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  التوازن املتغير بني احلضارات: اجلزء الثاين

      ، القوة، الثقافة ، العودة إىل احمللية: اضمحالل الغرب : الفصل الرابع :توزع على فصلني مها 

الصحوة / التوكيد اآلسيوي: حضارات التحدي -الدميوغرافيا -االقتصاد:الفصل اخلامس

  .التحديات املتغرية/ اإلسالمية 

  القوة والثقافة والعودة إىل الثقافات احمللية: إضمحالل الغرب   :ابعالفصل الر

  السيطرة واالضمحالل:القوة الغربية:أوال

يقيس قوة التغري يف الغرب من خالل املوازنة بني القوة اليت ربطها بثنائية السيطرة  هنتنغتونجند أن 

صفها حقيقة لكوا سلطة بو يفرض تصوراته على اآلخرينواالضمحالل بني الغرب كونه / 

  . خرعلى اآل ضعف التأثري الغريبمهيمنة، وبني إضمحالل تلك السلطة اليت تعين 

  :وهو يشري يف حلظة اية احلرب الباردة إىل 

يتخذون القرارات احلامسة يف    بريطانية وفرنسا والواليات املتحدةبروز قوى غربية متمثلة يف . ١

  .لسياسية واألمنيةا  القضايا 

  . االقتصاديةالقرارات احلامسة يف القضايا  الواليات املتحدة واليابان وأملانيابينما تتخذ كل من . ٢

يف حتقيق أهدافها ومحاية مصاحلها  مساعدة الغربرغم تأكيده على حاجة الدول األخرى إىل . ٣

، وكون الدول  الصعبة التحكم بالعمالت، و لنظام املصريف الدويلنظراَ هليمنة دول الغرب عل ا

الرئيسية وتسيطر على  غالبية السلع العامليةالغربية هي الزبون الرئيسي يف العامل ، وهي اليت تقدم 

االسواق العاملية وهلا تأثري معنوي وعسكري وتتحكم بالطرق البحرية والبحث العلمي والفضاء 

  . واالتصاالت وصناعة األسلحة

موازين القوى تدفعه إىل وصم احلضارة الغربية بااليار يف يرصد تغري يف رغم كل هذا إال أنه . ٤

القوة السياسية واالقتصادية والعسكرية مقابل احلضارات األخرى ويصف أن هذا التغري سوف 

  .يكون له أثر يف يقظة اتمعات غري الغربية وتوكيد ثقافتها وزيادة رفضها للثقافة الغربية

  :رب وهيضمحالل الغإلوهو يضع ثالث خصائص 



التحدي الصهيوين         كتب إستراتيجية                                                  التحدي االمريكي

alkashif.org: األلكتروين للمركزالعنوان 

مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                         ٦من ٣                                        ٢٠١١-ثاينكانون ال

املدة  مثل تلكإحنسارها قد يأخذ . أربعة قرونصعود القوة الغربية اليت أخذ : عملية بطيئة

ميكن أن يأخذ  "شبنجلر"لكن حبسب  ١٩٠٠ميكن القول أا وصلت إىل أوجها عام . الطويلة

 رب قدرغم أن إيار الغ. املعكوس كما حدث بنسبة لالحتاد السوفييت  sأسلوب املنحين االيار 

  .عند ما يصل إىل نقطة معينة يتسارع بدرجة كبرية

به وقفات وإنعكاسات وإعادة توكيد للقوة  :االيار ال يسري يف خط مستقيم وهو غري منتظم

رغم تأكيده على أن الغرب يوجد لديه ممكنات عظيمة للتجدد . والغربية على أثر جتليات للضعف 

ئيسيني يف الغرب للقوة على عكس كثري من احلضارات ، يؤكد على وجود مركزين رإال أنه أيضا 

إال أن املكون الثاين الذي حل حمل  ١٩٠٠، األول قد ضعف عام   املكون األوريب واألمريكيمها 

  .األوريب يف احلرب الباردة هو الواليات املتحدة 

وتأخذ : أخرى قدرة فرد أو مجاعة ما على تغيري سلوك فرد أو مجاعة" هنتنغتون"القوة هي بنظر 

هذه القوة طريقها يف التغيري سواء أكان ذلك باالقناع أو القسر أو النصح وهذا يتطلب أن يكون 

 إقتصادية وعسكرية ومؤسسية ودميوغرافية وتكنولوجية وإجتماعيةلدى مستخدم القوة مصادر 

  .أو غريها

دى الدول واجلماعات اليت وتقدر تلك القوة باملصادر املوجودة حتت تصرفها مقابل تلك املتاحة ل

نصيب الغرب من : يصل إىل تصور مفاده وبعد أن يقوم باملقارنة . تريد أن متارس نفوذها عليها

مصادر القوة املهيمنة وصل إىل أعلى مستوى له يف بدايات القرن العشرين مث  -أو كل –معظم 

  . بدأ يف التدهور مقارنة مبا لدى احلضارات األخرى

حياول تقدمي توصيف هلذه املوازنة بني الغرب وغريه من احلضارات وكيف بدأ األمر  مث إننا جنده

  :فتراه يرصد هذا يف احلقول التاليةيتغري، 

مليون ميالً  ٢٥، ٥   مباشرة –كان الغرب حيكم  ١٩٢٠ففي عام : يف املساحة والسكان. ١

كانت هذه السيطرة قد  ١٩٩٣مربعاَ أو ما يقرب من نصف مساحة الكرة األرضية ، جند يف عام 

مليون ميل مربع ، عاد الغرب إىل مركزه األوريب  ١٢، ٧إخنفضت إىل النصف أي إىل حوايل 

حيث كان .األصلي باإلضافة إىل أراضي االستيطان يف أمريكا الشمالية وإستراليا ونيوزيلندة

كومات كانت احل ١٩٩٣من السكان آنذاك ويف عام % ٤٨حيكمون  ١٩٢٠الغربيون عام 
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باملقابل . هونج كونجالغربية ال حتكم أحداَ سوى الغربيني بإستثناء بعض البقايا االستعمارية مثل 

  .وضة للتعليم والصناعة سوف يكون هلا أثراَ بالغاَ هناك ظهور مقابل حلضارات أخرى

        نسبة ١٩٢٨يف الوقت الذي بلغ يف منتصف القرن العشرين عام  :الناتج االقتصادي. ٢

سوف  ٢٠١٣من اإلنتاج الصناعي العاملي ويف عام % ٨،٥٧  ١٩٨٠يصبح عام  % ٢،٨٤

حيث كانت هناك أربع دول غري غربية بني الدول  ١٩٩١وهذا يعود إىل عام ، %٣٠يصبح 

واهلند ) السادس(وروسيا ) الثالث(والصني ) يف املركز الثاين( السبع األقوى إقتصادياَ وهي اليابان 

  . كانت الواليات املتحدة صاحبة أكرب اقتصاد يف العامل ١٩٩٢ويف سنة ) عالراب( 

ستكون أعلى مخسة أنظمة إقتصادية موجودة يف مخس  ٢٠٢٠وتشري التقديرات اىل أنه يف 

  .ون هناك ثالثة أنظمة غربية فقط بني أعلى عشرة أنظمة يف العامل تكحضارات خمتلفة وسوف 

  :أربعة إبعاد سكرية العللقدرة :القوة العسكرية -٣

عدد اإلفراد واألسلحة واملعدات واملصادر : بعد كمي.

فاعلية وتعقد االسلحة واملعدات:بعد تكنولوجي.  

 ومعنويات القوات وفاعلية عالقات القيادة  التماسك واالنضباط والتدريب: نظيميتبعد

.والسيطرة 

تمع :بعد جمتمعيالستخدام القوة العسكرية بكفاءةالقدرة واالستعداد لدى ا.

حلاضر حيتكر الغرب املقدرة على نشر قوات عسكرية تقليدية كبرية يف أي مكان يف يف الوقت ا

  .العامل ، وال يوجد تأكيد على أنه يستطيع االحتفاظ ذه املقدرة

يشري إىل  "هنتنغتون"تخفيض قواته بعد زوال االحتاد السوفييت جند بالغرب فيه أيف الوقت الذي بد

زيادة اإلنفاق العسكري وتطوير القوات كانت مبثابة أن أن التوجهات يف آسيا كانت خمتلفة إذ 

الدول اآلسيوية تقوم بتحديث .جدول اإلعمال، كما كانت الصني هي حمددة سرعة االنطالق 

  .م الصيينقواا العسكرية وزيادة حجمها ، حيفزها إىل ذلك القوة االقتصادية املتزايدة والتعاظ
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  غري الغربيةصحوة الثقافات: التأصيل: ثانياً

هلذا األمر على أساس أن توزيع الثقافة يف العامل يعكس توزيع القوة ؛الن الثقافة تتبع  اًيقدم توصيف

واملثال الذي . وكانت تعتمد القوة . القوة دائما هلذا توسعت احلضارات أبان ازدهار ثقافتها

األمريكية  واهليمنة واالستعمار الغريب يف القرن التاسع عشرالروماين خيعتمده مستل من التاري

  .يف القرن العشرين  

خر سيكون اآل جاذبية كانت ثقافة وإيديولوجية دولة ما ، هلا اإذ ،إال انه أيضا يعود إىل التأكيد

وب األخرى خر يتعرض إىل وصف عالقة الشعآإال انه يف مكان .قيادا " إلتباع"أكثر استعداداً

 ،الذي كانت تلك الشعوب تبحث عنه يف املسرية الغربية سر النجاحقائمة على على أا بالغرب 

هلذا  ،هل هي يف القيم واألعراف الغربية واليت بإتباعها تغدو تلك الشعوب غنية وقوية مثل الغرب

أما  ،شعوب ضعيفةكان هذا اإلتباع وهذه الف،توسلت تلك الشعوب بالقيم الغربية لتحقيق الذات

ن قوم أخذت تزداد هلذا تراهم ال يترددون يف اهلجوم على اغري بل يتيف حالة القوة فان األمر 

  .القيم الغربية 

  ثأر اهللا

القرن العشرين ، كانت النخب املثقفة تفترض أن التحديث االقتصادي ول مناليف النصف ا

وهو افتراض كان يشترك به .جود االنسانماعي يؤدي اىل ذبول الدين كعامل مهم يف وتواالج

  ،على السواء" احملافظون"واملنددون به"العلمانيون"املرحبون به 

كانوا يرحبون باملدى الذي وصل اليه العلم والعقالنية يف القضاء على اخلرافات ف":العلمانيون"اما 

  ...مانياًل، وع، عقالنياً واالساطري، فاتمع الناشئ سيكون متساحماً

فقد حذروا من العواقب الوخيمة الختفاء املعتقدات واهلداية االخالقية الن  ":احملافظون"اما 

  .الفوضى والفساد: النتيجة النهائية ستكون

التحديث ف.هلا  أساسال  واملخاوف اآلمالتلك  أنيف النصف الثاين من القرن العشرين ، ثبت 

جم ، ويف نفس الوقت حدثت صحوة دينية احلمن ناحية كونياًكان واالجتماعي  االقتصادي

" العلمنة "التوجه حنو  أنأيضاالذي الحظ " جيلز كيبل"يطلق عليها كما "ثأر اهللا"كونية أو 
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ليت كرد فعل للوسائل القسرية للعلمنة ا ،ديين جديد ظهر توجهفاخذ وجهة معاكسة "وحنو تكييف الدين معها 

مما أدى إىل رد فعل معاكس حيث ساد اإلحياء الديين إذ مل تعد ، ن اهللالبعد ع إىلوصلت إىل ايتها امليتة

.ليم الدينية تمعام وإعطائها معان جديدةامن خالل العودة إىل التع) واجنلة)( ةأسلم(القضية حتديث وإمنا 

ق مع مبا يتف وظهرت حركة اصولية ملتزمة بالتقاليد واعادت تشكيل السلوك الشخصي واالجتماعي العام

  .العقائد الدينية

ال ميكنهم أن يكونوا أو يتصرفوا وخر هلذا التحول إىل القول أن الناس ال يعيشون بالعقل فقط، آيضيف تعليل 

وكما يقول .سياسة املصاحل تفترض وجود هوية . إذ عرفوا أنفسهم  الّإبالعقل يف متابعة مصاحلهم اخلاصة 

ميل متواتر لدى املسلمني يف أوقات األزمة، الن يبحثوا عن هويتهم  يف العامل اإلسالمي يوجد("برنارد لويس"

خر اثين أو آأي يف كيان حمدد باإلسالم أكثر منه بأي معيار  –اتمع اإلسالمي  اىلاألساسية وانتمائهم 

  )مكاين

حمللي الذي يف أوقات  التغري االجتماعي السريع تذوب اهلويات الراسخة ، وهو يرد هذا األمر إىل التعليم ا

د اجلماهري تراهم رغم دراستهم يف الغرب أال ييؤكد اهلوية ، باإلضافة إىل جهود بعض القادة إىل كسب تأي

ال انه أيضا يشري إىل االهتمام باهلوية غدا ا،أم سرعان ما يعودون إىل اهلوية من اجل كسب ود اجلماهري

إعادة " :مركزية البحث عن اهلوية " جيلز كيبل"ى وهنا يعتمد عل ،تعريف الذاتضرورة اذ البد من إعادة 

وية يف عامل فقد معناه وحتول إىل فوضى ويدفع إىل اهلوسيلة إلعادة  وأخرياً التأسلم من القاعدة ، هي أوالً

رغبة يف اهلوية اليت ميكن أن توفرها الكنيسة لومن األمثلة على هذا االستنتاج ، يف روسيا نتيجة ل" االستالب

تتمثل يف طموح فيف اجلمهوريات السوفيتية  الصحوة اإلسالميةأما .ذكيسة يف الصلة مع املاضي الروسي االرثو

ما الصحوة األصولية على حنو أ.القوي لتوكيد اهلوية اليت قمعتها موسكو لعدة عقودسكان آسيا الوسطى 

اليت  ضمان للبنية االجتماعيةو، ومعىن  وسيلة للتأقلم مع جتربة الفوضى وفقدان اهلوية الّاهي ما فخاص 

نتجت عن إدخال األمناط االجتماعية والسياسية احلديثة بسرعة والعلمانية والثقافة العلمية ، والتقدم 

رد فعل ضد العلمانية والنسبية األخالقية واالنغماس الذايت وإعادة تأكيد لقيم هي فوبالتايل  ،االقتصادي

ال القومية وال االشتراكية  حققت : "  الترايب"ب يظهر يف قول وهذا االغترا. ونظام العمل والتضامن 

  .ك التقدمالدين هو حمر ،التقدم للعامل اإلسالمي

ال انه يذكر أن هذه األصولية وهي هنا عامة شديدة احلرص على استخدام وسائل االتصال وأساليب ا

إعادة تأكيد  :"وليم ماكنيل"تمد على هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يع. يف نشر رسالتهاالتنظيم احلديثة 

على اتمع والسياسة والقيم  رفض النفوذ األوريب واألمريكي، يعين  الطائفياإلسالم مهما كان شكله 

  .احمللية


