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صدام احلضارات: الرابع  زءاجل

  الفصل التاسع

  ية للحضاراتعاملالسياسة ال

  التقسيم احلضاري وطدولة املركز وصراعات خط

  .عامليصراع قبلي على نطاق وصراع احلضارات هو ، القبائل االنسانية النهائيةاحلضارات هي 

أي حتالفات آنية هلا )) حتالفات تكتيكية((هلذا تظهر حتالفات بني حضارات خمتلفة ويصفها بكوا 

  :داف هياه

  .لغرض تنمية مصاحلها ضد كيانات تنتمي اىل حضارة ثالثة - ١

  .او من اجل اهداف مشتركة اخرى - ٢

  .هذه العالقات بني احلضارات املختلفة غالباً ما تكون باردة وعدائية يف معظم االحوال - ٣

رجح ان ي من املضالعالقات بني الدول اليت تنتمي اىل حضارات خمتلفة واملوروثة عن املا - ٤

  .تضعف او تتبخر

وهذا املصطلح االخري يعود ) احلرب الباردة(لقد اتسمت هذه العالقات بكوا جاءت بفعل  - ٥

اال انه  ،مع املسلمني) عايشهم القلقت(لكي يصفوا به  االسبان يف القرن الثالث عشراول مرة اىل 

احلرب ، السالم البارد:( دفات هي اا تتسم بالقلق وحييلنا اىل مرا ة ذا يوصم العالقات اجلديد

التعايش ، التنافس احلاد، العالقات املضطربة، السالم القلق، شبه احلرب، حرب التجارة ، الباردة

  .وهي اوصاف حلالة العالقة بني حضارات خمتلفة)  ق التسلحاسب، التنافسي

  :اشكال الصراع بني احلضارات يأخذ شكالن

  :حتدث صراعات خطوط التقسيم،الصغريعلى املستوى احمللي او :اوالً

  .بني دول اجلوار املنتمية اىل حضارات خمتلفة - ١

  .بني مجاعات تنتمي اىل حضارات خمتلفة داخل دولة ما - ٢
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بني مجاعات حتاول إقامة دول جديدة على انقاض الدول القدمية كما حدث يف االحتاد  - ٣

  .السوفييت

اعات دول املركز بني الدول الرئيسية يف احلضارات حتدث صر يعاملعلى املستوى ال:ثانياً

  :والقضايا هي القضايا الكالسيكية يف الصراعات الدولية وتتضمن، املختلفة

االمم املتحدة : يف تشكيل التطورات الكونية وأداء املنظمات العاملية مثل النفوذ النسيب- ١

  .وصندوق النقد الدويل والبنك املركزي

ليت تتجلى يف اخلالف حول سياسات عدم االنتشار والتحكم يف التسليح ا القوة النسبية- ٢

  .وسباقات التسلح

  .، واليت تتبدى يف النزاع على التجارة واالستثمار وقضايا أخرىالقوة االقتصادية والرفاه- ٣

  .يف حضارة أخرى حلماية أقارب هلمأناس يستخدمون جهود دولة من إحدى احلضارات  - ٤

 رض قيمهافتول ما ان تتبىن او ان دنشأ حوهلما الصراع عندما حتاول ياليت  قافةالقيم والث- ٥

  .على شعب حضارة اخرى

  .خطوط التقسيم ا دول املركز مشاركة يف صراعاتوأحياناً اراضي تصبح فيها  - ٦

  هاءواحلروب بني دول املركز وإمكانية نش

  :املركز يف جتنيد االنصار هلا عرب من قبل دول ةيف الوقت الذي يعرض به الوسائل املعتمد

  .تبين االنقسامات يف احلضارات املعارضة واخلروج عنها - ١

  .حشد االنصار من دولة حضارية اىل حضارات اخرى - ٢

استخدام اقصى ما تستطيع من التحركات الدبلوماسية والسياسية واالقتصادية والسرية  - ٣

  .وأغراءات وقسر الدعاية لتحقيق اهدافها

  :روب باالسباب االتيةاحلانه يستبعد قيام حروب بني دول املركز اال انه يعلل قيام  رغم

قد تتطور نتيجة تصعيد صراعات خطوط التقسيم بني اجلماعات احمللية، حيث حتتشد  - ١

  .فيها دول املركز لدعم املقاتلني احمللينياجلماعات الشقيقة واليت تتضمن 
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  .بني احلضارات يعاملغري يف ميزان القوى التحروب دول املركز قد تنتج عن  - ٢

: حضارة مثل الصني واالسالم اال انه يقول بروزتشكل أن مكن املمن عرض اىل املراكز اليتتمث ي

القوى احملركة لالسالم هي املصدر املستمر حلروب كثرية صغرية نسبياً على حدود التقسيم، 

  .اخل حضاري كبري بني دول املركزتد يف ظل  وصعود الصني هو املصدر احملتمل حلرب

  االسالم والغرب

وامنا ، ان الغرب ليس بينه وبني االسالم أي مشكلة) كلينتون(يقول بعض الغربيني مبا فيهم الرئيس 

املشكالت موجودة فقط مع بعض املتطرفني االسالميني؛ أربعة عشر قرناً من التاريخ تقول عكس 

  :ذلك

يقصد املسيحية الشرقية أو بيزنطة ووريثتها (األرثوذوكسيةة سواء العالقات بني االسالم واملسيحي

التصور  ابالنسبة لآلخر كان هذ) اآلخر(كالمها كان ،كانت عاصفة غالباً او الغربية )روسيا

هلذا عندما يقارنه بالصراع الذي كان بني  ،الصراع عميق وله جذوريشكل حكم على ان 

وهكذا يعمل على ينية ليس سوى ظاهرة سطحية وزائلةناللي الدميقراطية والليربالية واملاركسية

  :صيل هذه الصورة أت

وجدت اتمعني دائماً يف حالة تنافس، وثبتت احياناً ):(( ون اسبوسيتوج(يذكر هذه املقولة  -١

املسيحية (يدتني عقعرب القرون كانت خطوط ال)). يف صراع مميت للقوى ولالرض ولالنفس

  .وانتكاساتتتابع من نوبات انبعاث مهمة، فوقفات ،بط يف تصعد و) واالسالم

يف اجتاه اخلارج من بداية القرن السابع اىل منتصف القرن الثامن  االكتساح العريب االسالمي-أ

والشرق االوسط وفارس ومشال اهلند، وملدة  )االندلس(اسالمياً يف مشال افريقيا وايبرييا أقام حكماً

  .خطوط التقسيم بني االسالم واملسيحية مستقرةقرنني تقريباً كانت 

يف اواخر القرن احلادي عشر، اكد املسيحيون سيطرم على البحر االبيض املتوسط الغريب،  - ب

بدأت املسيحية احلمالت الصليبية واسفرت ١٠٩٥غزوا صقلية، واستولوا على طليطلة، ويف 

١٢٩١اورة هلا وخسروا آخر موقع عن قيام حكم مسيحي يف االرض املقدسة واملناطق ا.  
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مث غزوا معظم ، اضعفوا بيزنطة يف البدايةوقد ظهروا على املسرح  العثمانيون األتراككان  -جـ

  ١٥٢٩يف  وحاصرو فيينا١٤٥٣البلقان باالضافة اىل مشال افريقيا، واستولوا على القسطنطينية يف 

ايقرب من الف سنة، منذ رسوملدة م(يالحظ ) برنارد لويس(لاخرى ة ويذكر مقول -٢

حتت ديد مستمر من كانت اوروبا ) فيينا(احلصار التركي الثاين لـ هوموريسكي يف اسبانيا و

  .)االسالم

من احلروب اليت تضمنت ثنائيات من % ٥٠عكس حقيقة ان ي،حجم العنف يف هذه العالقة إن مث 

  . مسلمني ومسيحينيكانت حروباً بني١٩٢٠و١٨٢٠دول ذات اديان خمتلفة بني عام 

  :ويرجع هذا الصراع اىل

خاصة مفهوم املسلمني لالسالم كأسلوب حياة ، الصراع كان من ناحية نتيجة االختالف- ١

ضد املفهوم املسيحي الغريب يفصل بني مملكة الرب ، متجاوز ويربط بني الدين والسياسة

.ومملكة قيصر

  : كان الصراع نابعاً من اوجه التشابه بينهما - ٢

مها دين توحيد وخيتلف عن الديانات اليت تقول بتعدد االهلة وال يستطيع ان كال  -أ

.يستوعب اهلة أخرين بسهولة

).هم(و) حنن: (وكالمها ينظر اىل العامل نظرة ثنائية   - ب

  .اليت جيب ان يتبعها اجلميع يدة الصحيحة الوحيدةعقيدعي انه الوكالمها  - جـ              

 لتزام داية غري املؤمنني وحتويلهمالاا دين تبشريي يعتقد ان متبعيه عليهم كالمه -د              

  .اىل ذلك االميان الصحيح

  :وحييلنا اىل اوجه التقابل

واملسيحية كانت تفعل نفس الشيء عند وجود ، بالسيف انتشر بالفتحاالسالم منذ البداية  -

  .الفرصة
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قيدتني عن عن بعضهما اآلخر فقط وامنا مييزان الاملتوازيان ال يشبها) الصليب(و) اجلهاد(مفهوم -

  .االديان العاملية االخرى

للتاريخ على عكس ) Teleology(االسالم واملسيحية واليهودية هلم كذلك نظرية غائية  -

  .النظريات احللقية او الساكنة السائدة يف احلضارات االخرى

من كان يتأثر دائماً بالنمو الدميوغرايف مستوى الصراع العنيف بني االسالم واملسيحية عرب الز -

  .وكذلك بالتطورات االقتصادية والتحول التكنولوجي وشدة االلتزام الديين، وهبوطه

يثة منها إذ يف القرن التاسع عشر ادى النمو دوهذا االمر تكرر مع احلروب التالية وصوالً اىل احل

رب عملية هجرة يف التاريخ تدفقت يف وأحدث اكالسكاين اهلائل اىل انفجار اورويب مرة اخرى 

  .اراضي املسلمني ويف اراضٍ اخرى

مث انه يعرض العوامل اليت تساهم اليوم يف منو الصراع بني االسالم والغرب يف أواخر القرن 

  :العشرين

الذين اصبحوا  أعداداً كبرية من الشبان العاطلني والساخطنيف النمو السكاين االسالمي خلّ: اوالً

  .للقضايا االسالمية ويشكالن ضغطاً على اتمعات ااورة ويهاجرون اىل الغرب جمندين

وقدرة حضارم وقيمهم املتميزة مقارنة  الصحوة االسالمية ثقة للمسلمني يف طبيعةأعطت : ثانياً

  .بتلك اليت لدى الغرب

قه العسكري على تفو لتعميم قيمه ومؤسساته من اجل احلفاظجهود الغرب املستمرة : ثالثاً

  .شديداً بني املسلمني اًوالتدخل يف الصراعات يف العامل االسالمي تولد استياء، واالقتصادي

يصبح اخلطر اً مشتركاً للغرب واالسالم وترك كل منهما لكي وازال عد سقوط الشيوعية: رابعاً

  .صور على اآلخرتامل

 يثري يف كل من اجلانبني احساساً ويتهيني االحتكاك واالمتزاج املتزايد بني املسلمني والغرب: خامساً

  .اخلاصة

  . )لينني(رغم تلك االسباب اال انه يعتمد على حتليل 
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فإن اسباب : الم على عكس الغرب املتحرك بقولهسيد حالة الثبات الثقافية لالبمث انه يؤكد على تأ

مث انه حيكم على ، الثقافةالصراع املتجدد بني االسالم والغرب توجد يف االسئلة االساسية للقوة و

كما ) وهذا غري مؤكد(والغرب يظل ، كما هو االسالم ) وسيظل(طاملا ان االسالم يظل : العالقة

ن الصراع االساسي بني احلضارتني الكبريتني واساليب كل منهما يف احلياة سوف إف، هو الغرب

هذه . ة عشر قرناً السابقةكما حددها على مدى االربع، يستمر يف حتديد عالقتهما يف املستقبل

  .العالقات يزيد من تعكريها عدد من القضايا اجلوهرية ختتلف عليها مواقفهم اوتتصارع

  الصراعات بني املسلمني واملسيحيني تأرخيياً

  ٢٨من   ١٩  بني املسلمني واملسيحيني

  ١٩من   ٢٨  من جممل الصراع بني املسلمني وغري املسلمني

  ١٩من   ١١  ذوكسصراع بني املسلمني واالرثو

  ١٩من   ٧  صراع بني املسلمني واملسيحية الغربية

  

طابع تأرخيي متجذر بني الطرفني وشعور بني  تعلماين وذا/طابع ثقايف ديين تفالصراع ذا

وهو خالف . اجتاه الغرب نتيجة التباين احلضاري وشعور باخلذالن من جانب االسالمالطرفني 

عية باردة مع االسالم سوف تساعد امتجاان حرباً : بالقولماهوي بني الطرفني مث انه يستمر 

  .على تقوية اهلوية االوروبية بشكل عام

  :وهو هنا يستثمر نصوص يف تأكيد هذا الصراع احلضاري 

جيب ان يكون واضحاً اآلن اننا : (( جذور الغضب االسالمي يعيدها اىل : سيبرنارد لو-

  ...تليست اقل من صراع حضارا... ةنواجه حال

هناك عالمات ال ختطئها العني على صدام يتنامى بني الفكر اليهودي : (( حممد سيد امحد-

  ))املسيحي الغريب وحركة االحياء االسالمي 
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كان زعماء املسلمني يف املاضي : بالقول ، مث انه يصف حالة احلوار مع الغرب والتأثر بقيمه

ما يف اية القرن العشرين ال بد ان يكون حالة ا) ال بد ان تتغرب: (يقولون لشعوم احياناً 

  :بل انه يرى ان املسلمني يرفضون الغرب وقيمه ويتهمونه انه.فردية

  .ال ألن الغرب يتبع ديناً غري كامل اوخاطئ بل يهامجونه ألنه ال يتبع أي دين باملرة

... باالمم االخرى ) ىاحلق االذ(و ) امربيايل(مادي و: يف التصورات االسالمية) أي الغرب(وانه 

والغرب قوة ... مث انه يغزو حياتنا مبنتوجاته املستوردة وافالمه املتلفزة اليت خترق موجات االثري 

  .تسحقنا حتاصر اسواقنا وتتحكم يف اقل مواردنا ومبادراتنا وقدراتنا

لدى اخلط االساسي هو ان جمتمعاتنا مؤسسة على قيم غري تلك اليت : (( يقول: ينوشغال-

  )).الغرب

لنا ارضية خمتلفة، تاريخ خمتلف، ونتيجة لذلك يصبح من حنن خمتلفون ،: ((صحفي مصري -

  )).حقنا ان يكون لنا مستقبل خمتلف

على صعيد احلكومات كانت احلكومات بعد االستقالل ذات مسات ايديولوجية وسياسة غريبة  -

  .ما عدى اجلزائر واندونيسيا حني جاءت بعد الثورة

اىل معادية وهلا ايديولوجيا وسياسة خمتلفة كما   ان االمر تغري بعد ذلك اذ حتولت احلكوماتاال

  .حدث يف العراق وليبيا واليمن وسوريا وايران والسودان وافغانستان

على القوة  ةاملعتمد٠والسعودية ومشيخات اخلليج ، الكويت: هم فاما اصدقاء الغرب 

  .)يعتمدون على الغرب اقتصادياً(ر واجلزائالعسكرية الغربية ومصر

بعد ايار الشيوعية، اصبح ايضاً ان الغرب ال حيافظ على توابعه من االنظمة االسالمية فاملرجح 

  .ام سيلقون نفس املصري

اخلطر (العداء االسالمي املتزايد للغرب، ميكن مقارنته بالقلق الغريب املتزايد من اىل هنا يشري 

ام ينظرون اىل االسالم كمصدر لالنتشار النووي واالرهاب، واىل ، بالتطرفاملتمثل ) االسالمي

  .املسلمني كمهاجرين غري مرغوب فيهم يف اوروبا
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  خطر للغرباستفتاءات الدول اال

خطر االسالم على مصاحل  - ١

  )١٩٩٤(الواليات املتحدة

 ٣٥٠٠من  نعم االجابة% ٦١

  امريكي

  ايران،الصني، العراق

يسي على فرنسا اخلطر الرئ - ٢

  )١٩٩١(يأيت من اجلنوب يف 

من الفرنسيني قالوا بأن  %٥١

  التهديد االسالمي من اجلنوب

% ٥٢العراق

% ٢٦ليبيا% ٣٥ايران

  %٢٢اجلزائر

استفتاءات تظهر املخيال السياسي الغريب من االسالم والدول اخلطرة على الغرب ويظهر النسب 

وخصوصاً بعد الثورة االيرانية يف . ي للغربعاملفس االسالم كمنا: كما يرى الباحثاليت تظهر 

  :السباب ثالثة حضاراتية وهي شبه حرب١٩٧٩

وثالث دول ) ايران والسودان(مل يكن كل االسالم حيارب كل الغرب، دولتان اصوليتان : اوالً

دول  باالضافة اىل عدد كبري من املنظمات االسالمية بدعم من)العراق، ليبيا،سوريا(غري اصولية 

اسالمية اخرى مثل السعودية كانوا حياربون الواليات املتحدة واحياناً بريطانيا، ومجاعات غربية 

  . اخرى اىل جانب اسرائيل واليهود بوجه عام

: كانت تتم بوسائل حمدودة –١٩٩٠بصرف النظر عن حرب اخلليج  -هي شبه حرب ألا: ثانياً

  .لسري والعقوبات االقتصادية يف جانب آخراالرهاب يف جانب والقوة اجلوية والعمل ا

كان يتضمن اعماالً هي شبه حرب ألن العنف رغم تواصله اال انه مل يكن بشكل مستمر،: ثالثاً

  .متقطعة من جانب، تثري ردوداً من اجلانب اآلخر

حضارة  ،املشكلة يف الغرب ليست االصولية االسالمية، املشكلة يف االسالم: وأخرياً يقول

     .ة وشعوا مقتنعة بتفوقها الثقايفخمتلف

  مريكاأسيا والصني وآ

يف أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات كانت : يأخذ الباحث بعرض العالقات بني الطرفني

العالقات بني الواليات املتحدة والدول اآلسيوية قد أصبحت عدائية بشكل متزايد وتدهورت قدرة 
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وكان األمريكيون من جهة، والصينيون من جهة . تلك اخلالفات الواليات املتحدة على الفوز يف

  .اخرى يتكلمون عن حروب باردة تدور بني بالدهم

يف بداية التسعينيات، اصبحت العالقات اليابانية االمريكية ساخنة بسبب اخلالف حول  :اما اليابان

العسكري االمريكي يف مبا فيها دور اليابان يف حرب اخلليج، والوجود : عدد كبري من القضايا

  .اليابان ومواقف اليابان حول سياسات حقوق االنسان يف الصني وغريها من الدول

) كلينتون(اصبحت شائعة، املسئولون االمريكيون خاصة يف ادارة  حروب التجارةاالشارات اىل 

طالبهم بقوة كانوا يطلبون من اليابان تنازالت اكثر واكثر، وكان املسئولون اليابانيون يقاومون م

  .اكثر واكثر

ان القوى الغربية املعادية مل تتخل للحظة ) : (جيانج زمين(قال  ١٩٩٥يف اغسطس  :اما الصني

كان هناك امجاع عريض بني القادة  ١٩٩٥ويف سنة . وطننا) تقسيم(واحدة عن خطتها لتخريب 

ني اقليمياً وخترا سياسياً تقسم الص(والباحثني الصينيني على ان الواليات املتحدة كانت حتاول ان 

  )وحتتويها استراتيجياً وحتبطها اقتصادياً

ت بالتفاهم حول الصني كما يقول االمريكيون اخلّ: يتهم اآلخر بسوء النيةكال اجلانبني كان 

تصدير الصواريخ وحقوق امللكية الفكرية واالعمال الشاقة يف السجون، والواليات املتحدة كما 

بزيارة الواليات املتحدة وبيع طائرات ) يل(ت باالتفاق بسماحها للرئيس لّيقول الصينيون اخ

للواليات املتحدة  اًالعسكر يف الصني كانوا اشد اجلماعات عداء) . تايوان(مقاتلة متقدمة لـ 

ومبنتصف . اكثر تشدداً معها اًستمرار لكي تتخذ خطاويبدو ام كانوا يضغطون على احلكومة ب

املسئولون الصينيون الرمسيون والسلطات يصورون الواليات املتحدة كقوة التسعينيات كان 

  .معادية بشكل روتيين

  موقف أمريكا من العالقات مع قوى آسيا

دبلوماسية وسياسة القوة متلي القواعد االولية لل: رغم ان الباحث يشري اىل وجود خلل سياسي

على الواليات املتحدة بأن حتاول ان توقع احدامها ضد اآلخر لتحسني العالقات مع احدامها إذا 

  .اصبحنا متصارعني اال ان ذلك مل حيدث
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  :كانت هناك عوامل أبعد لتوسع الصراع يف العالقات اآلسيوية االمريكية

يوية والواليات املتحدة اليت اخذت شكل اتصاالت واسعة زيادة التفاعل بني اتمعات اآلس: اوالً

وجتارة واستثمار ومعرفة اآلخر، ضاعفت من القضايا واملوضوعات اليت ميكن ان تتصادم فيها 

وقد حدث هذا التفاعل املتزايد جعل ديد ممارسات ومعتقدات كل من اتمعني . املصاحل

  .املتباعدين لآلخر يبدو غريباً وغري ضار

التهديد السوفييت يف اخلمسينيات أدى اىل معاهدة لألمن املتبادل بني الواليات املتحدة : نياًثا

منو القوة السوفيتية يف السبعينيات أدى اىل إقامة عالقات دبلوماسية بني الواليات املتحدة . واليابان

. يد ذلك التهديد، واىل تعاون خاص بني الدولتني لتنمية مصاحلهما املشتركة حتي١٩٧٩والصني يف 

انتهاء احلرب الباردة ازال هذا الصاحل املشترك بني الواليات املتحدة والقوى اآلسيوية ومل يترك 

  .وبالتايل برزت اىل املواجهة قضايا اخرى يوجد فيها تعارض مصاحل واضح .شيئاً يف مكانه

بينهما وبني الواليات النمو االقتصادي للدول الشرق آسيوية غير ميزان القوى الشامل : ثالثاً

واآلسيويون كما رأينا راحوا يؤكدون بشكل متزايد صالحية قيمهم ومؤسسام وتفوق . املتحدة 

  .ثقافتهم على الثقافة الغربية 

هذا التحول يف القوى الذي ادى اىل زيادة الثقة بالنفس بالنسبة لآلسيويني جعلها تفرض نفسها 

التكيف التدرجيي : ة امريكا وجعلتها ترسم استراتيجيتهااثارت هذه احلال، ةبوصفها قوى فاعل

  .القوى املتغري، انعكس يف السياسة االمريكية اجتاه آسيا يف التسعينيات نمع ميزا

او القدرة على الضغط على اتمعات اآلسيوية، /بعد ان سلمت بأا فعالً فقدت الرغبة و: اوالً 

كن ان متارس ضغطها فيها، عن ااالت اليت تواجه فيها فصلت الواليات املتحدة ااالت اليت مي

  .صراعاً

انتهجت الواليات املتحدة وبشكل متكرر مساراً لتبادلية امتيازات متوقعة مع الدول : ثانياً

جانب  نمتوقعة ان ذلك سوف يؤدي بدوره اىل تنازالت م، فقدمت تنازالت، اآلسيوية

  .اآلسيويني
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. باعه يف الصراعات االمريكية اليابانية املتواترة على القضايا التجاريةاالسلوب الذي مت ات: ثالثاً

  .مطلب لليابان ودد بفرض عقوبات عليها ان هي مل تف ا ١٢املتحدة تقدم والذي جيعل الواليات 

ويف آخر حلظة قبل البدء يف تنفيذ العقوبات يعلن عن الوصول اىل ، مفاوضات طويلة قد تبدأ

  .اتفاق

  التوازن واالحلاق بالركب: الصينية  اهليمنة

  :إن البحث هنا انصب على مفهومني مها التوازن واالحلاق

  .التحاق الدول اآلسيوية باملعسكر الصيينويقصد به ) االحلاق(املفهوم االول 

 –بدرجة خمتلفة  -ن تقوم دول آسيوية أخرىأالصني  توقعواملرجح ان ت: إذ يصف هذا االمر

  :يببعض او كل ما يل

هونج (ودمج ) جني جيانج(و) التبت(على  والسيطرة الصينيةتأييد التكامل االقليمي الصيين  -

  .يف الصني) تايوان(و) كونج

  .ورمبا على منغوليا ايضاً وقبول سيادة الصني على حبر الصني اجلنويباالذعان  -

ة وحقوق االنسان بشكل عام خبصوص املسائل االقتصادي صراعاا مع الغربتأييد الصني يف  -

  .ونشر االسلحة وغريها

يف املنطقة والرجوع عن امتالك اسلحة نووية او قوات تقليدية  السيادة العسكرية الصينيةقبول  -

  . دد هذه السيارة

التقدم االقتصادي تبين سياسات اقتصادية واستثمارية تتماشى مع املصاحل الصينية وتؤدي اىل  -

  .الصيين

  .يف تناوهلا للمشكالت االقليمية  ة الصينيةاالذعان للقياد-

  .للهجرة من الصنيان تكون مفتوحة بشكل عام  -

  .وللصينيني يف جمتمعاا حتركات معادية للصنيان متنع وتكبح أي  -
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مبا يف ذلك حقهم يف احملافظة على عالقتهم بأقربائهم  احترام حقوق الصينيني يف جمتمعام-

  .صنيومواطنهم االصلية يف ال

  .مع قوى اخرى االئتالفات املعادية للصنياالمتناع عن التحالفات العسكرية او  -

كلغة كلغة اضافية اىل جانب االنكليزية لكي حتل حملها يف النهاية ) املاندارين(تبين استخدام  -

  .امشل من شرق آسيا

 جنوب شرق ن التحالف يفن تكوإ): والت(هي مسوغة حسب حتليل  السياسة االحلاقيةوهذه 

  .تتوازن ضد االخطار اخلارجيةآسيا اظهر ان الدول غالباً ما حتاول دائماً ان 

) والت(مث اىل جانب االحلاق يتطلب درجة من الثقة يف النوايا الطيبة للدولة االكثر قوة كما يقول 

) االحلاق(م اال انه بقدر ما يقو، وبتوازن القوى تستطيع الدول ان تقوم بأدوار ثانوية او رئيسية 

  :على الثقة تنتج ثالثة افتراضات

او ذات عوامل ثقافية  حيدث بني دول تنتمي لنفس احلضارةاالحلاق من املرجح ان : اوالً

  .بني دول ال يوجد بينها أي مشترك ثقايف، مشتركة

طفل صغري سوف يلتحق بأخيه . مستويات الثقة من املرجح ان ختتلف عن املضمون:ثانياً

واالحتمال االقل هو ان يثق بشقيقه االكرب عندما يكونان ، عندما يواجهان أطفاالً آخريناألكرب 

  .مبفردمها يف املنزل

  .ألن مستويات الثقة بني افرادها خمتلفة، ختتلف بني احلضاراتامليول لاللتحاق والتوازن قد : ثالثاً

  :املفهوم الثاين

ولكن يف ، هم حتول ميول القوى لصاحل الصنييقلقالزعماء اآلسيويون  :)مايكل اوزنربج(يقول 

ولن ينضموا اىل الواليات املتحدة يف ، توقعهم القلق للمستقبل ال يريدون ان يواجهوا بكني اآلن

  ..محلة صليبية ضد الصني
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املرجح ان اليابان سوف تتجنب اجابة حمددة عن االسئلة بقدر : ويذكر صموئيل املوقف الياباين 

 ةحتاول اليابان ان تطور من قوا العسكرية اخلاصة لتحمي مصاحلها ضد أيأي هل  ،ما نستطيع

  غارات صينية؟

الياباين بوصفه مركز إلئتالف - هل حتاول اليابان ان تعطي معىن جديداً وقوة للتحالف االمريكي

  من اجل التوازن مع الصني واحتوائها؟

التحالف حنو هذا اهلدف وقيامها بذلك من املتصور ان تقبل اليابان ببطء إعادة توجيه :االجابة

  :يتوقف على ثقتها ب

١ - العظمى الوحيدة يف العامل وان  ةبقي على نفسها القوالقوة العسكرية االمريكية الشاملة يف ان ت

  .تواصل قيادا النشطة يف الشؤون الدولية

ي الصني لتوسيع تقاوم بعنف مساعااللتزام االمريكي بأن حتافظ على وجودها يف آسيا وان  - ٢

  .نفوذها

ودون ، احتواء الصني دون تكلفة عالية بالنسبة للمواردقدرة الواليات املتحدة واليابان على  - ٣

  .خماطرة عالية بالنسبة للحرب مع الصني

  االحنيازات الناشئة: احلضارات ودول املركز

تقسيم واحد وحمدد  يفتقر اىل، عامل ما بعد احلرب الباردة متعدد االقطاب ومتعدد احلضارات

  :يقدم توصيف يقوم على مقدمتان ونتيجة املقدمتان مهااذ .كذلك الذي كان يف اثناء احلرب الباردة

  .التدفق السكاين االسالمي - ١

  .االنبعاث االقتصادي اآلسيوي  - ٢

بني الغرب  مستمران؛ فإن الصراعات" طاملا التدفق السكاين واالنبعاث االقتصادي:"النتيجة  - ٣

    .وحضارات القوى سوف تصبح اكثر مركزية يف السياسات العاملية عن اي خطوط تقسيم اخرى

الصني ، اإلسالم ، إفريقيا ، اهلند ، : ن يانه هنا يستعرض مستقبل العالقة بني الغرب واآلخر

  :أمريكا اجلنوبية
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  :هة ثانيةالعالقة بني الصني والعامل اإلسالمي من جهة والغرب من ج -أوال 

، انه يرصد ) إيران ، وباكستان والصني (أي العالقة بني الصني واإلسالم / على املستوى األول

تية بوصفها راغبة بالعالقة مع اجلانب املوقف اإلسالمي من هذه العالقة؛ فريصد اإلحداث اآل

  :اإلسالمي وهذه االحداث هي 

استراتيجي بني إيران وباكستان ، وان أي  عن قيام حتالف" بادآإسالم "يف " رفسنجاين"اعالن - ١

  .هجوم على باكستان يعترب هجوما على ايران 

، ١٩٩٣بزيارة إليران والصني فور أن أصبحت رئيسة وزراء يف أكتوبر " بناظري بوتو"قامت - ٢

.التعاون بني الدول الثالثة 

بني الدول يف منتصف التسعينات خرج إىل حيز الوجود شيء أشبه بتحالف األمر الواقع - ٣

:وأسباب هذا التحالف يعيده إىل: الثالث 

.جذوره معارضة الغرب  -أ

.واملخاوف األمنية من اهلند    - ب

.آسيا الوسطى  يف الرغبة يف مواجهة النفوذ التركي و  - ت

    :يرصد توصيف املراقبني هلذا التقاربو

ي قد يتحقق ، ال غري رمس إسالمياً اًيكونفوشيوس إن حتالفاً": "جراهام فوللر "إذ يذكر قول -١

داة للتعبري عن أوإمنا الن هذه الثقافات تقدم للغرب ،  نمعاديا" كونفزشيوس "و" حممد"الن 

  ". مسئوال عنه إىل حد ماالظلم الذي يعترب الغرب  

النظام العاملي اجلديد "١٩٩٤الذي أعلن يف مارس " :معمر القذايف"يذكر التأيد الذي أظهره - ٢

متكنوا فسوف يسيطرون بعد ذلك على  ذاواملسيحيون على املسلمني وامعناه أن يسيطر اليهود 

..."والديانات األخرى  ةالكونفوشي

عندما أعلن الرئيس الصيين " إسالمياً اًيكونفوشيوس"يصف مخود احلماسة هلذا التحالف  هإال أن

  ".دولة أخرى ةن الصني لن تقيم أي حتالف مع أيإ: "١٩٩٥يف " جيانج زمين "
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، " ال تريد حتالفات  رمسية "الباحث سبب هذا الرفض الصيين إىل موقف قدمي للصني اليت  ويرجع

  :إال أن الصني من ناحية أخرى

يعترب اإلسالم اكرب من فيها تثمن املشاركة مع الدول األخرى املعادية للغرب ، واليت -

  .وأكثرها عدداً

والسعودية إىل القتها مع إيران ملها على توسيع عحياحتياج الصني للنفط من املرجح أن -

.جانب كازاخستان وأذربيجان

:تينية اللادول أمريكا  معالعالقة  -ثانيا 

.  قريبة من الغرب ثقافياًبكوا  بدول أمريكا أالتينيةيصف العالقة.١

.دولة مركزتفتقر هذه الدول إىل .٢

.ن الناحية العسكرية واالقتصادية م تعتمد على الغرب وضعيفة نسبياً اا دول كانت دائماً.٣

  :لعالقة اتلك لأخرى  اًبعادأيرصد  هإال أن

  .نية لتحديها ةال يظهرون أيإن هذه  الدول تستهجن السيطرة العسكرية األمريكية ، ولكنهم - ١

الالتينية جيعلهم بدرجة اكرب أشبه  اأمريك يف النهوض السريع للربوتستانتية يف جمتمعات كثرية - ٢

مبعىن أن التحول املذهيب جعل الالتني .( املختلفة يف الغرب  ةتمعات الكاثوليكية الربوتستانتيبا

  )  اقرب إىل أمريكا من روما

واإلرهاب اهلجرة ، واملخدرات ،: بني أمريكا الالتينية والغرب  هي  اشد القضايا صراعاً - ٣

  .املرتبط ، ما، والتكامل االقتصادي 

 ، ورمبا اختذ شكالً زواج احلضارتني األمريكية الالتينية والغرب لن يكون سهالًان : النتيجة  - ٤

ما على حنو بطئ خالل معظم القرن الواحد والعشرين وقد ال يتحقق على اإلطالق ، ومع ذلك 

  .وبني احلضارات األخرى اتبقى اخلالفات بني الغرب وأمريكا الالتينية صغرية مقارنة بينه

  :هنا يؤكد :فريقيا أبني الغرب والعالقة  - ثالثا

  .ضعيفة جداً ن إفريقيا أساساًألوذلك  البد أن تتضمن مستوى من الصراع أعلى قليالً  -
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جنوب إفريقيا مل تتخل عن برناجمها لتطوير األسلحة :لبعض القضايا ولكن هناك وجوداً  -

جل محاية النظام العنصري من ي نفذته بالفعل من اذال ،النووية ، قامت بتدمري أسلحتها النووية

 توريثها إىل احلكومة اجلديدة ؛ إال انه يؤكد على استنتاج مفاده أن متري يأعدائه؛ إال أا بعد التغ

بناء بر بل من املمكن أن تقوم احلكومة اجلديدة دميإمكانية إنتاج األسلحة النووية ال ميكن أن 

  :ترسانة نووية

 إلفريقيا توكيد دورها بوصفها دولة مركز.

 وهي .ل الغرب يف القارة يف حقوق اإلنسان واهلجرة والقضايا االقتصادية واإلرهابتدخ

قضايا موجودة بني الغرب وإفريقيا يف ظل وجود مساعي من اجل التخلص من التغريب 

  .والتوكيد على الثقافة احمللية 

  :العالقة بني الغرب وروسيا  - رابعا 

  :يت شكل اآلالب هلذه العالقة اًيقدم تصور

لكي يضما الدول املسيحية يف وسط وشرق " ناتو"لتوسع االحتاد األوريب وال  قبول روسيا- ١

  .إىل دولتني ا انقسمتأوكرانيأن أكثر من ذلك، إال "ناتو"أوروبا و االلتزام األوريب بعدم توسع ال

املستمر حول القضايا تضمن عدم االعتداء والتشاور " ناتو"وال معاهدة شراكة بني روسيا -٢

األمنية ، وجهود تعاونية لتجنب املنافسة يف التسلح وتفاوض للوصول اىل اتفاق حول التحكم يف 

  . التسلح مبا يتناسب مع احتياجاما األمنية بعد احلرب الباردة 

كمسئول رئيس عن احلفاظ على االمن بني الدول " روسيا"اعتراف أورويب ب - ٣

  . املناطق اليت تسود فيها االرثوذوكسية االرثوذوكسية ، ويف

يف اعتراف من الغرب باملشكالت األمنية واحملتملة اليت تواجهها روسيا من الشعوب اإلسالمية  - ٤

وأن يكون لديها الختاذ خطوات أخرى قد تكون " CFE"جنوا واالستعداد ملراجعة معاهدة 

  .روسيا يف حاجة إليها لكي تتعامل مع تلك اإلخطار 

 -مثل البوسنة –اتفاق بني روسيا والغرب على التعاون كإطراف متساوية يف تناول قضايا  - ٥

  ".روسية "تتضمن مصاحل غربية وأرثوذوكسية
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 انإن أوربا وروسيا جمتمعان ناضج: لغرب واحلجة هيلمين أإال انه يستبعد أن متثل روسيا حتدي 

 دوافعجمتمعات كتلك ليس هلا .العمر يطويلوذات معدالت مواليد منخفضة وسكان  دميوغرافياً

  .لتكون ذات توجهات توسعية وعدوانية 

  : اال انه يؤكد أن بقاء الصالت تلك يبقى رهن العوامل اآلتية 

.العالقات الروسية مع الغرب على أسس مرضية للطرفني  رمدى استقرا.١

  .وعسكرياً غرافياًودميو سيا اقتصادياًآمدى ديد صعود الصني يف اهليمنة على شرق .٢

  :هنا حياول الباحث أن يستعرض اخلطر الصيين على روسيا من خالل تعرضه إىل 

ماليني يف ٥.٣حيث وصلوا إىل ما يقارب  ااملتواجدين يف سيبريي نيالتمدد الدميوغرايف للصين

. ماليني  ٧مقابل السكان الروس البالغني  ١٩٩٥عام 

ًاذا قررت الصني ان تعيد املطالبة مبنغوليا اليت انتزعها ، ضاًاي التوسع الصيين قد يصبح عسكريا

.على مدى عدة عقود سوفيتياً الروس منها بعد احلرب العاملية االوىل ، واليت كانت تابعاً

  :يت مث يتناول العالقات الروسية باإلسالم إذ يرصد اآل

ن التوسع عن طريق العالقات الروسية باإلسالم يغلب عليها التراث التارخيي لقرون م

.سيا الوسطى آاحلرب ضد األتراك وشعوب مشال القوقاز وإمارات 

الصرب ، اليونان  لكي تواجه النفوذ : نيهناك تعاون روسي مع حلفائها األرثوذوكسي

. رمينا لتقييد ذلك النفوذ فيما وراء القوقازأالتركي يف البلقان ، مع حليفها األرثوذوكسي 

على نفوذها السياسي واالقتصادي والعسكري يف  ظحتافأن وقد حاولت بكل جد 

.سيا الوسطى آمجهوريات 

 حلكومة ضد صحوة ااذ ختوض روسيا حرب ضد الشيشان ويف طاجيكستان داعمة

اخلطر "من اجل احتواء " روسي صيين"هنا تظهر احلاجة إىل تعاون (أصوليني إسالميني 

). سيا الوسطىآيف "اإلسالمي 
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  :عالقة بني الغرب واهلند ال -خامسا 

، وخاضت  لالحتاد السوفييت الثالثة ، حليفاً" احملورية "احلرب الباردة كانت اهلند دولة املركز  ءأثنا

خاصة الواليات املتحدة مل تكن و،عديدة مع باكستان وعالقاا بالغرب  مع الصني وحروباً حرباً

  :عالقات اهلند مع اآلخرين لاًراتيجيإست مث انه يعطي تصوراً.ن مل تكن معادية إودية 

 تظل عالقات اهلند مع الباكستان متصارعةيف عامل مابعد احلرب الباردة من املرجح ان 

.حول كشمري واالسلحة النووية والتوازن العسكري يف شبه القارة بشكل عام

 اهلند  ستظل عالقاتمبدى ما تستطيع باكستان ان حتظى بتأييد الدول اإلسالمية األخرى

.باإلسالم صعبة عموماً

اال انه  العالقات فيها تازماً تعالقات مع الصني اليت شهدليةعلى اجلانب الصيين مثة امكان

سيوية اجلنوبية طت نفسها بنشاطات يف السياسة اآلرغم ان الصني ور.يراها ال تستمر

ان نووية احلفاظ على عالقات وثيقة مع باكست: ومن املتوقع ان تستمر يف ذلك 

باملساعدات االقتصادية والعسكرية ، مع احتمال ان " نماريما"وعسكرية ، وتغازل 

.العسكرية هناك  امكانيااتطور 

 الصراع شديد االحتمال بنين يغدو أالقوى الصينية تتسع والصني تنمو ومن احملتمل

. الصني واهلند

  


