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صدام احلضارات: الرابع  زءاجل

  القضايا احلضاراتية املتداخلة: الفصل الثامن

  العاملية الغربية 

لن تكون العالقات بني الدول واجلماعات اليت : (( هنا حياول الباحث أن يقر حقيقة يتمثلها يف 

  )) .غالباً ما ستكون عدائيةبل تنتمي إىل حضارات خمتلفة عالقات وثيقة ، 

إن هناك عالقات أكثر : (( بيد إن الباحث يعود إىل التأكيد على نوع معني من العالقات على أا 

  )) .عرضة للصراع من غريها

هي تلك املوجودة بني فإن أشد خطوط التقسيم احلضاري عنفاً ، : على املستوى األصغر 

  .س واألفارقة واملسيحيني الغربينياإلسالم وجريانه األرثوذوكس واهلندو

، تشارك فيها اتمعات " الغرب والشرق" فإن التقسيم السائد هو بني : املستوى األكرب على

  .املسلمة واآلسيوية من جهة، واتمعات الغربية من جهة أخرى

  : ثالثة مصادر للصراعإال أنه يعود فيؤكد على 

"             الغطرسة الغربية"يف املستقبل نتيجة تفاعل ومن املرجح أن تنشأ أخطر الصراعات 

من : ، وهنا حياول أن يؤكد الغطرسة الغربية بقوله  "التوكيد الصيين"و " التعصب اإلسالمي" و

بني مجيع احلضارات ، فإن احلضارات الغربية هي الوحيدة اليت كانت هلا تأثري رئيسي وأحياناً 

  .مدمر على كل احلضارات األخرى

  : ومفادها  لعالقة بني الثقافة والقوةإال أنه يعود إىل نقطة ذكرها كثرياً يف ا

مع زيادة القوة النسبية للحضارات األخرى ، يقل التوجه حنو الثقافة الغربية وتزداد ثقة 

  .الشعوب غري الغربية بثقافتها األصلية وااللتزام ا 

  : يم الغربية اليت تقوم ا أمريكانشر القإال أنه يعود إىل التأكيد على مسئلة 

وخباصة  –بني جهود الغرب ) التنافر(املشكلة الرئيسية يف العالقات بني الغرب واآلخرين، هي 

بأا ) رغم إعتقاد الغرب . ( وإخنفاض قدرته على حتقيق ذلكلنشر ثقافة غربية عاملية  –أمريكا 
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، يعتقد إن الشعوب غري الغربية أمة تبشرييةإلعتقاد الغرب بأنه . عاملياً أصبحت صاحلة لتعميمها 

فيما يتعلق بالدميقراطية واألسواق احلرة واحلكومة احملدودة وحقوق  البد أن تلتزم بالقيم الغربية

  .اإلنسان والفردانية وحكم القانون، وإا البد أن جتسد تلك القيم ومؤسساا 

ألقليات يف احلضارات األخرى تتبىن هذه القيم وتنميها ؛ ولكن التوجهات ا :إال إنه أيضاً يقرر 

وما يعتربه . السائدة حنوها تتراوح بني الشك فيها على نطاق واسع واملعارضة الشديدة هلا 

  .الغرب عاملية يعتربه الباقي استعمارا 

 التبشريية الغربيةتلك  ويفضح الغاية من العالقة بني الغرب والثقافةإال أن الباحث يركز على 

  :بقوله

الغرب حياول وسوف يواصل حماوالته للحفاظ على وضعه املتفوق واملدافع عن مصاحله، 

، إلضفاء الشرعية على األعمال اليت تعرب عن )اتمع العاملي ( بتعريفها على أا مصاحل 

أن جيمع إقتصاد  والغرب مثالً حياول. مصاحل الواليات املتحدة والقوى الغربية األخرى 

  .اتمعات غري الغربية يف نظام إقتصادي عاملي يسيطر عليه

على اآلخرين، وهذه اإلرادة هي اليت حتاول أن اهليمنة الغربية وهنا يظهر تلك اإلرادة النازعة إىل 

وهلذا ممكن أن تتراجع عن بعضها حفاظاً على  وسيلة من أجل اهليمنة،جتعل من الثقافة الغربية 

كما ال يتردد غري الغربيني يف اإلشارة إىل الفجوات بني املبادئ والتصرفات : احل إذ يقول املص

عندما تأيت " ولكن ليس"فالغرب مع الدميقراطية . الغربية ، النفاق وإزدواجية املعايري

باألصوليني اإلسالميني إىل السلطة ، ومنع إنتشار األسلحة يطلب من إيران ولكن ليس من 

وحقوق اإلنسان . ، والتجارة احلرة هي إكسري النمو االقتصادي ولكن ليس الزراعة إسرائيل 

  .قضية مع الصني ولكن ليس مع السعودية 

بوجه عام ، وتنقسم إىل  مالمح تلك العالقات بني الغرب والشرقإال إنه هنا يصل إىل إقرار 

  :ثالثة مستويات 
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  بالنسبة حلضارات التحدي 

على حنو ثابت وعدائي جداً يف  قة الغرب باإلسالم والصني متوترةعالمن املرجح أن تكون - ١

  .معظم األحوال 

، ومها حضارتان أضعف ومعتمدتان إىل حد ما  مريكا الالتينية وأفريقياعالقة الغرب مع أ- ٢

  .، وخباصة بالنسبة ألمريكا الالتينية  سوف تتضمن مستويات أقل من الصراععلى الغرب، 

، من املرجح أن تكون وسطاً بني العالقات مع  ان واهلند بالغربروسيا واليابعالقات - ٣

بني الغرب من " التأرجح"إا حضارات . تتضمن عوامل تعاون وصراعاموعتني السابقتني و

  .من جهة أخرى  إلسالمية والصينيةجهة واحلضارتني ا

:مث إنه بعد هذا التوصيف يعمد إىل شرح تلك األبعاد بالشكل اآليت 

ينتظم يف تقاليد ثقافية ختتلف ، كل منهما  احلضارة اإلسالمية واحلضارة الصينيةأما  -:أوالً 

، وهي يف نظرها أرقى من تقاليد الغرب مبراحل ال حمدودة وقوة  جداً عن اليت لدى الغرب

وقيمهما ومصاحل وقيم يتزايد الصراع ويشتد بني مصاحلهما وتأكيد إزاء الغرب تتزايدان ، كما 

.لغربا

إال إن احلضارة اإلسالمية "إال إنه يعلل ظهور االختالف والتباين بني مواقف الدول اإلسالمية 

  ".تفتقر إىل دولة مركزية فإن عالقتها مع الغرب تتباين من دولة إىل أخرى

من حكومات  حتوالت القوة داخل الدول اإلسالميةمقترن بظهور  صعود األصوليةإال إنه يرصد 

ة للغرب إىل حكومات أكثر عداءاَ له ، وظهور ما يشبه احلروب بني اجلماعات أكثر مواال

اإلسالمية والغرب ، وضعف العالقات األمنية اليت كانت قائمة بني بعض الدول اإلسالمية 

  .والواليات املتحدة أثناء احلرب الباردة 

لغرب يف تشكيل يتعلق بالدور الذي ستلعبه تلك احلضارات بالنسبة ل: وهنا يطرح سؤال 

  ؟.مستقبل العامل 
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هل ستعكس املؤسسات العاملية وتوزع القوى وإقتصاد وسياسات الدول يف القرن الواحد ( 

والعشرين القيم واملصاحل الغربية أساساً ، أم أا سوف تتشكل حسب قيم ومصاحل اإلسالم 

  )والصني ؟ 

يف احلضارات غري الغربية، البد هلا من أن  دول املركزالنظرة الواقعية تتنبأ ، بأن : واجلواب يأيت

يبدو غري وارد، إال أن إئتالفاً شامالً مضاداً للغرب توازن قوة الغرب املسيطرةتتآلف معاً لكي 

واالفتراضات  خمتلفتانألن احلضارات اإلسالمية والصينية : ، ويعلل هذا يف املستقبل القريب

توجد بني احلضارتني اإلسالمية والصينية أمور عتها ، األساسية اجلذرية يف أساليب احلياة وبطبي

  .مشتركة أقل مما بني كل منهما واحلضارة الغربية 

وتلك الدول اليت يستعرضها مث يشرحها فقط  القضايا اليت تقسم الغربإال إنه يركز هنا على 

  :وهي ثالث نقاط

نتشار واالنتشار ، من خالل سياسات منع اال)أي الغرب(التفوق العسكرياحلفاظ على - ١

  .املضاد لألسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية ووسائل إستخدامها 

، بالضغط على اتمعات األخرى إلحترام حقوق تنمية القيم واملؤسسات السياسية الغربية- ٢

  .اإلنسان كما يفهمها الغرب وتبين الدميقراطية باألسلوب الغريب 

، بتقييد عدد املسموح ي واألثين للمجتمعات الغربيةالتماسك الثقايف واالجتماعمحاية - ٣

  .كمهاجرين أو الجئنيبقبوهلم من غري الغربيني 

إنتشار األسلحة  - :أوالً 

للتطور االقتصادي واالجتماعي : هنا يعيد أن إنتشار األسلحة أو القدرات العسكرية جاء نتيجة 

حتصل عشرين شهدت دوالً كثرية غري غربية ، ويشري هنا إىل إن العقود األخرية من القرن الالكوين

، وروسيا وإسرائيل والصني، عن طريق نقل السالح من اتمعات الغربية  على أسلحة متطورة

.كما تشهد تسهيالت حملية إلنتاج أسلحة متقدمة جداً 

خالل السنوات األوىل من القرن  سوف تستمر ورمبا تتسارعإن هذه العملية : وهنا أيضاً يؤكد 

  .الواحد والعشرين 
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سوف يكون هو الوحيد القادر على  -أي أمريكا وبريطانيا وفرنسا -إن الغرب : إال إنه يقول

التدخل عسكرياً يف أي جزء من العامل، وبالتايل الغرب سوف يكون القوة العسكرية للحضارة 

  .املهيمنة واملسيطرة على العامل 

  :يف نقطتني مها  سلحة الدمار الشاملالغاية من احلصول على أإال إنه حياول وصف 

ويف  نفس حضاراعلى دول أخرى يف  فرض سيطراأن تتمكن تلك الدول اإلقليمية من - ١

  .منطقتها 

من قبل الواليات املتحدة  بوسائل لردع أي تدخل يف حضارا ومنطقتهاإا سوف تزودها - ٢

  .أو أية قوة خارجية أخرى 

، أحد الدروس اليت حصل عليها غري إمتالك أسلحة دمار شاملويعترب هذه اإلستراتيجية ، عرب 

صدام حسني غزوه ( لو أخر : الغربيني من احلرب اليت حدثت يف العراق بعد غزو الكويت 

فمن املرجح أنه كان سيستويل للكويت عامني أو ثالثة، حىت حيصل العراق على أسلحة نووية ، 

  ) .نفط السعودية أيضاًعلى الكويت ومن املمكن جداً على حقول ال

:حرب اخلليجإن الدول غري الغربية تقوم بإستخالص الدروس الواضحة اليت متخضت عنها 

ال تدع األمريكان يعززون قوام، : (( كانت الدروس  بالنسبة للعسكر يف كوريا الشمالية- ١

هم خيوضون ال تدعهم يستخدمون قوم اجلوية ، ال تدعهم يأخذون زمام املبادرة ، ال تدع

  )) .حرباً خبسائر أمريكية قليلة

ال : ((رفيع املستوى فكان الدرس األكثر وضوحاً هو  ما بالنسبة ملسؤول عسكري هنديأ- ٢

  )) .حتارب الواليات املتحدة، إال إذا كانت لديك أسلحة نووية

العامل غري الغريب عن ظهر قلب ، كما هذا الدرس حفظه القادة السياسيون والعسكريون يف أحناء 

الواليات املتحدة لن حتاربك إذا كانت : ((إستوعبوا نتيجته الطبيعية اليت تبدو مقبولة وهي أن 

  )) .لديك أسلحة نووية

وسيلة إعتمدها الغرب ملواجهة  -إثناء احلرب الباردة -النووية "ويف الوقت نفسه كانت األسلحة 

:      قليدية، واليوم احلال تغري إذ يعلق أحد خرباء األسلحة األمريكان تفوق اخلصم باألسلحة الت
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حنن يف : حنن نسمع اآلن ما إعتدنا أن نقوله عن الروس يف اخلمسينيات ، الروس يقولون اليوم (( 

)) .حاجة إىل األسلحة النووية لكي نعوض تفوقهم التقليدي 

، أي سالح أولئك الذين ال ميلكون قوة فهو سالح الضعيف : ، الذي يصفه  أما اإلرهاب

يف املاضي كان اإلرهابيون ال يستطيعون سوى القيام بأعمال حمدودة، إذ كان . عسكرية تقليدية

إال إنه عند مدى . البد من إستخدام قوات عسكرية كبرية للقيام بأعمال عنف على نطاق واسع 

أعمال واسع وتدمري واسع أيضاً ، ومعني ستكون قلة من اإلرهابيني قادرة على إحداث عنف 

وعندما . أسلحة غري الغربيني الضعاف، كل منها على حدة هي  العنف واألسلحة النووية

  .جيتمعان ، إذا إجتمعا ، فإن غري الغريب الضعيف يصبح قوياً 

والتعاون الذي حصل بني دول التحدي مساعي احلصول على األسلحة النوويةوهنا يشري إىل 

  : حبسب تسميته حيث يؤكد 

يف عامل ما بعد احلرب الباردة ، تركزت جهود تطور أسلحة الدمار الشامل ووسائل إستخدامها يف 

أيضاً لديها كمية قليلة من  باكستان ورمبا كوريا الشمالية. الدول اإلسالمية والكونفوشيوسية

األقل لديها القدرة على جتميعها بسرعة، كما أا تقوم بتطوير صواريخ األسلحة النووية، أو على 

  .أبعد مدى الستخدامها

العراق لديه إمكانيات حرب كيماوية كبرية ، كان يبذل جهوداً واسعة للحصول على أسلحة 

  .بيولوجية ونووية 

  .على إستخدامه إيران لديها برنامج واسع لتطوير األسلحة النووية كما تقوم بتوسيع قدراا 

  :إعتمد على أمرينوهنا نلمس لدى الباحث النية يف إثبات تلك األقوال، اليت ألجلها 

  .اعتماد التصرحيات الرمسية : األول 

كوريا / الصني ( رصد سياسة التبادل والتعاون يف جمال التسلح بني الكونفوشيوسية : الثاين 

  ) .باكستان وإيران ( واإلسالمية ) الشمالية 

  :يذكر التصرحيات اآلتية : يف ما يتعلق باألمر األول 
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علينا حنن اإليرانيني أن جنهز أنفسنا : (( ) رفسنجاين(الرئيس أعلن  ١٩٨٨يف سنة - ١

  )) .الستخدام األسلحة الكيمياوية والبكتريولوجية والراديولوجية اهلجومية والدفاعية 

طاملا إن إسرائيل مستمرة يف (( يأعلن نائبه أمام مؤمتر إسالمبعد ذلك بثالث سنوات - ٢

، بصرف النظر عن  إلنتاج قنبلة ذريةإمتالك األسلحة النووية ، فالبد أن نتعاون حنن املسلمني 

  )) .حماوالت األمم املتحدة حلظر إنتشار األسلحة 

إن ايران قال كبار املسؤولني يف االستخبارات األمريكية،  ١٩٩٣و  ١٩٩٢ويف سنة -٣

  .ريقها المتالك أسلحة نووية كانت ماضية يف ط

إيران منهمكة : (( بكل وضوح " وارن كريستوفر"صرح وزير اخلارجية  ١٩٩٥ويف سنة - ٤

)) .اليوم يف جهد كثيف لتطوير أسلحة نووية

هي العالقة بني الصني : رصد سياسة التسلح عند الصني وباكستان وإيران: ألمر الثاينا

 ١٩٨٨بني عام . ن جانب وباكستان وإيران من جانب آخر م –بدرجة أقل  –وكوريا الشمالية 

، وكان العراق هو  كانت إيران وباكستان مها أكرب دولتني متلقيتني للسالح الصيين١٩٩١و 

بوجود تعاون تسليحي وصل الثاين يف الترتيب، ويقدم لنا وصفاَ ألحداث ميكن إمجاله يف القول، 

بزيارة ) رفسنجاين(قام الرئيس  ١٩٩٠ سبتمرب ، كما يفإىل حد التعاون يف جمال النووي

لباكستان بصحبة خرباء األسلحة النووية ، مث توجه إىل الصني حيث وقع إتفاقاً آخر للتعاون 

يف " ميغا واط  ٣٠٠"وافقت الصني على إنشاء مفاعلني نوويني بطاقة  ١٩٩٣ويف النووي، 

وجيا واملعلومات النووية الالزمة إىل إيران إيران، ووفاءاَ ذه االتفاقيات نقلت الصني التكنول

.ودربت العلماء واملهندسني اإليرانيني وزودا جبهاز ختصيب الكاليوترون 

كما  –)) إلغاء((وبعد ضغط متواصل من الواليات املتحدة وافقت الصني على  ١٩٩٥ويف سنة 

.فاعلني املذكورين إىل إيران بيع امل –كما تقول الصني  –)) تعليق((أو  –تقول الواليات املتحدة 

مث قامت كالَ  أرض، –كما كانت الصني مموالً ومث أعطت حق إنتاج الصواريخ الصينية أرض 

من باكستان والصني وإيران، بتطوير تعاون واسع يف اال النووي بقيام باكستان بتدريب العلماء 
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على القيام مبشروعات نووية ١٩٩٢اإليرانيني ، مث باالتفاق بني تلك األطراف يف نوفمرب 

  . مشتركة

ويشري إىل أن املساعدات الصينية الواسعة لكل من باكستان وإيران من أجل تطوير أسلحة 

  .الدمار الشامل تقدم دليالً على مستوى غري عادي من االلتزام والتعاون بني هذه الدول 

ل على أسلحة الدمار الشامل إال أنه يتوقف عند املوقف الغريب من مساعي تلك الدول يف احلصو

لكل من اتمعات الغربية وغري الغربية لتحقيق ثروات من " احلوافز التجارية"خصوصاً إنه يذكر 

لدول املركز والقوى اإلقليمية من " الدوافع السياسة"خالل بيع السالح والتكنولوجيا واخلربة ، و

ليت تقوم ا إلعاقة اآلخرين، والغرب كل ذلك يهدد جهود الغرب اأجل محاية سيطرا احمللية، 

  .يتبىن منع االنتشار كتعبري عن مصاحل كل الدول يف النظام واالستقرار العاملي 

  :فيقول " منع االنتشار"إال أنه يعطي تصور ملستقبل هذه السياسة أي 

، لالنتشار إىل التكيف معهالتصدي يف الوقت املناسب سوف تتحول سياسة الواليات املتحدة من 

مظاهر هذا االنتشار لألسلحة النووية وغريها من أسلحة الدمار الشامل ، هو مظهر أساسي من 

  .، والذي ال مفر منه مع ذلك ، يف عامل متعدد احلضارات  إنتشار القوة البطيء

  حقوق اإلنسان والدميقراطية  -:ثانياً 

، ويعد وصفه هلذا األمر من  من دعم حقوق اإلنسانللموقف الغريب يقدم الباحث هنا وصفاً 

حيث حدث هذا التحول يف أكثر من خالل وصف ملشهد عاملي يف السبعينات والثمانينات، 

  .ثالثني دولة من أنظمة سياسية سلطوية إىل أنظمة دميقراطية

  :علل هذا باألسباب التالية 

  .ء هذه التغريات السياسية كان بال شك هو العامل الرئيسي ورا النمو االقتصادي،- ١

والقوى األوروبية الغربية واملؤسسات الدولية، تصرفات الواليات املتحدة إن السياسات و- ٢

أسبانيا والربتغال وأمريكا الالتينية والفلبني وكوريا ساعدت على حتقيق الدميقراطية يف 

  .اجلنوبية وأوروبا الشرقية
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إىل أسباب ثقافية دون تعليق يذكر، حيث جيعل من غربية إال أنه يعلل جناح الدميقراطية بأنه يعود 

  .الدولة ومسيحيتها الكاثوليكية أسباب خفية للنجاح 

بغياب تلك املالمح ويضرب مثال على النجاح هذا ، تلك الدول سابقة الذكر ويعلل الفشل 

المية كانت والدول اإلس" غري مؤكدة "عن الدول السوفيتية األرثوذوكسية اليت يصفها  الثقافية

".غري واضحة "فيها أفق الدميقراطية  

عند الغربيني، مما جعلهم يظنون، وخاصة  عدم إدراك  هذه األسباب الثقافيةإال أنه يرصد 

يف الطريق، وإن املفاهيم الغربية عن حقوق  ثورة دميقراطية عامليةالواليات املتحدة بأن هناك 

  .السياسية سوف تسود العامل بسرعة اإلنسان واألشكال الغربية للدميقراطية 

،  هلذا حدد جورج ١٩٩٠عام " جيمس بيكر"بإعالن " بوش"وقد صادقت على ذلك إدارة 

  )) .مهمتنا اجلديدة بأن تكون هي تبين الدميقراطية ودعمها: ((بوش

أثناء محلة االنتخابات وكرس خطاباً كامالً ، ومبجرد أن  ١٩٩٢يف " كلينتون"وهو أمر كرره 

للصندوق القومي املخصصة  مقدار الثلثني يف االعتمادات املاليةاشر مهامه أوصى بزيادة ب

ويرصد املساعي . كما حدد مساعدة لشؤون األمن القومي لتوسيع الدميقراطية . للدميقراطية

إال أنه يصل إىل وصف تلك . القروض واملنح للدول الناميةالغربية يف هذا اال عرب تقدميها 

ليت واجهت ا بدراسة املعوقاتوهنا ميضي " مل حتقق سوى القليل من النجاح" ود، بأا اجله

العوامل ، واليت ترى ا إحالة إىل ذات األسباب اليت سبق له أن كررها كثرياً ، وهي تلك اجلهود

  .، ورفض اهليمنة الغربية وهي مستقرة يف بنيته العميقة يف رفض اآلخر الثقافية واالقتصادية

لدول اهلندوسية واألرثوذوكسية واألفريقية مثّلت أكرب مقاومة للجهود ويصف هذا بأن ا

  :ويعلل هذا  الغربية

املتجسد يف  للتوكيد الثقايفكانت هذه املقاومة عميقة اجلذور يف احلركات العريضة -

  ] أي العامل الثقايف . [ الصحوة اإلسالمية واإلصرار األسيوي

الثروة االقتصادية املتزايدة وثقة احلكومات اآلسيوية ساساً من وأيضاً الفشل نابع أ-

تقلل من الضغط على بكني خبصوص حقوق وهي األمور اليت دفعت أمريكا ألن بنفسها، 
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، عندما تراجعت عن ديدها للصني بالتخلي عن معاملتها كدولة أوىل بالرعاية، اإلنسان

ريكي وإندونيسيا خبصوص أعمال خبصوص إحتجاز مواطن أم سنغافورة وتراجعها عن

  ) .تيمور الشرقية(العنف يف 

  -:حبتة تعود اىل اآليت  أسباب داخلية أمريكية وغربيةإال أنه يعيد هذا األمر إىل 

، الذين كانوا متلهفني لتوسيع جتارم مع تلك رجال األعمال األمريكيون واألوروبيون- ١

ضغوط كثرية حىت ال خترب عالقتهم الدول وعلى االستثمار فيها وعرضوا حكومام ل

.االقتصادية معها 

، يعترب إنتهاكاً لسيادا) أي حقوق اإلنسان(إن الدول اآلسيوية ترى ضغط من هذا النوع - ٢

  .وهرع بعضها لدعم البعض اآلخر 

،  تايوان واليابان وهونج كونج لالستثمار يف الصني رجال األعمال الذين جاءوا من- ٣

من  تظل الصني حمتفظة بوضعية الدولة األوىل بالرعايةسية يف أن كانت هلم مصلحة أسا

  .قبل الواليات املتحدة

، من أن تطبق شروطاً على الدول ماليزيا وإندونيسياإن القوة االقتصادية مكنت دوالً مثل - ٤

حصانة متزايدة ضد والشركات اليت تنفذ اليها ، فهذه القوة جعلت تلك الدول يف 

.ما يتعلق حبقوق اإلنسان والدميقراطية في الضغط األورويب،

عموماً مل اجلهود الغربية لتبين حقوق اإلنسان والدميقراطية يف منظمات األمم املتحدة، -٥

.تصل إىل شيء

وقدرة الغرب ،  الختالفات حول حقوق اإلنسان بني الغرب واحلضارات األخرىا- ٦

مؤمتر األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، الذي ، على حتقيق أهدافه ، ظهرت جلياً يف احملدودة 

، كانت الدول األوروبية ودول أمريكا الشمالية يف جانب ،  ١٩٩٣عقد يف فيينا يف يونيو 

.كتلة من حوايل مخسني دولة غري غربيةويف اجلانب اآلخر كانت هناك 

) كوبا(ينيةحكومات دولة واحدة من أمريكا الالتأنشط مخسة عشر عضواً فيها كانوا ميثلون 

وأربع دول كونفوشيوسية، ذات أيديولوجيات سياسية وأنظمة ) مياينمار(واحدة  دولة بوذيةو
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وتسع دول ) سنغافورة ، فيتنام ، كوريا الشمالية ، الصني(إقتصادية ومستويات تنمية متباينة 

، أما ) سودان ، ليبياماليزيا ، إندونيسيا ، باكستان ، إيران ، العراق ، سوريا ، اليمن ، ال(إسالمية 

وقبل شهر من ) . . . الصني وسوريا وإيران(اإلسالمي فكانت من  –قيادة هذا التجمع اآلسيوي 

حقوق اإلنسان جيب النظر مؤمتر فيينا ، إجتمعت الدول اآلسيوية يف بانكوك وأصدرت بياناً، بأن 

،  والدينية والثقافية املختلفة اخلواص القومية واإلقليمية واخللفيات التارخيية:  إليها يف إطار

وإن مراقبة حقوق اإلنسان متثل إعتداءاَ على سيادة الدولة ، وإن ربط املعونات االقتصادية 

.باألداء يف قضية حقوق اإلنسان يتعارض مع احلق يف التنمية 

: ، فريى ما وصل إليه من نتائج كان رهني ظروف يصفها نتائج مؤمتر فيينامث إنه يتحدث عن 

، ويف املؤمتر كانت قليلة العدد ، وقدمت أثناء " فيينا"مل تكن الدول الغربية مستعدة جيداً لـ 

هلذا جاء البيان الذي وافق عليه املؤمتر ليمثّل احلد . اجللسات تنازالت أكثر مما قدم خصومها 

  .للغرب اإلسالمي وهزمية  –وكانت الوثيقة متثّل إنتصاراً للتحالف   اآلسيوي . األدىن 

ألول مرة منذ تبين اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان : (( ويشري إىل رأي أحد النقاد اآلسيويني قوله 

املسيحية  –التقاليد اليهودية ، جند أن الدول اليت ليست مغموسة متاماً يف  ١٩٤٨يف سنة 

د السياسة العاملية هذا الوضع غري املسبوق سوف حيد. ، تأيت يف املرتبة األوىل والقانون الطبيعي

يف فيينا هي" الرابح األكرب" و، كما سيضاعف من فرصة الصراع،   اجلديدة حلقوق اإلنسان

  .الصني 

، بعد شهور قليلة خبصوص مكان إنتصاراً غري ضئيل على الصنيإال أن الغرب إستطاع أن حيقق 

، وهذا ما يصفه باهلزمية املهينة " بكني"على حساب " سيدين"إقامة األلعاب األوملبية، حيث تفوز 

  " .بكني"ل 

  اهلجرة  -:ثالثاَ 

–١٨١٢، فبني عامي  فإن حركة السكان هي حمرك التاريخإذا كانت الدميوغرافيا قدراً ،

مليوناً إىل الواليات  ٣٤مليوناً من األوروبيني عرب البحار ، منهم  ٥٥هاجر حوايل  ١٩٢٤

، كما إستوطنوا األراضي األقل كثافة  وأحياناً كانوا يبيدواأخرى الغربيون غزوا شعوباً . املتحدة
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رمبا كان تصدير البشر هو البعد الوحيد األكثر أمهية يف وض الغرب بني القرنني  .سكانية 

، وقد شهدت اية القرن العشرين تدفقاً خمتلفاً وأكرب حجماً يف مسألة  السادس عشر والعشرين

بلغ عدد املهاجرين بشكل غري قانوين عشرة ماليني أخرى على  ١٩٩٠يف سنة . اهلجرة 

  :هذه املوجة اجلديدة من املهاجرين كانت يف جزء منها نتيجة. األقل

إلنتهاء االستعمار وقيام دول جديدة ولسياسات الدول اليت كانت تشجع أو تدفع الناس - ١

  .إىل احلركة 

، جعل اهلجرة أكثر النتقالللتحديث الذي طرأ على وسائل اوكانت كذلك نتيجة - ٢

فرص والتحسن يف وسائل االتصال حفّز على البحث عن . سهولة وسرعة وأقل تكلفة 

  .وعلى تنمية العالقات بني املهاجرين غري الغربيني  إقتصادية

  .حافزاً على اهلجرة يف القرن التاسع عشر  النمو االقتصادي للغربكما كان - ٣

حركة اهلجرة-أوال 

من % ٧:٨اهلجرة باألرقام، نسبة املهاجرين إىل العدد الكلي وصلت إىل حوايل يرصد ظاهرة  

من %٢٥، وكانوا يشكلون ١٩٧٠وهو ضعف ما كان عليه الرقم يف سنة  ١٩٩٤سكان سنة 

مليون  ٣.٨يف الثمانينيات دخل حوايل .من السكان يف نيويورك% ١٦السكان يف كاليفورنيا و

.مليون يف السنوات األربع من التسعينيات  ٥.٤شخص إىل الواليات املتحدة و 

يف أملانيا وصل عدد األجانب . من جمتمعات غري أوروبيةواألغلبية الساحقة من املهاجرين اجلدد 

ماليني  ٤مبنتصف التسعينيات كان هناك حوايل ١٩٩٠ألفاً يف ‘ ٦٧٥‘٠٠٠األتراك املقيمني إىل 

يف اخلمسينيات كان ثلثا .  أوروبا الغربية إمجاال مليونا يف ١٣مسلم يعيشون يف فرنسا ، وحوايل 

من اكرب عدد من % ٣٥املهاجرين اىل الواليات املتحدة من أوروبا وكندا ، الثمانينيات حوايل 

الزيادة . من أوروبا وكندا % ١٥من أمريكا الالتينية واقل من % ٤٥املهاجرين جاء من آسيا و 

  .حدة منخفضة ويف أوروبا صفر الطبيعية يف السكان يف الواليات املت
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    ردود الفعل على اهلجرة - ثانيا

الغربيون بشكل ثابت وباإلمجاع ، يعارضون . املوقف الغريب من اهلجرةإال أن الباحث يرصد 

ولكن نظرم إىل اهلجرة على العكس االنتشار النووي ويدعمون الدميقراطية وحقوق اإلنسان، 

.غري املوازين بوضوح العقدين األخريين من القرن العشرينمن ذلك غري واضحة ومتغرية مع ت

، ويف أواخر  تتخذ موقفاً ودياً من اهلجرةحىت السبعينات ، كانت الدول األوروبية بشكل عام 

،  معدالت البطالة العاملية وأعداد املهاجرين املتزايدة وغلبة طبيعتهم األوروبيةالثمانينات فإن 

يف التوجهات والسياسات األوروبية، وبعد سنوات قليلة أدت كل ذلك أحدث تغريات حادة 

  .مشاكل مماثلة إىل تغير مشابه يف الواليات املتحدة

  : وبعد أن يرصد النسب يشري إىل مقارنات منها 

اتمعات يف  لزيادة السكانية، وهي بالتايل وراء معظم ا معدالت اخلصوبة بني املهاجرين عالية

اآلن يتم غزوهم ال باجليوش والدبابات وإمنا (( تزداد خشية الغربينيولذلك . الغربية يف املستقبل 

بواسطة مهاجرين يتكلمون لغات أخرى ، يعبدون آهلة أخرى وينتمون إىل ثقافات أخرى ، 

هددون وخيشون أم سيأخذون وظائفهم وحيتلون أراضيهم ويستنفذون اخلدمات االجتماعية وي

  )) .أسلوم يف احلياة 

العداء األورويب إنتقائي : (( عن اهلجرة بقوله  صحفي أمريكيوهنا يشري إىل قول ينسبه إىل 

البولنديون على أية حال . بدرجة الفتة ، قليلون يف فرنسا قلقون خبصوص هجوم ضار من الشرق 

، ال خيشى منهم وال املهاجرين األفارقة غري العربويف الغالب األعم فإن . أوروبيون وكاثوليك 

مرادفة عملياً لكلمة " مهاجر"كلمة . العداء يف معظمه موجه للمسلمني. ينظر إليهم بإحتقار 

، الذي هو اآلن ثاين أكرب عقيدة يف فرنسا ويعكس تعصباً أثنياً وثقافياً جذوره عميقة " اإلسالم"

  )) .يف التاريخ الفرنسي

معاداة السامية املوجهة ضد العرب، حلّت بدرجة كبرية حمل : يشري إىل أوروبا الغربية مث إنه 

  .معاداة السامية املوجهة ضد اليهود 
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الذي يقرنه باألصولية  مت إستثماره من قبل اليمني، وكيف ملوقف العدائيوهنا يصف هذا ا

  :اإلسالمية بالقول

ية، كانت إىل درجة كبرية هي املرآة اليت تعكس األحزاب األوروبية املعارضة للهجرة اإلسالم

كالمها كان ضئيل احلظ يف الفوز يف االنتخابات، . صورة األحزاب اإلسالمية يف الدول اإلسالمية 

كالمها يستهجن املؤسسة الفاسدة ويستغل املظامل االقتصادية وخباصة البطالة ، ويتوسل أساليب 

 جمتمعه ، ويف احلالتني كانت اجلماعات املتطرفة تلجأ إىل أثنية ودينية ويهاجم النفوذ األجنيب يف

كانت األحزاب اإلسالمية واألحزاب األوروبية أعمال اإلرهاب والعنف، يف معظم احلاالت 

  .القومية حتقق نتائج أفضل يف االنتخابات الوطنية

  : قول الباحث مث هنا يرصد املوقف الرمسي، الذي متاهى مع هذا املوقف القائم على اهلوية في

ويف . يف الدول اإلسالمية أصبحت احلكومات أكثر تأسلماً يف توجهاا وسياساا وممارساا

ينتهجها اليمني واألحزاب املعادية أوروبا ، تبنت األحزاب الرئيسية اخلطاب واألساليب اليت 

  .للهجرة

ضهم البعض يف االستجابة يف أوائل التسعينيات كان الزعماء السياسيون األوروبيون ينافس بع

  :للشعور املعادي للهجرة 

، يف أملانيا ، عرب " اهلجرة جيب أن توقف متاما " أن  ١٩٩٠يف " جاك يشرياك"فرنسا اعلن 

وغريه من الزعماء السياسيني عن قلقهم خبصوص اهلجرة، إما الواليات املتحدة " هيلموت كول "

وتارخيها كانت متارس عمليات ناجحة يف  فكانت دائما بلد مهاجرين أو هكذا ترى نفسها

باإلضافة إىل ذلك فان نسبة البطالة يف أواخر الثمانينيات والتسعينيات .استيعاب القادمني اجلدد 

كانت اقل منها يف أوروبا ومل يكن اخلوف من فقدان الوظائف عامال حامسا يف تشكيل املوقف 

ة أجنبية واحدة مل يكن منتشرا على املستوى بالنسبة للهجرة ، فان اخلوف من الغرق وسط جمموع

. القومي رغم وجود مواقع حملية معينة، وهو هنا يرصد اهلجرة من املكسيك وخطرها على اهلوية
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إال أن املستقبل ال يتقرر بشكل ائي ، كما انه ال يوجد أي مستقبل، القضية هي إذا ما كانت 

دوعة تضم جمتمعني متمايزين ومنفصلني من أوروبا وأمريكا ستصبحان جمتمعات مشقوقة او مص

وهذا بدوره يتوقف على عدد املهاجرين ومدى استيعابه يف الثقافات . حضارتني  إىل حد كبري 

  .الغربية السائدة يف أوروبا وأمريكا 

، على أية حال من املرجح  أن   مشكلة الغزو اإلسالمي الدميوغرايف: إال انه يعود إىل تناول

ن معدالت النمو السكاين يف جمتمعات مشال إفريقيا والشرق األوسط تصل إىل تضعف ،حيث إ

فإن اهلجرة اإلسالمية ميكن إن (....) اعلى مستوياا مث تبدأ يف اهلبوط كما حدث يف بعض الدول 

  .، وان كان هذا ال ينطبق على دول شبه الصحراء اإلفريقية ٢٠٢٥تقل حبلول عام 

  :ها اهلجرة على التكوين السكاين الذي يصفه بالقول ويرصد التحوالت اليت تسبب

بينما ميثل املسلمون املشكلة العاجلة بالنسبة ألوروبا ، ميثل املكسيكيون نفس املشكلة بالنسبة 

  .للواليات املتحدة

القضية ليست ما إذا كانت أوروبا : وهو يقدم اجلدول التايل يعبر عن هذا اخلطر حبسب ما يقوله 

  .إىل اإلسالم أو الواليات املتحدة إىل اهليسبانيةسوف تتحول 
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١٩٩٥٢٠٢٠٢٠٥٠السكان

بيض غري  -

  .هيسبانيني

  .هيسبانيني -

  .سود -

سكان جزر  -

  أسيوية وباسيفيكية 

هنود أمريكيون  -

  .وأالسكا/ 

اإلمجايل  -

)باملليون(

٧٤%  

١٠  

١٢  

٣  

....  

٢٦٣

٦٤%  

١٦  

١٣  

٦  

......  

٣٢٣

٥٣%  

٢٥  

١٤  

٨  

١  

٣٩٤

  

هنا يعرض اىل ارتفاع نسبة اهلجرة من املكسيك اىل الواليات املتحدة باملقارنة بنسبة  باملهاجرين 

  :اآلخرين 
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املكسيكيون ميشون عرب حدود برية أو خيوضون .املهاجرون من أوروبا أو آسيا يعربون حميطات -١

وسائل االنتقال واالتصال اليت متكنهم من هذا إىل جانب السهولة املتزايدة يف . عرب  حبار 

  .احلفاظ على صالت وثيقة وصالت هوية مع جمتمعام يف بلدام األصلية 

املهاجرون املكسيك متمركزون يف الواليات املتحدة اجلنوبية الغربية ويشكلون جزءا من جمتمع -٢

  ".يوكاتان اىل كلورادو "مكسيكي متصل وممتد من 

ن مقاومة االستيعاب أقوى بني املكسيكيني املهاجرين عما كانت بني توحي بعض الدالئل بأ-٣

اجلماعات املهاجرة األخرى ، وأن املكسيكيني مييلون إىل االحتفاظ ويتهم املكسيكية، كما 

  .١٩٤٩يف كاليفورنيا سنة  ١٨٧ظهر يف النضال ضد مشروع القانون رقم 

ت املتحدة قد ضمتها بعد ان هزمت املكسيك املنطقة اليت استقر ا املكسيكيون كانت الواليا-٤

يف منتصف القرن التاسع عشر ، ومن املؤكد أن التقدم االقتصادي املكسيكي سوف يولد 

ويف الوقت املناسب فان نتائج التوسع العسكري األمريكي يف القرن . مشاعر مكسيكية انتقامية 

غرايف املكسيكي يف القرن الواحد التاسع عشر ستواجه ديدات ، رمبا يعكسها التوسع الدميو

.والعشرين 

من خالل : ويرى أن العامل االقتصادي عامل مهم يف فرض السياسات الغربية على اآلخرين 

استخدام موارده االقتصادية برباعة بأسلوب العصا واجلزرة يف التعامل مع اتمعات األخرى 

.لكي يدعم وحدته وينسق سياساته

  


