والصينية  ,كما أف الحضارتيف اإلسالمية

والصينية يشكالف مصدر الخطر عمى الحضارتيف األوربية واألمريكية  ,وربما يكمف ىذا الخطر

أيضا في الحضارتيف اليابانية والسالﭭية ( األرثوذكسية ) مما يتطمب يقظة دائمة مف اجؿ الحفاظ
14

عمى الحضارة الغربية حسب تصور ىنتنغتوف ( ,)49لذلؾ فيو يدعوا إلى تقوية التعاوف في العالـ

الغربي والسيما أوربا الغربية وأمريكيا الشمالية وبالمرة يشمؿ أيضا أوربا الشرقية وأمريكيا الالتينية
لمحد مف التوسع الفكري اإلسالمي والكونفوشيوسي (,)50ومف المفيد ذكره ىنا أف (صموئيؿ
ىنتنغتوف ) قد ذىب في نظرية ( صداـ الحضارات ) إلى أف اإلسالـ بتحالفو مع الكونفوشيوسية
يتناقض مع حضارات الغرب وأوضح (ىنتنغتوف ) باف( المشكمة الفعمية ليست األصولية

اإلسالمية  ,وانما اإلسالـ نفسو  ,بحضارتو المتخمفة وبإتباعو الذيف يعتقدوف بتفوؽ حضارتيـ
في نفس الوقت الذي نراىـ فيو ميووسيف بتخمؼ قوتيـ ) ( ,)52ومف المثير أف ( ىنتنغتوف )
يجمع ثقافاتو العالمية حوؿ األدياف وبالنظر إلى اتجاىات العممانية في الكثير مف بقاع العالـ ,

فاف ذلؾ يبدو مفاجئا ولكف ىنتنغتوف يدفع بيذا لالغاء الاللوىة في المجتمعات الحديثة جانبا,
ويتمسؾ باألصولية الدينية بصفتيا االتجاه األىـ واألكثر حسما

()51

 ,والذي يثير الدىشة في

تصنيؼ وتحميؿ ىنتغتوف لمحضارات ىو سكوتو عف الديانة الييودية بالرغـ مف تأكيده باف

الديانة عنصر أساسي لمتميز بيف الحضارات ولـ يشير إلى الصراع المحتمؿ بيف اإلسالـ
والييودية ,ومف ىنا فانو لـ يستخدـ الديانة كمعيار لمتصنيؼ إال عندما جاء ذكر الحضارة

اإلسالمية (.)53

أف أطروحة ىنتنغتوف حوؿ صداـ الحضارات لـ تكف تأسيسا لفمسفة الصراع الثقافي

 ,بقدر ما كانت استثما ار سياسيا قائما عمى فمسفة الكائف الذي ىو أساس كؿ سيطرة  ,كما يقوؿ

روجيو غارودي (أف اإلنساف يرى الوطف كؿ ارض يفرض فييا سيطرتو وارادتو)  ,كما يقوؿ

شبنغمر أف التاريخ الغربي ال يزاؿ يعبر عف صراع السيد والعبد الذي يشكؿ محركة األوؿ  ,كما
يرى ىيغؿ أف التاريخ في الغرب يقوـ عمى تعقب أدوات السيطرة التي قير بيا اإلنساف الطبيعة

وظمـ بيا نفسو

()54

.

لقد فقد ىنتنغتوف الثقة في حضارة الغرب وفي قدرتيا عمى الييمنة عمى العالـ وأصبح

يخشى عمييا مف النماذج الحضارية األخرى فيو يعارض بشدة الكونييف ومنيـ (( فرانسيس
فوكوياما )) الذي يعتقد بإمكانية انتشار قيـ الديمقراطية الغربية واالقتصاد الميبرالي ويرفض

ىنتنغتوف النظرية القائمة أف جميع الشعوب ستتجو ال محالة بصفة تمقائية نحو نفس النموذج

الميبرالي الغربي عمى طريقة قافمة فوكوياما المفكر الياباني األصؿ والذي يحمؿ الجنسية
األمريكية في كتابة (( نياية التاريخ )) الذي اصدر عاـ  2991والذي كاف في األصؿ مقالة

بعنواف ( نياية اإلنساف أو نياية التاريخ ) نشرت في مجمة ( ) National Interestعاـ 2989

()55

وفييا أف البشرية قافمة تتركب مف عدة عربات تسير في طريؽ واحد بعض العربات يجذبيا

تيار المدينة بشكؿ ال يقاوـ بينما تتوه عربات أخرى في الصحراء أو تتعطؿ وراء اليضاب إثناء
مرورىا قرب الجباؿ وبعض العربات تياجميا قبائؿ الينود فتصرفيا وتشتت أىميا  .ويفقد بعض
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السواؽ االتجاه ويسيروف في اتجاه خاطئ ولكف أغمبية العربات تنجح في الوصوؿ إلى المدينة .
ويرى فوكوياما أف التاريخ سينتيي بو المطاؼ إلى اكتشاؼ العقالنية حيث أف عددا كافيا مف

العربات تجذبو المدينة بحيث أف أي إنساف عاقؿ يضطر – أذا حمؿ الوضع بتمعف – إلى
االقتناع أف ىناؾ طريقا واحد لجميع المسافريف

()56

 ,وىذه العربات عندما تصؿ ال تختمؼ عف

بعضيا البعض إال في شيء واحد وىو توقيت وصوليا إلى المدينة  ,سرعة أو بطء وصوليا إلى

الديمقراطية الميبرالية ومف ثـ نياية رحمتيا الطويمة  .....نياية التاريخ

()57

.

عندما اعد فوكوياما دراستو حوؿ نياية التاريخ عبر اقتناعو باف الحداثة بالنسبة لو

انتشار الرأسمالية والتبادؿ الحر والديمقراطية الميبرالية وىي األفؽ الوحيد المطروح إماـ البشرية
جمعاء الف السياسة العالمية تييمف عمييا قيـ الغرب الديمقراطي الميبرالي  ,وتمؾ القيـ ستنجح ال

محالة – حسب رأيو في االنتشار تدريجيا لتشمؿ كافة الشعوب والبمداف ألنو ال يوجد بديؿ أخر
ذو مصداقية تذكر  .فحتى االنتفاضات في العالـ الرأسمالي المناىضة لمعولمة يمكف امتصاصيا

وتذويبيا في المنظومة الديمقراطية الميبرالية  ,أما المقاومة التي تبدييا الحركات األصولية
المتطرفة فيي ال تشكؿ بالنسبة لو بديؿ جديا وانما ىي مجرد تعبير عف عجز المجتمعات التي
تنتمي إلييا عف دخوؿ مرحمة الحداثة وبالتالي فيي عبارة عف معارؾ خمفية ال مستقبؿ ليا
ويمكف التغمب عمييا تارة بالقوة الناعمة (

)Soft Power

عف طريؽ وسائؿ اإلعالـ

وباالندماج االقتصادي عبر المنضمات االقتصادية الدولية مثؿ منظمة التجارة العالمية

والمنتديات المختمفة وستفضي المعركة حتما إلى خمؽ مجتمعات جديدة منفتحة عمى الحداثة
ومتقبمة النموذج المبرالي الغربي  ,ولكف صموئيؿ ىنتنغتوف لـ يكف مقتنعا بنظرية تمميذه فرانسيس

فوكوياما وسخر منيا بصفو غير مباشرة عندما انتقد في مجرى تحميمو ما اسماه ( ثقافة دافوس
) التي تعني بالنسبة لو اجتماع كبار رجاؿ األعماؿ لبعض البمداف لتحقيؽ العولمة االقتصادية
بصرؼ النظر عف التناقضات التي تحكـ العالـ والتي ال يرى ليا ىنتنغتوف حال إال بالصراع

والمواجية ( ,)58وبالعودة إلى المفكر صموئيؿ ىنتنغتوف صاحب نظرية (صداـ الحضارات )

نحف نفترض أف مف بيف دواعي نشره كتابو المشيور ( صداـ الحضارات ) رغبتو في اإلدالء
برأيو ربما بكيفية غير مباشرة في فرضية ((نياية التاريخ )) أف فرنسيس فوكوياما صاحب
الفرضية المذكورة يعد في نظر ىنتغتوف مفرطا في تفاؤلو وفي تصوره لعالـ الغد الذي ستنتشر

فيو الديمقراطية والمبرالية الغربية حتما باعتبارىا غاية ونياية التطور البشري  .ولذلؾ يقترح
تصو ار مغاي ار يبدو في نظره أكثر التصاقا بأرض الواقع  ,وقوامو أف التاريخ لـ ينتو بعد رغـ

سقوط جدار برليف  ,وانييار دوؿ المنظومة االشتراكية  ,وانتياء حقبو الحرب الباردة ,فالصراع

في العالـ الزاؿ مستمر ولكف ىذه المرة في شكؿ صداـ بيف الحضارات  .أما اليدؼ مف ىذه
النظرية البديمة فيو استكشاؼ الخطوط العامة لمتوجيات المقبمة لمتاريخ المعاصر وطبيعة
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الصراع المييمف عمى العالـ في المستقبؿ  ,وكذلؾ ىوية الفاعميف الرئيسيف فيو وقد قدـ ىنتنغتوف

فرضيات حوؿ المسارات المتوقعة لمتاريخ المعاصر  ,عمى األقؿ في العقود األولى مف القرف
الواحد والعشريف وكاف أىميما القوؿ (أف التنافس والصراع في العالـ اليوـ لف يكوف إيديولوجيا
وال اقتصاديا بؿ سيكوف في المقاـ األوؿ حضاريا وثقافيا  ,األمر الذي يعني أف ثقافات بشرية

كبرى معينة ستقوـ بدور الفاعؿ الرئيسي في الصراعات العالمية المقبمة )

()59

.

المبحث الثالث
تأثير نظرية صدام الحضارات في اإلستراتيجية األمريكية و المحافظون الجدد

قبؿ الحديث عف تأثير نظرية صداـ الحضارات التي سبؽ واف تـ إيضاحيا  ,في اإلستراتيجية
األمريكية  .يتوجب عمينا الحديث عف المحافظوف الجدد أوال عمى اعتبار أف نظرية صداـ
الحضارات قد تـ صياغتيا مف قبؿ احد أىـ منظري المحافظيف الجدد في الواليات المتحدة

األمريكية بعد انييار االتحاد السوفيتي والمعسكر االشتراكي وانتياء الحرب الباردة (صموئيؿ
ىنتنغتوف )

()60

 ,بدا نستطيع القوؿ باف حركة المحافظيف الجدد لـ تكف جديدة العيد في الواليات

المتحدة األمريكية بؿ يرجع ظيورىا إلى عقد الستينيات مف القرف العشريف عندما تبددت أوىاـ
مجموعة مف المفكريف األمريكييف بشاف ما عدوه انحرافا جذريا خطي ار داخؿ الحزب الديمقراطي

الذي كانوا ينتموف إليو في ذلؾ الوقت  ,وتحويؿ مؤسسو الحركة ( الذيف تبنوا سياسة مشددة
تدعوا إلى تعزيز الجيش األمريكي ومواجية االتحاد السوفيتي بدال مف مجرد استخداـ الردع

النووي لتحقيؽ توازف القوى ) بشكؿ تدريجي إلى الحزب الجميوري  ,وازدادت ىيمنتيـ عمى

السياسة الخارجية في عيد الرئيس األمريكي األسبؽ (( رونالد ريغاف )) والتحؽ بعضيـ بمناصب
في تمؾ الحكومة أمثاؿ ( ريتشارد بيرؿ ) مساعد وزير الدفاع و ( بوؿ ولفوتيز ) الذي شغؿ

منصب وكيؿ و ازرة آنذاؾ  .إال أف تأثير ونفوذ المحافظيف الجدد انخفض في عيد الرئيس
األمريكي ( ببؿ كمينتوف ) طيمة ثمانية أعواـ حيث تجمد نشاطيـ خالؿ تمؾ الفترة ,لكف الحياة
دبت مف جديد وبعنفواف ونشاط مضاعؼ مع انتخاب الرئيس األمريكي ( جورج دبميو بوش )

عاـ  , 1000إذ وصؿ عدد منيـ إلى مناصب بارزة في و ازرة الدفاع األمريكية مثؿ ( دوغالس
فايث ) وكيؿ و ازرة الدفاع و(ريتشارد بيرؿ ) عضو المجمس االستشاري لوزير الدفاع ( دونمد

رامسفيمد )

()62

 ,لقد تبنى المحافظوف الجدد الذيف امسكوا بالسمطة في عيد بوش االبف  ,نظرية

((صداـ الحضارات )) وىـ يمثموف مصالح الفئات األكثر حظا في المجتمع األمريكي أي

أصحاب صناعة السالح أو ما يعرؼ بالمركب الصناعي العسكري وأصحاب الشركات البترولية
والبتروكيمياوية ولكنيـ ابعد ما يكوف عف تمثيؿ مصالح الفئات الفقيرة والمحرومة في المجتمع
()61

األمريكي

 ,أف ىدؼ المحافظيف الجدد ليس حؿ أزمات بالدىـ وال تحسيف أوضاع الفئات
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الفقيرة فييا وانما المحافظة عمى ثروات الفئات األكثر حظا والشركات المتعددة الجنسيات ولو أدى
األمر إلى اإلخالؿ بكؿ التوازنات االقتصادية الداخمية لذلؾ استيدفوا مراقبة مصادر الموارد

األولية في العالـ وكذلؾ األسواؽ والبمداف التي تسعى إلى التخمص مف الييمنة األمريكية وىو ما
يكمؼ دافع الضرائب األمريكي نفقات متزايدة ال تعود عمية بالفائدة وانما يستفيد منيا األكثر حظا

في المجتمع األمريكي دوف غيرىـ  .فاخترعوا نظرية صداـ الحضارات لمتغطية عمى((صداـ

المصالح ))

()63

.

لقد استطاع المحافظوف الجدد توظيؼ أحداث الحادي عشر مف أيموؿ عاـ  1002في الواليات

المتحدة األمريكية في تحقيؽ أىدافيـ المتمثمة في تغيير السياسات الخارجية والدفاعية لمواليات
()64

المتحدة األمريكية

فبعد ضرب برجي مركز التجارة العالمية في نيويورؾ في الحادية عشر مف

أيموؿ – سبتمبر  1002/حيث قوة االقتصاد الرأسمالي الغربي  ,ومبنى البنتاغوف مركز القوى

العسكرية األمريكية  ,وفشؿ اليجوـ الثالث عمى البيت األبيض مركز السمطة والقرار السياسي

األمريكي  ,عادت مف جديد إلى ساحة النقاش الفكري والسياسي واالستراتيجي مقوالت مطمع عقد
التسعينيات مف القرف العشريف  ,والسيما مقولة (صداـ الحضارات )

()65

 ,وازدادت وتيرة

المطالبيف باستغالؿ ىذه النظرية وتوظيفيا عمى شكؿ صراع بيف الغرب المسيحي والعالـ
()66

اإلسالمي

وقد أكد احد مؤيدي (صداـ الحضارات ) عمى أف أحداث أيموؿ ىي نتيجة حتمية
()67

لمتصارع ( التاريخي – الحضاري ) ( مابيف الغرب واإلسالـ ) والذي كاف متوقعا أف يحصؿ

,

وبالعودة إلى تأثير نظرية صداـ الحضارات في اإلستراتيجية األمريكية يمكف القوؿ انو بعد انييار
االتحاد السوفيتي بدا خبراء اإلستراتيجية األمريكيوف يشجعوف عمى تغيير التحالؼ مع باكستاف

إلى تحالؼ مع اليند ذات الوزف الديموغرافي اليائؿ والذي يمكف أف يشكؿ عائقا إماـ طموح

الصيف ذات الثقافة األقؿ عدائية لمغرب مف ثقافة باكستاف اإلسالمية لكف في إعقاب أحداث 22
أيموؿ  , 1002عادت الواليات المتحدة األمريكية إلى حميفتيا الباكستاف لألستعانو بيا في حممتيا

عمى أفغانستاف وما كادت بوادر نجاح الحممة تظير حتى انقمبت الواليات المتحدة عمى حميفتيا

الباكستاف وأصبحت السياسة األمريكية تجاه النزاع اليندي  -الباكستاني نسخة طبؽ األصؿ عما
()68

ىي عمية تجاه الصراع العربي  -اإلسرائيمي

ينسجـ ىذا التحوؿ مع نظرية صداـ الحضارات

التي وضعت اليند وروسيا في الصؼ الغربي ضد الصيف والعالـ اإلسالمي ( خاصة باكستاف و

إيراف )

()69

 ,وفي السياؽ نفسو اتبع المحافظوف الجدد في الواليات المتحدة األمريكية مخطط ,

كانت إحدى مراحمو احتالؿ أفغانستاف والعراؽ والذي ييدؼ إلى-:

 – 2إتماـ السيطرة عمى الثروات الطبيعية لمبمداف المحيطة ببحر قزويف والتمركز العسكري قريبا
مف تخوـ روسيا والصيف لمنع أي تكتؿ إقميمي ممكف في المنطقة اآلسيوية قد يربؾ توازف القوة
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ويضر بالمصالح المتوسطة والطويمة المدى عند النظر في مستقبؿ الطاقة في العالـ عمى وجو

الخصوص .

 – 1إعادة تشكيؿ منطقة الشرؽ العربي وذلؾ ما لمنفط في األعواـ القميمة القادمة مف دور حاسـ

في تحديد األىداؼ اإلستراتيجية الكبرى  ,وبيذا التوجو الثاني تبدو الحرب عمى العراؽ حربا
تكتيكية لخدمة أغراض إستراتيجية اقتصادية و جيوسياسية تخص في األساس مستقبؿ السمطة

العالمية  ,وىي واف لـ تحدد بالعراؽ وبالمنطقة العربية فأنيا حرب عمى أوربا وروسيا والصيف
عمى وجو التحديد .

 – 3ضماف امف إسرائيؿ االبف المدلؿ لمواليات المتحدة األمريكية وحارسة مصالحيا األولى في

المنطقة  .وما امف إسرائيؿ إال جزء مف األمف القومي األمريكي (.)70

كؿ ىذه األىداؼ التي ذكرت مرتبطة بشكؿ أو بأخر بنظرية صداـ الحضارات سواء فيما

يخص منع أي تكتؿ إقميمي في المنطقة اآلسيوية أو السيطرة عمى مصادر النفط أو بمعنى آخر

مصادر الثروة لما ليا مف أىمية في خدمة مصالح الفئات األكثر حظا والشركات المتعددة
الجنسية والتي ييدؼ المحافظوف الجدد إلى الحفاظ عمييا أو فيما يتعمؽ بالحفاظ عمى امف

ومصالح إسرائيؿ  ,وفي عيد بوش الذي تبنى صراحةً وبشكؿ واضح أفكار المحافظيف الجدد

,وقد اصدر مركز ( كارنيغي ) ألبحاث السالـ الدولي في واشنطف تقرير سجؿ فيو جممة

مالحظات عمى اآلراء السياسية األمريكية آنذاؾ سواء في أفغانستاف أو في الشرؽ األوسط ,
الحظ التقرير النزعة الصدامية لدى إدارة بوش التي لـ تولد سوى المزيد مف محاور الصراع في

منطقة الشرؽ األوسط (.)71

وأخي ار أف مفيوـ ((صداـ الحضارات )) ليس جديدا وال عالقة لو بنياية الحرب البارة وانييار

المعسكر الشيوعي وال بحرب العراؽ والدليؿ عمى ذلؾ أف (برنارد لويس) طرحو مند أواخر
الخمسينيات وفي أوج الحرب الباردة و ذروة قوة االتحاد السوفيتي وقبؿ كؿ الحروب الحديثة (
العراؽ  ,أفغانستاف  ,يوغسالفيا القديمة ) وكاف ينظر منذ ذلؾ الحيف إلى تجنيد الغرب االمبريالي
ضد حركة التحرير في الوطف العربي التي ال يؤمف بأنيا تناضؿ مف اجؿ الحقوؽ المشروعة في

االستقالؿ وتقرير المصير  ,ناىيؾ انو يعد أف نضاؿ الفمسطينييف مف اجؿ أرضيـ وكرامتيـ
تعبي ار منيـ كمسمميف عف حقدىـ عمى الحضارة الغربية (( الييودية المسيحية )) واف رفضيـ

لمييمنة اإلسرائيمية رفض لتمؾ الحضارة بوجو عاـ وليس نضاال تحرريا مثؿ نضاؿ شعوب أفريقا
أو فيتناـ أو غيرىا مف شعوب العالـ ( ,)72واف ما يسمى بػ ( صداـ الحضارات ) أو الثقافات ال
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يزيد عف كونو ظاىرة مصطنعة عششت في فكر غالة التطرؼ اليميني في الغرب الرأسمالي

الذيف يريدوف فرض أسموب متشني في العالقات الدولية قائـ عمى المواجيات الدائمة بينما يخدـ
المصالح الخاصة بالفئات األشد رجعية في الرأسمالية العالمية وىي بالتحديد فئات السالح
()73

والبتروؿ والماؿ التي تسعى إلى الييمنة االقتصادية عؿ موارد العالـ وأسواقو

.

الخاتمـــــة
إف الخالصة مما سبؽ وأوضحنا في ىذا البحث ىي أف نظرية صداـ الحضارات التي صاغيا

برنارد لويس في مطمع الخمسينيات والتي أعادىا صموئيؿ ىنتنغتوف إلى الساحة السياسية في
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مطمع التسعينيات مف القرف العشريف أثرت في مجرى األحداث والتعامالت الدولية فقد أسيمت
ىذه النظرية وبشكؿ فاعؿ في توجيو سياسية الواليات المتحدة األمريكية كمحور لمحضارة الغربية

ثقافياً واقتصادياً تجاه العالـ اآلخر والمختمؼ حضارياً وفؽ تقسيمات ىنتنغتوف وقد اتخذت

الواليات المتحدة األمريكية مف نظرية صداـ الحضارات مخرجاً لتحقيؽ ما تصبوا إليو مف تحويؿ

القرف الحدي والعشريف ( قرنا أمريكيا) وقد ازداد تأثير ىذه النظرية ( صداـ الحضارات ) بعد

أحداث الحادية عشر مف أيموؿ  1002في اإلستراتيجية األمريكية إذ حصمت تحوالت عديدة في

تحالؼ الواليات المتحدة األمريكية مع الدوؿ األخرى أو في المواجية مع أخرى وفؽ خارطة
عالمية جديدة تقسـ العالـ إلى معسكرات جديدة ولكف ىذه المرة ليس وفؽ المنظور االقتصادي
الرأسمالي أو االشتراكي أنما وفؽ العقيدة األيديولوجية والسياسية وربما حتى الدينية بيف ما يسمى
العالـ الديمقراطي والميبرالي المتطور و(المسيحي) وفؽ توجيات لويس والعالـ اآلخر التقميدي

والمتخمؼ (المتطرؼ دينياً) وبشكؿ أدؽ (اإلسالمي)حسب أطروحات برنارد لويس .

ويمكف القوؿ أف بدايات القرف الحادي والعشريف تحمؿ في طياتيا مالمح التغير في خارطة العالـ
السياسية واالقتصادية والثقافية ويجعؿ مف التحوالت االجتماعية والفكرية بؿ وحتى الدينية نتيجة

حتمية ليس لما يعتقده البعض مف أنو فقط تأثير لمتقدـ التكنولوجي والثورة المعموماتية فذلؾ جزء
يسير مف الحرب الناعمة والتي ىي أحد محاور السياسة اإلستراتيجية لمواليات المتحدة األمريكية

بؿ أف ىناؾ تكامؿ بيف مجموعة مف المحاور يؤدي كؿ منيا دوره إلعادة صياغة العالـ الجديد

وما ييمنا ىو ليس السياسة األمريكية بعدىا مفيوما سمطوياً لدولة ما بؿ غايات وأىداؼ وتوجيات
تمؾ السياسة نحو إحداث تغييرات اجتماعية وثقافية تطاؿ جذور مجتمعاتنا وتعيد تشكيؿ بنيتيا
االجتماعية والثقافية عبر وسائؿ ومحاور متنوعة كما أسمفنا ومنيا استخداـ القوة العسكرية والنفوذ

والييمنة كما يحدث في العراؽ والمحيط العربي واإلسالمي فضالً عف السياسة االقتصادية
والثقافية...إلى آخره.

أف فيمن ػػا لنظري ػػة ص ػػداـ الحض ػػارات بع ػػدىا مح ػػور التفكي ػػر اإلس ػػتراتيجي األمريك ػػي ف ػػي السياس ػػة
الخارجية تجاه دوؿ العالـ يجعمنا ندرؾ طبيعة وشكؿ التغيير المقبػؿ فػي مسػتقبؿ مجتمعاتنػا وكػؿ

ما يمكف أف يشكؿ تيارات مؤيدة أو معارضػة سػواء كانػت دينيػة أو ثقافيػة (تقميديػة)أو سياسػية أو
اقتصادية لذلؾ التغيير.
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