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  احلضارات مستقبل: امساخل زءاجل

  الفصل الثاين عشر 

  احلضارة . . احلضارات . . الغرب 

  ديد الغرب ؟ جت

وعندما تنشأ دولـة  . أكثر من مرة  ينتهي التاريخ مرة على االقل يف تاريخ كل حضارة ، وأحياناً

بأن  ، ويصبح مقتنعاً سراب اخللود)) توينيب (( احلضارة العاملية يغشى نصر شعبها ما يطلق علية 

  .شكل النهائي للمجتمع اإلنساين هو ال هما لدي

 ١٨٩٧بالنسبة للطبقة املتوسطة االجنليزية يف سنة )) السلم الربيطاين (( وج أوهكذا كان األمر يف 

، وكان لديهم من األسباب مايكفي ليجعلهم  نتهىإإن التاريخ بالنسبة هلم قد حيث كانوا يرون 

  .اية التاريخعليهم  أنزلتهايمة اليت يهنئون بعضهم على احلالة الدائمة من السعادة العظ

. تارخيها على حافة االيارجمتمعات يكون  نتهى ، هي دائماًإاتمعات اليت تفترض إن تارخيها قد 

على حنـو  " ميلكو " صاغهما  السؤاالن الرئيسيان؟  من هذا النمط اًستثناءإيعترب فهل الغرب 

  . جيد 

لدرجـة ال ميكـن   . . خمتلفـة  . . وحدها لديد ، يف مرتبة هل احلضارة الغربية صنف ج: أوال

  مقارنتها بكل احلضارات األخرى اليت كانت قائمة ؟ 

  مكانية تقدم كل احلضارات األخرى ؟ إاء إب) أو يعد ( تساعها العاملي يهدد إهل : ثانيا

  . .باإلجيابمييل معظم الغربيني إىل اإلجابة عن السؤالني 

 الغرب خيتلف عن مجيع احلضارات اليت كانت قائمةمن الواضح إن : ة بالقول ويعلل هذه اإلجاب

سنة ، كما إن الغـرب  ١٥٠٠على كافة احلضارات األخرى اليت وجدت منذ ٍيف إن تأثريه طاغ

  .أصبحت عاملية   ،عملية حتديثشن 
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مط الذي كان عن الن هل تعين مسات الغرب هذه إن تطوره وقواه احملركة كحضارة ، خمتلفة متاماً

 ملن آلان تقدم الغرب حـىت  إن املؤلف يعود إىل التأكيد على أ الإيف احلضارات األخرى ؟  سائداً

  .اليت كانت معروفة يف احلضارات عرب التاريخ ن أمناط التطور عينحرف بشكل كبري 

حية األخرى ن احلضاراتأتدل على ، سياآالصحوة اإلسالمية والقوى االقتصادية احملركة يف 

  .ن دد الغربأميكن –على األقل  –وحبالة جيدة وأا 

يار الغرب التدرجيي وغري املنتظم والذي بـدأ يف بدايـة القـرن    إ: إىل إن  أيضاًيشري نه أإال 

ويقلب نفوذه  بفترة يقظةأو قد مير الغرب . العشرين قد يستمر لعدة عقود ورمبا لقرون قادمة

  .ية ويعيد تأكيد  وضعة كقائد تتبعه وتقلده احلضارات األخرى املتدهور يف الشؤون العامل

 احلضارة الغربية بدأت تأخذ شكلها بالتدريجإن )) كارول كوجيلي (( ويشري املؤلف إىل ما قاله 

من خالل مزج عناصر الثقافات الكالسـيكية والسـامية والعربيـة     م٧٥٠و  ٣٧٠  يف عامي

ها حركة ت، تبع منتصف القرن الثامن إىل اية القرن العاشرستمرت فترة احلمل من إوالرببرية ، 

  .غري مألوفة بني احلضارات 

هذه ناجتة : بالقول  مرحلة النضج أو العصر الذهيب للغرباينه يتوقف عند املرحلة احلالية أإالّ

 وحدات متنافسة داخل مساحة احلضارة ذاا ، وعـن  ةغيبة أي(( عن " كوجيلي "     كما يقول 

     نابعـة مـن    فترة الرخاءمنا إو)) . بعد ورمبا عدم وجود صراعات مع جمتمعات خارجية أخرى 

وختفيض الصعوبات التجارية الداخلية وإقامة نظام عام للموازين  نتهاء التدمري القتايل الداخليإ" 

  ." طورية عاملية امربإواملقاييس والعملة ، ونظام واسع لإلنفاق احلكومي املرتبط بإقامة 

تتحرك احلضارة من على : على املسرح الدويل بقوله  فهالذي خيل سيناريو االيارنه يقف عند أال إ

، مسـتويات معيشـية    فترة كساد اقتصادي حادمسرح الدولة العاملية إىل مسرح االيار وهي 

 يزداد ضعفاً اتمع.هلية بني املصاحل املختلفة الراسخة ، زيادة يف نسبة االمية أمتدهورة ، حروب 

املسـتويات  ، تبدأ يار يستمرولكن اال، جهود ضائعة تبذل اليقاف الفقر عن طريق التشريع ، 

حركات دينية .نطاق واسع ىعلللمجتمع بفقدان االرتباط بالشعب الدينية والثقافة واالجتماعية
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جل اتمع أو حىت أح من بدأ يف االنتشار يف اتمع ، شعور بالتردد يتنامى بالنسبة للكفاجديدة ت

  .مساعدته بدفع الضرائب 

على الدفاع عـن  )) قادرة((عندما تصبح احلضارة غري (( مرحلة الغزوحينئذ يؤدي التدهور إىل 

) الغزاة الربابـرة  ( للدفاع عن نفسها ، فتصبح مفتوحة أمام ) االرادة ( نفسها الا مل تعد لديها 

  ) .وأكثر قوة  حضارة أخرى أكثر شباباً(       من  الذين جييئون غالباً

      ، ففي منتصف التسعينات كانت مسـات عرفهـا    رصد مالمح االيارلوهنا يتوقف من جديد 

  .احلضارة الناضحة املوشكة على االيارا مسات أب" كوجيلي " 

ولكـن معـدالت منـوه     ،أخرى حضارة ةالغرب أغىن بكثري من أيمن الناحية االقتصادية كان 

، وخباصة اذا ما قورنـت مبعـدالت   منخفضة قتصادي ومعدالت االدخار واالستثمار كانت اال

ية يف خلـق قـدرات لقـوة    واالستهالك الفردي واجلماعي كانت له األول ،سياآجمتمعات شرق 

نـت  روقوخباصة اذا مـا   النمو السكاين الطبيعي كان منخفضاً. اقتصادية وعسكرية يف املستقبل 

  : لقوة جديدة ورأمسال بشري بشرطني  حمتمالً كانت مصدراً اهلجرة أيضاًة ، بالدول اإلسالمي

واخلربات الالزمـة لبلـد    للمؤهلني والقادرين والنشطاء واملوهوبنيعطيت األولوية أاذا : أوالً

  .اهلجرة 

  .بنائهم يف ثقافة الدولة والغرب أاجلدد و ستيعاب املهاجرينإمت  ااذ: ثانيا 

  .رة الواليات املتحدة على تلبية الشرط االول وبقدرة اوروبا على تلبية الثاينيشكك املؤلف بقد

  : يفنه يرصد جتليات االيار االخالقي أإال 

عمال العنف بشـكل  أو اجلرمية ، وتعاطي املخدرات: زيادة يف السلوك غري االجتماعي مثل .١

  .عام 

.شرعيني رتفاع نسب الطالق واالطفال غري الإويشمل  سريالتفكك األ.٢

.روابط التطوعيةلاملرتبط بامسال االجتماعي أالتدهور يف الر.٣

) .العمل  ياتخالقأ( الضعف العام يف .٤
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.تناقص االلتزام بالتعليم والنشاط الفكري .٥

يف املستقبل ويراها تعتمد إىل حد كبري على جناحه يف التغلب  دور احلالة الصحيةوهنا يؤكد على 

  .سيوينيالتفوق االخالقي للمسلمني واآلتؤدي بالطبع إىل تأكيد على هذه التوجهات ، اليت 

مـن   نبعهذه التحديات ي أسوء: الثقافة الغربية تواجه حتدياتإن : اذ يؤكد يف هذا الصدد على 

ويواصلون االلتزام بقيم وعادات  ويرفضون االندماجالذين قدموا من حضارات أخرى  ملهاجرينا

وبـني  تالحظ بني املسلمني يف اورباهذه الظاهرة أن اذ .والترويج هلا وثقافات جمتمعام االصلية

  .انيني يف الواليات املتحدةباهليس

وهذا يقود إىل " مصدوعة " أو " متشققة " ثار تكون فيها الدولة آهذا، ويرجع إىل عدم االندماج

  .الصراع والتفكك الداخلي: مكانيات حدوثإ

ن الرئيسي للحضارة الغربية قد يقلل من شأن تلك اليت هي املكو يةضعف املسيحن إإما يف اوربا ف

  .واصر اهلوية أحد أضعاف إيؤدي إىل  ضعف االلتزام الديينمبعىن  ،احلضارة

: نـه يؤكـد   أيف ثقافة عرفت بعدميتها وعلمانيتـها إال   أمهية  العامل الديينويعود إىل تأكيد 

م شعب متدين ، كما أويعتقدون  هم يؤمنون باهللاأكثريتاألمريكيون ، على عكس االوربيني ، 

  .عداد كبرية أيترددون على الكنائس ب

كانت : من خالل تأكيد " القانون األمريكي " خر هو آعامل  اهلوية األمريكيةنه يضيف إىل أاال 

" ألمريكي القانون ا" مببادئ  بتراث احلضارة الغربية وسياسياً اهلوية القومية األمريكية تعرف ثقافياً

احلرية ، الدميقراطية ، الفردانية ، املساواة أمـام  : جتماعي إاالمريكيون بشكل  هالذي يتفق علي

  .القانون ، الدستورية امللكية اخلاصة

أمام التيـارات   موجات النقد اليت تعرضت هلا اهلوية التقليدية األمريكيةهنا يتوقف املؤلف عند 

ق باهلوية الغربية وتظهر خصوصية اهلوية األمريكية اليت تتسـم  املعاصرة اليت كانت ترفض االلتحا

  .بالتعددية الثقافية 
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إال إن املؤلف يرد من خـالل   –نياليةلوطروحات ما بعد الكوأولعل هذا األمر جاء من خالل 

نفصاليون متمركزون إدعاة التعددية الثقافية يف الغالب " : شليزجنر. رثر مآ"   نص مقتبس من 

  .عرق ، اليرون من التراث الغريب أكثر من اجلرائم حول ال

ال يكون لـدينا  أقدرنا كافة : " رريتشارد هو فتاد: نه يوحد معىن املطالبات بالتعددية بنص ل إ

" لفيلسـوف اليابـاين   ليذكر املؤلـف نصـاً  ، " يديولوجية أيديولوجيات ، بل إن نكون حنن أ

والتفكك الدرامي لالحتاد السوفييت ليسا. . للماركسية  االخفاق التام" : (( هاراوومأيكيشسيتا

 عن كوـا بـديالً   وبعيداً. نذر بسقوط الليربالية الغربية اليت هي تيار التحديث الرئيسي  ىسو

للماركسية وااليديولوجية احلاملة يف اية التاريخ ، ستكون الليربالية هي حجر الدومينو الذي عليه 

  )) .الدور يف السقوط 

وحيذر من االخذ بالتعددية اليت تبعد أمريكـا   ،حالة الترابط بني أمريكا والغربهنا حيدد املؤلف 

اية الواليـات  يعين ، رفض قانون احلضارة الغربية: تكون سالنتيجة بأن نه يرى أعن الغرب اذ 

يات املتحـدة  اذ بدون الوال. . ، ويعين كذلك بالفعل اية احلضارة الغربية  املتحدة اليت نعرفها

جزيرة صـغرية ، وغـري    ه، من سكان العامل على شب ، ومنهاراً جداً صغرياً يصبح الغرب جزءاً

  .وراسيا أمتساوق مع عظم مساحة 

إن مستقبل الواليـات املتحـدة   : يرى أيضاً النظرة الستراتيجيةكيده على تلك أوبالتايل بعد ت

رفـض  يعـين ذلـك    ،باحلضارة الغربية داخلياًوالغرب يتوقف على تأكيد األمريكيني اللتزامهم 

، يعين رفض الدعوات املراوغـة و املضـللة    وعاملياً. دعاوي التعددية الثقافية املسببة لالنشقاق

اهلوة الثقافية ن أإال  ،مهما كانت العالقات االقتصادية بينهما. سياآلتعريف الواليات املتحدة ب

  .يف بيت مشترك  تعرقل تالقيهما معاً ريكيسيوي واألماألساسية بني اتمعني اآل

، وقد يضر دعاة التعددية الثقافية ـذه العالقـة ،    جزء من االسرة االوربية، األمريكيون  ثقافياً

ينظر األمريكيون إىل جذورهم الثقافية وعندما . ستبداهلا إها، ولكنهم ال يستطيعون ومريدورمبا 

الغرب بتأكيد الواليات املتحدة على هويتها كأمـة غربيـة   إذن سريتبط بقاء  .ورباأجيدوا يف 

  .حتديد دورها كقائد للحضارة الغربيةوعلى 
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  الغرب يف العامل

. . . العرقية والقومية والدينية واحلضارية هي املركز الرئيسي  –تكون فيه اهلويات الثقافية  إن عاملاً

  :، وللواليات املتحدة خباصة  ماًن يتضمن ثالثة معان عريضة بالنسبة للغرب عموأال بد 

  :دراكه وفهمهإرجال الدولة ال ميكنهم تغيري الواقع إال يف حالة : أوال 

  .ثقافة والقوة الصاعدة للحضارات غري الغربية الالسياسات الناشئة عن   -أ

.والتوكيد الثقايف املتزايد لتلك اتمعات   - ب

ادارتـا  . والتمسك ـا  لك احلقائق القائمة هذه الوقائع كانت النخب الغربية بطيئة يف قبول ت

  :كانتا تؤيدان " كلينتون "و" بوش"

يف مسـاع بـال   وحدة االحتاد السوفييت ويوغوسالفيا والبوسنة وروسيا املتعددة احلضارات،  -أ

  .جدوى إليقاف القوى االثنية والثقافية اليت كانت تدفع بقوة حنو التفسخ 

 أو" APC"بال معىن مثل ال  إمادة احلضارات ، وتبنتا مشروعات تكامل اقتصادي متعد  - ب

"NAFA"وغري متوقعة كما حدث بالنسبة لـل  باهظةتنطوي على تكاليف اقتصادية وسياسية 

.واملكسيك 

احلـرب  إثنـاء تلك السياسة اليت كانت سائدة  أساسعلى  أمريكاقامتهاأمث يقيم العالقات اليت 

ات وثيقة مع دول املركز يف احلضارات األخرى على حني حاولت  اإلدارتان تطوير عالقالباردة 

مع الصني يف مواجهة الصراعات الطبيعيـة  " مشاركة بناء "مع روسيا أو "مشاركة عاملية  "هيئة 

  .بني الواليات املتحدة وتلك الدول 

  :مث انه يسوق لنا أمثله على املشاركة العاملية مع روسيا 

 يف  بـإخالص جتعل روسـيا تشـارك    نأيف " ون كلينت"إدارةيف الوقت الذي فشلت فيه

رغم مصلحة روسيا الرئيسية يف احلرب بوصفها دولة مركز البحث عن السالم يف البوسنة 

.لألرثوذوكسية 
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ًوراء وهم الدولة متعددة احلضارات ، أنكرت الواليات املتحدة علـى األقليـات    وسريا

خيرج إىل حيز الوجـود شـريك    الصربية والكرواتية حق تقرير املصري وساعدت على أن

.إسالمي بلقاين إليران

   ـ ، يبنفس األسلوب أيدت احلكومة األمريكية خضوع املسـلمني للحكـم األرثوذوكس

."االحتاد الفدرايل الروسي  دون نقاش  شيشينيا جزءاً"مستمرة يف اعتبار 

بالتقسيمات يعترفون الذين ال  نإ: مث انه يعود إىل التأكيد على نقاط مركزية يف هذا الكتاب 

تبـدو  " كلينتون "يف البداية كانت إدارة .األساسية سيصابون باإلحباط يف النهاية ، بسببها 

سيا ، ومن هنا كانـت  آغافلة عن ميزان القوى املتغرية بني الواليات املتحدة وجمتمعات شرق 

وقضايا أخرى مل تكن بأهداف تتعلق بالتجارة وحقوق اإلنسان واالنتشار النووي  تنادي كثرياً

  . قادرة على حتقيقها 

كان الـتفكري  :لثوابت اليت حتكم السياسة األمريكيةلانه يف هذه النقطة يقدم النقد :ثانيا 

األمريكي بالنسبة للسياسة اخلارجية األمريكية يعاين أيضا من التردد يف جتنب أو تغري أو حـىت  

  .إعادة النظر أحيانا يف السياسات املتبعة ملواجهة  متطلبات احلرب الباردة 

. عند البعض كان ذلك يأخذ شكل االستمرار يف تصور عودة االحتاد السوفييت كخطر حمتمل

كان الناس مييلون إىل تكريس حتالفات احلرب الباردة واتفاقيات السيطرة علـى  عام، وبشكل

  .البد إن يبقى كما كان إثناء احلرب الباردة " NATO"السالح ال

لالعتقاد الغريب واألمريكي خباصة يف عاملية  ميثل التنوع أو االختالف احلضاري حتدياً :اثالث

  .الثقافة الغربية 

فهو اعتقاد زائف ، وال اخالقـي  : الغريب يف عاملية الثقافة من ثالث مشاكل  يعاين االعتقاد

  :وخطر

فتلك هي الفرضية املركزية هلذا الكتاب ، وهي فرضية يلخصـها  :"زائف" كونه اعتقاد   -أ

ن التنوع الثقايف عبارة عن فضـول تـارخيي   أاالفتراض الغريب ب"" مايكل هووارد "جيدا 

ة مشتركة ذات توجه غريب تشـكل قيمنـا   يوفونية عامللافة اجنكل بسرعة بسبب منو ثقآيت
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ن والقارئ الذي مل يقتنـع حـىت اآل  ". وهذا بكل بساطة امر غري صحيح ... االساسية 

  .امنا يعيش يف عامل بعيد جدا عن العامل الذي نصفه يف هذا الكتاب " سري مايكل "حبكمة 

ان تتبىن القـيم واملؤسسـات والثقافـة    ن الشعوب غري الغربية البد هلا من أاالعتقاد ب  - ب

وهنـا يسـتعرض   .بسبب ما جيب عمله لكي يتحقق ذلك  أخالقيال هو اعتقاد ،الغربية

وهو يـرى  التجربة الغربية االستعمارية اليت مكنتها من فرض القيم الغربية على اآلخرين ، 

: نتائج اآلتيةال

اتمعات غري الغربية سوف تتشكل مرة  كانت اوإذ  تتبع القوةن الثقافة كما ناقشناها إ-١

  .ن نتيجة لتوسع وانتشار القوة الغربية ون ذلك سوف يكإأخرى بواسطة الثقافة الغربية ف

مية االقتصـادية او الدميوغرافيـة   ا، مل تعد لديه الدين يف حالة نضجالغرب كحضارة  إن-٢

  .رادته على اتمعات األخرى إاملطلوبة لفرض 

حماولة لعمل ذلك ستكون ضد القـيم الغربيـة اخلاصـة بتقريـر املصـري       أي إنكما  -٣

  .والدميقراطية

عاملية الغرب خطر على العامل ألا قد تؤدي إىل حرب بـني دول  ":خطر"كونه اعتقاد -ج

  .املركز يف حضارات خمتلفة ، وهي خطر على الغرب ألا قد تؤدي إىل هزمية 

شابه من البزوغ والنهوض وااليار ، والغرب خيتلف عـن  ن مجيع احلضارات متر بعمليات مإ

: احلضارات األخرى يف الطبيعة املميزة لقيمه ومؤسساته ، وهذه تضم علـى حنـو خـاص    

اليت مكنت الغرب من اختـراع   األمور، تعدديته ، فردانيته ، وحكم القانون ، وهي تهمسيحي

  .احلداثة 

  احلضارايت حروب احلضارات والنظام

فرعية يف املوضوعة السابقة تتعلق بالعالقة األمريكية مـع   ةانه هنا يعيد استكمال نقط يبدو

هنا حياول استكمال العالقة مع الصني وتقدمي رؤيـة   ،الروس وقد تناوهلا يف الفقرة السابقة

الثانيـة   حداث واالستفادة من أجواء احلـرب العامليـة  من خالل استقراء األ ةإستراتيجي
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الصني هـي  ،  "حرب احلضارات " ويف بناء تصور مستقبلي عن سيناري ،وحركات التحرر

  : األبرز إىل جانب احلركات اإلسالمية، وهكذا يبدأ السيناريو  بالالع

> بعيد االحتمال < حربا كونية تشارك فيها دول املركز يف حضارات العامل الرئيسية أمر نإ

تيجة تصعيد حرب من حروب خطوط حرب كهذه ن أقد تنش. >مستحيالً <  ولكنه ليس

يف جانـب   إسـالمية دوالً األرجحالتقسيم بني مجاعات من حضارات خمتلفة ، وتضم على 

رغم انه هنا يظهر أن الفاعل املركزي غري إسالمي هو –خر آوالدول غري اإلسالمية يف جانب 

تصـعيد يصـبح   كما إن ال–خر مقابل الغربالصني إال انه يفترض اإلسالم  هو اجلانب اآل

تتنافس لتقدمي املساعدة لشركائها يف  ةإذا كانت دول املركز اإلسالمي الطاحم أكثر احتماالً

  .الدين 

احد املصادر اخلطـرة حلـرب    أيضا، هو  دوهلا الرئيسيةميزان القوى املتغري بني احلضارات  و

" اإلنسانيةيف تاريخ العب  ألكرب" صعود الصني ، والتوكيد املتزايد  نإ.كونية بني احلضارات

. القرن احلادي والعشرين أوائليف االستقرار العاملي يف  شديداً استمر ، سوف خيلق توتراً إذا

كما  األمريكيةسيكون ضد املصاحل  سياآوبزوغ الصني كقوة مسيطرة يف شرق وجنوب شرق 

املتحـدة   تتطور احلرب بني الواليـات  أنكيف ميكن  –هنا يطرح سؤال  -.تفسر تارخيياً

  والصني ؟

  :من خالل البحث يف املمكنات السياسية الذي نلمسه يف األجوبة اآلتية  بيأيت اجلوا

  .حتدت إن أ، القوات األمريكية خرجت من كوريا بعد ٢٠١٠لنفترض إننا يف عام - ١

.خنفض إالوجود العسكري األمريكي يف اليابان - ٢

تفظ فيه تايوان مبعظم اسـتقالهلا احلـايل   حت سويةصني الرب الرئيسي توصلتا إىل تالتايوان و-٣

وبفضل رعاية الصني استطاعت إن تـدخل األمـم   " .بكني "ولكنها تقر بكل وضوح بسيادة 

.١٩٤٦يف سنة ) بيالروسيا (روسيا البيضاء واملتحدة بنفس األسلوب الذي مت مع أوكرانيا 
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ظمها برعاية الصني اجلنويب تتقدم يف حبر الصني اجلنويب تتقدم بسعة ومع املوارد البتروليةتنمية - ٤

 أمريكيةبسرعة ومعظمها برعاية الصني ، وبعض املناطق اخلاضعة للسيطرة الفيتنامية تقوم شركات 

.بتطويرها 

من هذه اإلمكانيات اليت توفرت للصني تتعاظم ثقة الصني بنفسها فتعلن أا سوف تفرض  انطالقاً

  :ة عليه سيطرا على كل ما كانت تطالب بالسياد

الصـينيون  .الفيتناميون يقاومون ، وينشب القتال بني السفن احلربية الصينية والفيتناميـة  - ١

  .، يقومون باحتالل فيتنام ١٩٧٩املتلهفون لالنتقام بسبب اإلذالل الذي حلق م يف سنة 

ل الفيتناميون يطلبون املساعدة من امريكا فيما الصينيون حيذرون الواليات املتحدة لكي تظ- ٢

.بعيدة 

ن تقهر الصني فيتنام وتطالب بفرض عقوبات اقتصادية أالواليات املتحدة تعلن أا لن تقبل - ٣

.على الصني ، وتدفع بقواا احملمولة الباقية إىل حبر الصني الشمايل 

ويوجهون ضربات جوية للقوة  اإلقليميةمملياههالصينيون يستنكرون ذلك ويعتربونه انتهاكاً- ٤

.األمريكية

.جهود السكرتري العام لألمم املتحدة ورئيس وزراء اليابان لوقف النار تفشل - ٥

.سيا آينتشر القتال ليعم مناطق أخرى يف - ٦

وبعد استخدام القواعد من قبل الواليات املتحـدة   اليابان حتظر استخدام القواعد األمريكية- ٧

.وتعلن اليابان حيادها وتقوم بعزل القواعد ضد الصني ،

درة على توجيه ان الصني والواليات املتحدة قإو خصوصاً النووي من قبل الطرفني دالتحيي- ٨

.ضربات إىل أراضي األخرى 

 سـاحقاً  لكي تشن هجوماً سياآدها بشرق اليت تتيحها هلا الصني بتقي اهلند تنتهز الفرصة- ٩

د تنجح ية ، اهلنعسكرية النووية والتقليدعلى باكستان ويف ذهنها جتريد تلك الدولة من قدراا ال

والصني ينشط ورع ملساعدة باكسـتان   وإيرانباكستان بني يف البداية لكن التحالف العسكري 

.ديثة احلبالقوة العسكرية 
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القوات اليابانية تقوم باحتالل القواعد األمريكية املتبقية يف اليابان ، :حتول املوقف الياباين- ١٠

على اليابان  تعلن الواليات املتحدة حصاراً.ا على عجلكما تقوم القوات األمريكية بإجالء قوا

هذا التغري يف املوقف الياباين .وتشتبك السفن األمريكية واليابانية يف قتال منقطع غريب الباسفيك

:يعود إىل 

  .يف احلرب ضد الصني  ااملوقف احملايد الذي يرفض استخدام قواعده  -أ

مني تدفق النفط إليها من أف مع الصني وتإىل التكيين هو الطاقة النفطية يقودها االعامل الث  - ب

.اخلليج واندونيسيا وحبر الصني اجلنويب

من متبادل مـع روسـيا   أيف بداية احلرب اقترحت الصني معاهدة :حتول املوقف الروسي-١١

لى روسـيا  ثر عكسي عأالنجاحات الصينية يكون هلا  أنإال، ) ستالني –تذكرنا مبعاهدة هتلر (

سـيا  آتوقعات االنتصار الصيين والسيطرة الصينية الكاملة على شـرق  .و على اليابانأكثر مما ه

.ختيف  موسكو ، وحيث  تتحرك روسيا يف اجتاه معاد للصني 

:يألمريكا -التحالف األوريب -١٢

النفط مـن   إمداداتتتناقص  ،عليهاسيطرة املسلحني اإلسالميني  حيثأيضا يعود إىل الطاقة   -أ

مـن روسـيا إىل    بدرجة متزايدة على الوارد زيل ، يصبح الغرب بالتايل معتمداًحد ه إىلاخلليج 

.جانبه وتأييدها يف بسط نفوذها  على الدول اإلسالمية الغنية بالنفط واملوجودة إىل اجلنوب منها

ها  باملسـاعدات االقتصـادية   د األوريب هلا الذي ميديحتاول الواليات املتحدة حشد التأي   - ب

.ويترددون يف التورط العسكري  والسياسية

  .ف الغريبلتخوف اإليراين الباكستاين الصيين من التحاال-١٣

  والنتائج املباشرة وغري املباشرة للحرب  كيف ميكن إاء احلرب ؟

تدمري نووي متبادل (ذه احلرب احلضارية الكونية هلكانت النتيجة املباشرة  وأياً:النتائج املباشرة

ض نتيجة اإلاك املتبادل او املسرية النهائية للقوات الروسية والغربية يف ميـدان  أو توقف بعد تفاو

  ).الغربية بعد سقوط هتلر  ةهنا يذكرنا باملسرية السوفيتي) (تيانات من
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االيار الكبري يف القوة هي  فالنتيجة االمشل على املدى البعيد ستكون حتماً: النتيجة غري املباشرة

  .ميوغرافية لكل املشاركني يف احلرب االقتصادية والد

  :من النتائج غري املباشرة 

تعزو ضعف الواليات املتحدة الشديد اىل  األمريكيقطاعات كبرية من الشعب -أمريكايف - ١

وهنا يقدم لنا "(ساكسونيني -البيض من االجنلو تالربوتستان" WASPللالتوجه الغريب الضيق 

والقـادة  )االسـبانية   -اجلذور الالتينيـة  إىلية بمن اجلذور الغراحلاكمة  بتحول يف االثنية ءإحيا

اهليسبانيون يصلون إىل السلطة مدعوميني بالوعد مبساعدة واسعة على منط مشروع مارشال مـن  

  .دول أمريكا الالتينية املزدهرة اليت مل تشارك يف احلرب 

ن القوة سـتتحول  إرب ، فاذا كانت الصني واليابان وكوريا قد دمرت يف احل –سياآيف  ماأ- ٢

وبتوجيه من مستشاريها .جتاه اجلنوب، اندونيسيا اليت ظلت حمايدة تصبح هي الدولة املسيطرة بإ

الشرق اىل ميامنار وسريالنكا يف الغرب  يفمن نيوزيلندة  حداثاألاالستراليني تعمل على تشكيل 

.وفيتنام يف الشمال 

  جتنب احلروب آليات

ق صراع احلضارات الذي يقوم على وجود تعدد قطيب من خالل ظهور دول تقوم على فهم منط

  .املركز احلضاري 

أي متتنع دول املركز عن التدخل يف صراعات داخل احلضارات األخـرى ،  :قانون االمتناع- ١

  .هو أول متطلبات السالم يف عامل متعدد احلضارات ، متعدد األقطاب 

خر أي ان تتفاوض دول املركز مع بعضها اآل" شتركةقانون الوساطة امل"واملطلب الثاين ه- ٢

  .خطوط التقسيم احلضاري بني دول او مجاعات داخل حضارا فالحتواء او إيقا

  العوامل املشتركة يف احلضارة 

يبدو إن صاحب الكتاب يصل إىل نتيجة ختامية هي مبثابة استجابة للوضع الـراهن يف ظـل   

ارية ، وهلذا هو يناقش الواقع الثقايف يف أمريكا الذي ينقسـم إىل  هيمنة العوملة او العاملية احلض

  :فرضيتان تتداخل بينهما فرضية ثالثة 
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يتبىن بعض األمريكيني التعددية الثقافية يف الداخل ، وبعضهم يتبىن العامليـة يف اخلـارج ،   

 ،دة والغـرب التعددية الثقافية يف الداخل دد الواليات املتح.والبعض يفعل الشيئني معاً

  .وكالمها ينكر فرادة الثقافة الغربية .والعاملية يف اخلارج دد الغرب كما دد العامل 

ويف نفس الوقـت   "WASPالن حيافظ على اهلوية األمريكية جبذورها أيبدو انه هنا يريد 

يرفض فرض القيم الغربية على اآلخرين كما كان احلال يف ظل االستعمار وبالتايل كـان  

  :ل يقوم بنظره على األيت احل

من تبين املالمح العامة املفترضة يف حضارة ما ، فان ضروريات التعايش الثقايف تتطلب  بدالً

ن املسـار  إويف عامل متعدد احلضارات ف. البحث عما هو مشترك بالنسبة ملعظم احلضارات 

ركة اء هو التخلي عن العاملية وقبول التنوع والبحث عن العوامل املشتالبن.  

 ن يتبنوا حضارة عاملية ، فاا سوف تنبثق تدرجيياًأض للبشر لو قي: خر آويقول يف مكان 

  .من خالل استكشاف وتوسيع هذه العوامل املشتركة 

هناك ايار كوين يف القانون والنظام ، ومافيا :نه يرصد احلال العاملي اليوم يف ظل العوملة إ مث

خدرات ، وادمان متزايد هلا يف كثري من اتمعات ، وضعف عابرة للقوميات وكارتالت للم

  .عامل االسرة ، وايار يف الثقة والتضامن يف كثري من الدول ، وعنف اثين وديين وحضاري 

سيكون علـى  "البشر يتحركون حنو عصر  إنإىلينبه " ليستر بريسون "كان  اخلمسينياتيف 

اىل جنب يف عالقات سـلمية متبادلـة ،    ش جنباًاحلضارات املختلفة ان تتعلم فيه كيف تعي

حياة كل منـهم   ي، ويدرسون تاريخ ومثل وفنون وثقافة بعضهم وتثرويتعلمون من بعضهم 

  ."خر ، البديل يف عامل شديد االزدحام كهذا ، وهو سوء الفهم والتوتر والصدام والكارثة اآل


