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الملخص
إن الهدد

اسساسدم مدن ء اذ دلد الد اسددة دو الالدال فدم الع دة بددين العدرا ءال درا ادعوبا و ءح ومددا

خاصةو فم الفترة الفاصلة بين القرنين العشرين ءاللداي ءالعشدرين ،لدللت سدت ون الملاءلدة فدم إردا معرفدة الفهدم
الصليح ءالسليم لش ل الع ة بينهما على رابعها الموجوي إن كان سياسم أء ا تصاي أء غيرد … .كما أن اإلرا
النظر لهلد الد اسة تناءل العديدد مدن المفدا يم التدم مدن ادونها توعديح الع دة بدين الددءل بشد ل عدا لتاداين مدد
ءجوي الع ة بين العرا ءال را ،ء ل اسسس الرئيسية للع ة الصليلة موجوية بين ك الطرفين؟
كمددا أن ددلا الالددال أعتمددد علددى المراجددال مددن كتددخ ءمبد

ممتلفددة تمددت

بهددلا الموعددوع ءأيضدا و الم حظددة

الموجوية من خ ل الوا ال العربم اللالم للدءل العربية اعوبا و ءح وما  ،ءمد توثير ال درا عليهدا سدلاا و أء إيبابدا
كونه البانخ المتقد فم دلد المعايلدة مدن ممتلدج البواندخ ،حيدال تدم اسدتمدا المدنهت التدا يمم ءالتلليلدم النقدد ،
ءتمت الملاءلة لإلجابة على مش لة لا الالال المتعلقدة بالع دة بدين العدرا ءال درا فدم مطدالال القدرن اللدالم مدن
خ ل توعيح لمد توثير المراحل التا يمية ءالعوامل الممتلفة المرتاطة مال بعضها ءالمؤثرة على إيباي ءاستمرا
تلت الع ة بين العرا ءال را ،ءأيضا و توعديح لعمليدة السد

القائمدة فدم دلد المنطقدة كعامدل مهدم السدتمرا تلدت

الع ة ءأيضا و توعيح حالة الورن العربم فم الو ت اللالم لتااين ا ل الع ة ءإظها ما و مد توثير ا،
أ تاثير الع ة على الدءل العربية ءكيفية اول تلت الددءل العربيدة بهدا ءاسدتمرا ا بشد لها الموجدوي حاليداو ،علدى
اعتاا أنها ع ة غير مت افئة مثلما يظهر أما البميال.
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كما أختُتم لا الالال بم صة توعح ما تم عرعه فم متن لا الالدال بشد ل ممتصدر ءتعطدم صدو ة ءاعدلة
للع ة بين العرا ءال را ءإم انية اتااع توصيا جديدة من المم ن أن تسهم فدم إيبداي تعداءن بدين الددءل العربيدة
تلت التوصديا فدم تدوافر الدوعم ال دافم ءاإل اية الصدلاة لتلقيدال االسدتق ل بالشد ل
.آخر

 بليال تتلم،إذا أ اي ذلت

ال امل يءن أن ت ون مست لة من أ رر

. بدايا القرن اللاي ءالعشرين، نهاية القرن العشرين، ال را، العالم العربم، الع ة:الكلمات المفتاحية

The relationship between the Arab world and the West at the end of the twentieth
century and the beginning of the twenty-first century (1990-2004)

Abstract
The main goal behind this study is to research the relationship between Arabs
and the West, peoples and governments, especially in the period between the twentieth
and twenty-first centuries, so the attempt will be within the framework of knowing the
correct and sound understanding of the form of the relationship between them according
to its existing character, whether it is political, economic, or otherwise ... The
theoretical framework of this study deals with many concepts that would clarify the
relationship between countries in general, in order to vary the extent of the relationship
between Arabs and the West, and are the main foundations for the correct relationship
present between both parties؟
Also, this research relied on references from different books and magazines related
to this topic, as well as the observation that exists through the current Arab reality of
Arab countries, peoples and governments, and the extent of the West’s influence on
them, negatively or positively, being the advanced side in this equation from various
aspects, where the historical and analytical method was used. Critical, and an attempt
was made to answer the problem of this research related to the relationship between
Arabs and the West at the dawn of the current century by clarifying the extent of the
influence of the historical stages and the various factors linked with each other and
influencing the creation and continuation of that relationship between Arabs and the
West, and also an explanation of the peace process existing in this region as an
important factor For the continuation of that relationship and also to clarify the state of
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the Arab world at the present time for the variation in the form of the relationship and to
show the extent of its impact,
that is, the effect of the relationship on the Arab countries and how those Arab countries
accept it and continue in its current form, given that it is an unequal relationship as it
appears before everyone.
This research was also concluded with a summary that briefly clarifies what was
presented in the body of this research and gives a clear picture of the relationship
between Arabs and the West and the possibility of following new recommendations that
could contribute to creating cooperation between Arab countries if they wanted to do
so, so that these recommendations are summarized in the availability of adequate
awareness and solid will To achieve complete independence without being exploited by
any other party.

Key words: the relationship, the Arab world, the West, the end of the twentieth
century, the beginning of the twenty-first century.

المقدمة:
إن ملو

لة الد اسدة جداذ لتوعديح بعدح اللقدائال الموجدوية حاليدا فدم العدالم بطريقدة علميدة ءموعدوعية،

ءذلت ءفقا لمنهبية الالال المستمدمة فية ،آم الااحال نا أن ال يُساذ الفهم من بعح النتائت التم دد يدتممح عنهدا
لا الالال ،فالهد

االساسم ليس بو على أ رر

كان بقدد مدا دو توعديح للوا دال اللدالم لممتلدج البواندخ

اال تصايية ءاالجتماعيدة ءالثقافيدة ءالسياسدية الموجدوية فدم العدالم ءخاصدة مدا يتعلدال منهدا فدم العدالم العربدم ،حيدال
سيتناءل لا الالال موعوع ع ة العدرا ءال درا فدم مطلدال دلا القدرن ،ءلعدل يءافدال الد اسدة ت مدن فدم عنصدر
ال رابة ءاإلثا ة التم تميز بها تلت الع ة خ ل نصج القدرن الماعدم (القدرن العشدرين) أ بعدد حصدول معظدم
الا ي العربية على استق لها ،حيال أصاح عند الناس خاصةو العرا عد تقدير للمعرفة الصليلة لشد ل الع دة بدين
العرا ءال را اعوبا و ءح وما  ،فاعد أن كانت الع ة بين الا ي العربيدة نفسدها خاصدةو مرحلدة مدا ادل االسدتعما
تعادر عدن تواصددل رايعدم مددن جواندخ ممتلفدة ياخددل الدورن العربددم الواحدد عادر التددا ي الماعدم ،إال أن العوامددل
السياسية ءالظرء

التم مر بها المنطقة العربية ،خاصةو االستعما اسجنام دد أحددثت تلدوال

ائلدة فدم رايعدة

المبتمال العربم كافة ،حيال أي إلى انقطاع التواصل التا يمم ءالب رافم ءحتى الثقافم فيما بيدنهم أ بدين العدرا
اعوبا و ءح وما خاصةو بعد ءعال اللدءي السياسية المصطنعة بشد لها اللدالم التدم أي إلدى تفسد الدورن العربدم
إلى اثنان ءعشرين يءلة بعد أن كانت يءلة ءاحدة تلت ظل ع ة معرءفة ءموحدة.
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لقد ظهر أنه لم ي ن لا االنقطاع الظا ر بهلد الصو ة فم الع ة اام و بدين العدرا أنفسدهم إال خد ل العشدرة
سددنوا الماعددية أ بعددد حدددءخ حددرا الملدديت الثانيددة ءإن كددان نالددت ظهددو لدداعح مظددا ر التوحيددد الشد لية بددين
العرا متمثلة ببامعة الدءل العربية ،إال أن ذلدت ال يع دس الوا دال العربدم الصدليح ،ف مدا كدان االنقطداع بدين الددءل
العربية نفسها سسااا سياسية ءج رافية تتعلال باللدءي بين الدءل العربية،
إال أن التواصل فم الع ة بين العرا ءال را حدخ تلت تدوثير عوامدل سياسدية ءا تصدايية أيضدا و ،تتعلدال بمصدالح
الدءل ال ربية فم المنطقة العربية ءخاصة الواليدا المتلددة االمري يدة للسديطرة علدى تلدت المنطقدة ءالدتل م بهداعن
رريال ءجوي وة لها فيها ،ءظهر ذلت جليا و خ ل حرا المليت الثانية ءالثالثة ،ءال بد من اإلادا ة ندا إلدى أن ع دة
الدءل ال ربية مال العرا ال تقو على ع ة أخل ءعطاذ بل توخل الدءل ال ربية ما يناساها فقط ،ءبدللت فقدد أصدالت
ع ة غير مت افئة بين الدءل العربيدة ءال ربيدة خاصدة الواليدا المتلددة االمري يدة ءحتدى المسداعدا التدم تقددمها
الدددءل ال ربيددة للددا ي العربيددة تسددتري ا بطددرا غيددر ماااددرة مددن خد ل سدديطرتها الموجددوية ء يمنتهددا علددى المنطقددة
العربيدة ءجعددل اسسدواا العربيددة بدل ءجعددل اال تصداي العربددم بوكملده تابعدا و ل تصداي ال ربددم حتدى ال يصدداح نالددت
استق ل كامل للدءل العربية ءحتى ياقى االستق ل السياسم للدءل العربية غير كامل سن االسدتق ل السياسدم لوحددد
ال ي فم يءن االستق ل اال تصاي ب افة أبعايد.
إن لا التواصدل فدم الع دة بدين العدرا ءال درا لدم ي دن كسدابال عهددد القدديم يسدير بدوتيرد ءاحددة ائمدة علدى
استعما الا ي العربية بل ادهد تفداء ءتشد ل ءتندوع فدم أاد ال دلا التواصدل نظدراو للددء الدل لعاتده الظدرء
السياسية ءاالجتماعية ءالثقافية التم آثر على تركياة ءبنية المبتمال العربم ،حيال أثدر تلدت اسحدداخ التدم مدر
بها المنطقة العربية على مد العقوي المت حقة من القرن الماعم ءمدن أ مهدا مدا جداذ فيهدا مدن حدرءا مثدل حدرا
عا  8491ءحرا عا  8491ءحرا عا  8411ءحرا عا  8411ءحرءا الملديت اسءلدى ءالثانيدة ءالثالثدة
ءما عقخ كل تلت اللرءا ءاسزما من توثير سلام على منطقة الشرا اسءسط بوكمله.
يظهدر بعدد اإلسدتعرال لهدلد المقدمدة القصديرة عدن موعدوع دلا الالدال بإنده ال بدد مدن اإلادا ة ندا إلدى رريقددة
تصنيج ءتاويخ أجدزاذ دلا الالدال بشد ل كامدل خد ل دلد الفتدرة ،حيدال تدم تقسديم دلا الالدال ءترتياده علدى النلدو
التالم:
المقدمة :تم فيها استعرال موعوع الالال كمدخل تمهيد له.
الفصل األول :تناءل د

الالال ءاإلرا النظر له ،كما تم فم دلا الفصدل مدن الالدال اسدتعرال مشد لة الالدال

ءالفرعيا ءالمنهت المتاال فيه.
الفصل الثاني :ءعح نشوة الع ة بين العرا ءال را ءبعح العوامل المرتاطة بها.
الفصل الثالث :تناءل تلليل العوامل الممتلفة من ثقافية ءا تصايية ءسياسية ءكيفية توثير ا على الع دة بدين العدرا
ءال را.
الفصل الرابع :ءعح حالة الورن العربم فم الو ت اللاعر ءبعح المدؤثرا الما جيدة التدم تدؤثر عليده ءاادتمل
على خ صة الالال ء ائمة المراجال المستمدمة فيه.
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" الفصل األول "

هدف البحث واإلطار النظري
إن لد الد اسة تسعى إلى تناءل اإلرا النظر الل كانت د بُلثت من خ له منا شة ال ثير من اآل اذ حول
الع ة بين الدءل العربية ءال ربية خاصةو الواليا المتلدة االمري ية،
ءأن تلت اآل اذ د امت علدى تلليدل لطايعدة تلدت الع دة ءخاصدةو الطايعيدة السياسدية ءمدن المعلدو أنده كدان الهدد
الرئيسم من ذلت التلليل لآل اذ الممتلفة و إظها تلليل من نوع آخر يقو بد اسة تلت الع ة فم الو ت اللاعر
ءليس فم الزمن الماعدم ،ءفدم الو دت الدل تقدو فيده بعدح الد اسدا بتناءلهدا لتلدت الع دة بدين العدرا ءال درا
(يءل أء ءبا ءالواليا المتلدة االمري ية ح وما ءاعوا) بطرا منفصلة عن الناحية السياسية كما كان ذلت مدن
ال بعح الااحثين.
إن إعفاذ الش ل غير السياسم على الع ة بين العرا ءال درا دو ادمذ خدايع لل ثيدر مدن الدا ي العربيدة التدم
تُعتار ع تها مال الدءل ال ربية م المصد المهم من القدوة سفراي دا ،إال إن دلد السدتائر علدى الطدابال السياسدم ال
تظهر إال من خد ل التصدو ا العلميدة التلليليدة الصدليلة مدال توعديح بعدح اسمثلدة مدن الوا دال لايدان حقيقدة تلدت
الع ا بين العرا ءال را ،لللت فدإن البواندخ المتاايندة لهدلا الالدال سدو

ت دون موعدلة ءمانيدة علدى التلليدل

لللقخ التا يمية الماعية ءليس فقط فم مطلال القرن اللالم ،ءذلت للتم ن من توعيح رايعة الع دة التا يميدة بدين
العددرا ءال ددرا ،حيددال أن الفهددم الصددليح للع ددة اليددو يءن الرجددوع إلددى التددا ي ال ي فددم لتوعدديح تلددت الع ددة،
فالع ة ائمة فم الماعم ءل ن ا ل تلت الع ة اآلن و الل أخل مؤارا ممتلفة عن الماعم ،ءفدم سدياا دلا
الموعوع ال بد من اإلاا ة إلى مفهو الع ة الصليلة ءالسدليمة ءمدا يترتدخ علدى تلدت الع دة مدن مفدا يم أخدر
عار التا ي ءفم مراحله ءحلقاته المتعا اة ءالممتلفة ،فالع ة بالش ل الصدليح تعندم المسداءاة بدين اسردرا

التدم

توجد بينهم سواذ كانوا أفراي أء جماعا أء يءل فيما بينهم.
إن الع ة الصليلة بين الدءل تضمن حال المشا كة للبمدا ير مدن كد الطدرفين بطريقدة متسداءية ،بليدال تقدو
تلت الع ة على االحتدرا ءالثقدة مدن كد الطدرفين سن المبتمعدا فيمدا بينهدا دم تعايدر عدن ع دا بدين أفراي دا
تددؤي إلددى تفدداع

بيددنهم ءي ددون نتيبددة لددللت الشددمذ المتو ددال مددن تلددت الع ددا ءالتفدداع

 ،حيددال أن التفدداع

تتصاعد لتوخل أبعداي سياسدية ءا تصدايية ءاجتماعيدة ،أء نتيبدة لتلدت الع دا تتلددي التو عدا ء دلد الدث خ عوامدل
اسساسية ءالرئيسية لايان رايعدة الع دة بدين المبتمعدا أء بدين الل ومدا ءالددءل الممتلفدة سدواذ كاندت عربيدة أ
أجناية.
إن تلدت العوامدل الث ثدة السدابقة ((الع دا

التفداع

التو عدا )) البدد ءأن تدؤي إلدى الفعدل

المعين سواذ كان الفعل االجتماعم أء اال تصاي أء أ أ ا ل آخر له ،...فمن ندا تادرز رايعدة الع دة إن كاندت
سليمة أء ع ا

ائمة على مصللة أحد اسررا

على حساا الطر

اآلخر سن الفعل االجتمداعم أء الفعدل علدى

ا ل آخر يظهر بصو تين ئيستين ء ما إما فعل  ....سليم ،أء فعل ....غير سليم ،ءال يم ن ءجوي ا لم الفعدل معدا و
فم نفس الو ت ،فالفعل  ....السليم يظهر إذا تلققت ث ثة عوامل ئيسدية ءأساسدية لوجدويد ءخاصدة بده ء دم االماان
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واالحترام والثقة ءال بد اآلن من توعيح كل من لد المصطللا كل على حدة ءإن كانت تابعدة ءمتدرابط كدل منهدا
باآلخر....
 - 2االمان :ء لا يعنم بالنساة لوجوي الع ة بين العالم العربم ءال را و عيش ك أررا
ءيءن خو

الع دة بطريقدة آمندة

أء عخ أء إغتراا أء المرء بن اا ءأزما ءحرءا بطريقة مستمرة على مد التا ي الطويل.

 - 2االحترام :إن لا العامل ال يتلقال إال اذا كانت الع ة نابعدة مدن المسداءاة بدين الطدرفين (ررفدم الع دة) سدواذ
كانت مبتمعا أ ح وما  ،أما إذا كان يوجد فبوة فم تلت المساءاة فم ممتلج المباال ءالمستويا  ،يعندم يءلده
كايرة ءيءله ص يرة أء يءلة غنية ءيءلة فقيدرة ،أء يءلدة متقدمدة ءيءلدة متملفدة ،فدإن تلدت الع دة فدم دلد اللالدة ال
تقو على أساس اإلحترا ءاسمان بساخ ءجوي مصللة لطر

على حساا الطر

اآلخر ،ء ندا ال بدد مدن توعديح

كيفية الطايعة اسساسية لتلت الدءل ،فهل تقدد ءتطدو ءغندى تلدت الددءل ال ربيدة كدان أساسديا فيهدا أ انده جداذ نتيبدة
لسياساتها اإلستعما ية ءتل مها بثرءا غير ا من الدءل ءمن أ مها الدءل العربيدة ءمدن ثدم أصدالت الع دة بينهدا
ءبين لة الدءل العربية غير مت افئة.
 - 3الثقة :أيضا إن عامل الثقة يتلقال عندما تتلقال العوامل السابقة من أمان ءاحترا  ،النده عنددما ال يوجدد احتدرا
ءامان فالثقة ت ون معدءمة بطايعة اللال بين ك اسررا

الموجوية فيها تلت الدءل ءينعدد الصددا اللقيقدم بينهمدا

أيضا ءان كان يظهر نوعا و من الصدا السطلم.
يظهر اآلن بإنه ال بد من ؤية الوا ال العربم اللالم ء ؤية الدءل ءالل وما العربية كميدر مثدال علدى توعديح
الع ة بين العرا ءال را فم لا الو ت باللا ء و الو ت اللاعر ،فهل ما تدم عرعدة مدن توعديح للع دة بدين
االررا

ينطاال على ءا ال الدءل العربية فم ع اتها مال الدءل االجناية (ال ربية ) ا ال ...؟ !

البواا راعا بالنفم  ،....سن المتتاال لتلت العوامل يظهر له ءبدءن ات بإن الع ة بين الددءل العربيدة ءال ربيدة
ال تقو على أسس صليلة ءسليمة من أا ال الع ا  ،ءذلت بساخ عد المسداءاة بدين تلدت االردرا

فدم مبداال

ممتلفة ءحرص الدءل ال ربية ءخاصة الواليا المتلدة االمري ية علدى مصدللتها الماصدة يءن غير دا فدم منطقدة
الشرا االءسط ءخاصةو الثرءة النفطية فم منطقة المليت العربم.
إن ذلت التل م فم منطقة الشرا اسءسط ءمن أ مها الدءل العربيدة مدن ادل الددءل ال ربيدة يتطلدخ ءال وذ مدن ادل
انظمة الل م المتتالية لها بل ءتلرص على ذلت الوالذ مثلما حاءلت أن تفعل الدءل ال ربية ذلدت ءخاصدة فدم انظمدة
الل م العربية فم منطقة الشرا االءسط ،حيال تصداعد حددة التددخل فدم تلدت المنطقدة خاصدةو بعدد انهيدا االتلداي
السدوفيتم ءانتهداذ فتدرة اللددرا الادا ية بدين المعسد رين الشدر م ءال ربدم التدم كانددت الواليدا المتلددة االمري يددة
ءالدءل ال ربية تولم لة كل حساا خوفا على مصاللها اال تصايية المتمثلدة بدالنفط فدم المنطقدة العربيدة فدم الشدرا
االءسط ءفم ارا سعم الدءل ال ربية ءخاصةو الواليا المتلدة االمري ية فم جعل انظمة الل م فم الددءل العربيدة
موالية لها ،فهم تسعى حاليا الدى خلدال أنظمدة مواليدة لهدا تلدت إغدراذا ءإمد ذا مصدطنعة مثلمدا فعلدت ذلدت فدم
أف انستان ال عدة أعوا ب ح النظر عدن مصدللة دلة الددءل سن البدانم ال يهمدة مصدللة المبندم عليدة بدل علدى
الع س من ذلت.
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أما فيما يتعلال بهلة الع دة بدين العدرا ءال درا اليدو فيوجدد نالدت العديدد مدن المت يدرا ءالمؤادرا الدالدة
على ءجوي تلت الع ة بش لها السلام اللالم (ستظهر بوعوح فم سياا لا الالال الحقا و) ،فلقد تادين مدن التوعديح
السابال على أن الع دة كلمدا ا ت دز معرفتهدا ء ؤيتهدا فدم الف در الثقدافم المعاصدر لممتلدج الشدعوا علدى أسداس
مفهو (سياسم ءتا يمم) ترجال سصلها ،سواذ كانت إيبابية أء سلاية بليال تتصج بالشمول فم ممتلدج البواندخ،
ءأيضا و نالت صعوبة فم ايباي ا على تلت اسسس المركاة المزعومدة مدن ادل يءل ال درا نتيبدة لوجدوي مت يدرا
متعدية كثيرة تؤثر عليها.
كما أن تلت المت يرا الملكو ة متنوعة بش ل ءاعح ءملموس فمنها مدا يوجدد عدمن الباندخ اال تصداي ءمنهدا
أيضا ما و موجوي على البانخ السياسم ءمنها ما و موجوي على الباندخ االجتمداعم ءالثقدافم ،ءأيضدا و نالدت مدا
يوجد ءيقو على المصللة الماصة سحد الطدرفين ،لدللت فدإن رايعدة تلدت الع دة ءنوعهدا بدين ممتلدج الددءل تتدوثر
بالنواحم السياسية ءالتقدد فيهدا .كمدا أن الع دة فدم مفهومهدا اللدالم تتدوثر بالتقدد ءالتطدو الموجدوي علدى اخدت
مستوياته من تطو فم المباال االجتماعية ءالمباال السياسية ءالمباال اال تصايية ءبقديم ءمعدايير المبتمعدا
ءالدءل الممتلفة ءالمت يرا ءالمؤارا الموجوية فم العالم اليو .
إن العمل على إيباي تعريج مطلال لش ل الع ة يواجه صعوبة نظرية ءذلت نظراو لطايعة الو ت المعاصر الل
يتسم بنوع من التعقيد الموجوي فم ممتلج نواحم العالم حاليا و ءفدم ممتلدج الددءل ءالمبتمعدا ءخاصدةو المبتمعدا
ءالدءل الرأسمالية ال ربية ءبالتلديد الواليا المتلدة اسمري يدة ،إعدافة إلدى المبتمعدا اسخدر ءعلدى كدل حدال،
ءنظرا لصعوبة تعريج مفهو الع ة ءتوعيلها بساخ انه مفهو سياسم ءتا يمم اامل ءبساخ كونده يمتلدج مدن
ء دت إلدى أخددر بسداخ الطايعدة العالميددة اللاليدة المعقددة فددم ع اتهدا ،فدإن ذلددت ال يددل علدى اندده يم دن اسدتمدا
المفهددو (الع ددة) يءن اددي يُعددر
للمتفل

أن يعر

عندده ،فهندداأ أسددس معرءفددة عددن ءجددوي الع ددا بددين أرددرا

ددلا

ممتلفددة ءيم ددن

مد ال يفية التم توجد فيها الع ة بين ررفين ممتلفين أء متساءيين كما تاين سابقا.

إن اسسس التم يوجد عليها مفهو الع ة تتطلخ إلتزا من كد الطدرفين حتدى يدتم تلقيدال تلدت الع دة بالصدو ة
الصليلة لها ،ءإذا كان نالت اخت فا فم فهم تلت الع ة بين الدءل نتيبة الخت

الزمان ءالظرء

ال ُمصداحاة

له إال أن تلت اإلخت فا فم الفهم لللت المفهو ال يبوز أن تقدو علدى إ مدال اسسدس اسساسدية ءالرئيسدية التدم دا
عليهددا نظددا الع ددة ،كمددا أسددتقر ذلددت فددم الف ددر الثقددافم المعاصددر الممتلددج ءالسددائد اآلن فددم الدددءل ءالمبتمعددا
ءالشعوا ءلد اسفراي على مر التا ي ءفم حقاه الممتلفة.
كمددا أن ءجددوي الع ددة بش د لها السددليم ءالصددليح يضددمن تددوفر اددرءر متنوعددة ء ددم عددمان اللقددوا الممتلفددة
لألرددرا

ذء الع ددا ءإعطدداذ اللقددوا لألفددراي (إلفددراي المبتمددال ءلدديس فقددط للفئددا اللاكمددة) مثددل اللقددوا فددم

المشددا كة السياسددية ءإعطدداذ اللريددة ءالديمقراريددة بش د لها السددليم (ءلدديس كمددا تددراد الدددءل ال ربيددة) لممتلددج فئددا
المبتمعا ءعمان اللقوا فم المباال االجتماعية ءاال تصايية ءالسياسية التم تم ن اإلنسان مدن العديش ب رامدة
ءإعطاذ حرية الرأ ءالرعاية ءالعدالة االجتماعية ءالتنمية بممتلدج أاد الها ءمشدا كة ممتلدج فئدا المبتمدال فيهدا
علددى اخددت

انتمدداذاتهم السياسددية ءراقدداتهم االجتماعيددة علددى اعتاددا ان التنميددة السياسددية احددد اددرءر ددلا العصددر

المتقد .
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إن لد المسؤءلية فم يا الع ة بالش ل الصليح ءالسليم تُعتار من مسؤءليا الفئة اللاكمة فم كل يءلة ءأيضا و
يقال على مسؤءلية لد الفئة عمان توفير اللقوا الممتلفدة السدالفة الدلكر لإلفدراي ءعدمان تطايدال المادايز ءااللتدزا
بالماددايز اسساسددية لألمددة ءجعددل الل ددم مددن أجددل المصددللة العامددة للندداس ءلدديس اسددت ل ذلددت الل ددم لصددالح فئددا
ءراقددا ملدددية فددم ياخددل المبتمددال عددن رريددال إ امددة ع ددة ذا اددراكة غيددر مت افئددة بدين الدددءل العربيددة ءالدددءل
ال ربية كما و ائم حاليا ،لا ما سو
كما أنه من اس دا

يتاين بوعوح فم لد الد اسة الحقا. ....

الرئيسية لهلد الد اسة أيضا و و ملاءلة التوصل إلى المعرفة الصليلة للنموذج القدائم حاليدا و

من ا ل الع ة السياسية بين العرا ءال را ،فالع ة بين الل وما ءليست بدين الشدعوا ،حيدال أن ذلدت سدي ون
فددم إرددا تصددو ا ء ؤيددة للع ددا الممتلفددة يءليدا و فددم الو ددت اللاعددر علددى اخددت

الت يددرا ءاسحددداخ التددم

أصالت بها لد الع ة على ي جة كايرة من اس مية ءأصاح نالت خطدو ة كايدرة علدى صدعيد الع دا بدين تلدت
اسررا

(العرا ءال را) ءأيضا و من الناحية السياسية يوجد خطو ة كايرة خاصةو فم الا ي العربيدة ،علدى اعتادا

أن نالت ملاءلة إلعفاذ الهيمنة الممفية على السياسة ال ربية ءخاصدةو سياسدة الواليدا المتلددة االمري يدة لتبريدد
تلت الع ة من المضمون السياسم لها ءجعلها ع ا تبا ية ءا تصايية مثل الع ا مال يءل المليت العربم فيما
بينها ءبين يءل ال را التم تقو على بيال الاترءل لل را مقابل الثمن كما يفهم ذلت بعح النداس ،ءل دن الع دس دو
اللاصل ،فالع دة ندا ليسدت تبا يدة ءا تصدايية ءإنمدا الع دة سياسدية بلتدة ملاءلدة بدللت تلدت الددءل ال ربيدة إلدى
السيطرة اال تصدايية مدن خد ل المضدمون السياسدم لتلدت الددءل ال ربيدة ءخاصدةو الواليدا المتلددة االمري يدة لقيدا
النظا الدءلم (العالمم) البديد على أسس نظا الرأسمالية ال ربم البديدد القدائم علدى اسدت ل الثدرءا اال تصدايية
فم الدورن العربدم ءخاصدةو الثدرءا النفطيدة ءجعدل اسسدواا العربيدة أسدوا ا و السدته أ المصدنوعا ءالمنتوجدا
اسجناية ،لللت تسعى الواليا المتلدة االمري ية إلى خلال بعح من النزاعا ءاللرءا فم المنطقدة العربيدة ءذلدت
لبعددل تلددت المنطقددة فددم حاجددة إلددى اسسددواا اسجنايددة الماصددة بددالنواحم العس د رية ،سن تلددت اللددرءا ءالنزاعددا
العربية من اونها أن تقو علدى مصدللة ال درا ءالواليدا المتلددة االمري يدة ءأن تلدت المصدللة لل درا ت مدن فدم
اسرددرا

المتصددا عة فددم المنطقددة مددال بعضددها الدداعح لتددتم ن الواليددا المتلدددة االمري يددة بعددد ذلددت مددن السدديطرة

بطريقة ال أحد يستطيال أن يمالفها فيها ،يظهر ذلت جليا و من خ ل ما حدخ فم حرا المليت الثانية ءالثالثة ءما امت
به الواليا المتلدة االمري ية مدن سديطرة اداه كاملدة علدى منطقدة الملديت العربدم بلبدة تطايدال القدرا ا الماصدة
باسمم المتلدة ءمبلس اسمن ءالشرعية الدءلية ءحماية الدءل ءالديمقرارية ءتلقيال الوجوي للقوا اإلنسان.
إن ددلا اإلرددا بالنسدداة لهددلا الالددال يُشدد ل اسياة االستراددايية ءالتلليليددة التددم تم ددن الااحددال ءالدددا س لهدددلا
الموعوع من فهم ءاستيعاا ءعال العالم العربم ءالع ا بينده ءبدين ال درا مندل زمدن تدا يمم رويدل ءالتدم مدن
المؤكد بونه يُنظر إليهدا مدن ادل ح ومدا ال درا علدى أنهدا ع دة مصدللة لهدا يء إيبدابم بالنسداة لهدم أ لل درا
ءيُش ل عد ءجوي تلت الع دة خطدو ة علدى زعزعدة أمدن ءاسدتقرا الددءل ال ربيدة ،اسمدر الدل فدرل علدى تلدت
الل وما على ءجوي مثل تلت الع ا بينها ءبين الدءل الشرا أءسدطية ءخاصدةو الددءل النفطيدة ال ايدرة مثدل يءل
المليت العربم ليس بساخ مصللة تلت الا ي العربية ءإنما لمصللة اسجانخ أنفسهم،

336

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار 2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495

ءتظهر تلت الشعوا ءالثقافا العربية فم بوتقة ءاحدة ء م بوتقة المبتمدال القدائم علدى النظدا العدالمم البديدد ءفقدا و
للثقافة ال ربية ءالسياسة لتلت الدءل ال ُمتل مدة ،ءلتدتم ن مدن السديطرة علدى تلدت الدا ي ء دو مدا يفدال تلدت الل ومدا
المتعا اة فم ال را على التعامل مال الدءل النفطية بإعتاا م أصد اذ ،ءما يُعدزز ذلدت مدا تقدو بده الشدعوا العربيدة
من التقليد اسعمى لعدايا ال درا عدن رريدال اسدتيراي ال ماليدا المتقدمدة ت نولوجيدا و إلدى ب ي دم ،كمدا تعمدل الددءل
ال ربية خاصة الواليا المتلدة االمري ية على توحيد العالم ءفقا و لنظا العولمة.
ءأخيراو ال بد من اإلاا ة نا إلى أن أ مية استعرال لا اإلردا النظدر فدم دلد الد اسدة كمدا أُسدلج الدلكر
كان ليُش ل أياة استراايية ءتوجيه لمضمون لد الد اسة التدم سديقو بهدا الااحدال حدول رايعدة الع دة بدين العدرا
ءال را فم مطلال القرن اللالم آخل بعين االعتاا العديد من المت يرا ءالظرء
الموعوع ،ءلللت سو

التدم تناءلهدا الاداحثين حدول دلا

يُ رس البزذ التالم الستعرال مش لة الالال ءالفرعيا ءالمنهت المستمد فيه الحقا و.

أوالً :مشكلة البحث:
إن مش لة الالال ءملو

لد الد اسة تتمثل فم السؤال المليدر ءاسكثدر أ ميدة الدل يددء حدول ماا هياة طبيعاة

العالقة بين الدول العربية والغربية في نهاية القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين؟
ءيناثال عدي من اسسئلة الفرعية نا منها:
 – 8ما مد التوثير لألحداخ التا يمية على ءجوي تلت الع ة؟
 – 2ما م أ م العوامل المؤثرة على ءجوي تلت الع ة؟
 – 1ما مد توثير لة الع ة على الشعوا العربية؟

ثانياً :فرضيات البحث:
 - 2إن التبربة التا يمية تعمل على تلديد ءمعرفة ا ل الع ة الصليح بين العرا ءال را.
 - 2كما أن العوامل الممتلفة من ثقافية ،ءا تصايية ،ءسياسية ،لها أثر على ءجوي تلت الع ة.
 - 1كما أن لعملية الس

فم المنطقة يء مهم فدم اسدتمرا تلدت الع دة بدين العدرا ءال درا ءخاصدةو الع دة بدين

العرا ءالواليا المتلدة االمري ية.

ثالثاً :منهجية البحث:
لقد تدم اعتمداي المدنهت التدا يمم ءالمدنهت التلليلدم النقدد لتنداءل التصدو ا الف ريدة حدول رايعدة الع دة بدين
العرا ءال را مدن أجدل تلليلهدا لمعرفدة الشد ل الصدليح لطايعدة تلدت الع دة ،ءلدللت فإنده دد أُعتمدد الااحدال علدى
مراجعة المصاي العلمية مدن كتدخ ءمبد

خاصدة بهدلا الموعدوع ءمدن خد ل االرد ع علدى معرفدة رايعدة تلدت

الع ة عن رريال ءسائل أخر مثل ءسائل اإلع

المقرءذة ءالمسموعة ءالمرئية ،ءحسدخ المعرفدة الظدا رة عدن

لا الموعوع خ ل العقوي التا يمية الماعية،
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حيال أُعتمد عليها بش ل كاير خاصةو فدم صدياغة اإلردا النظدر لهدلا الالدال المتنداءل لطايعدة الع دة بدين العدرا
ءال را ءملاءلة جاية لمعرفة ا ل الع ة الصليح بين العرا ءال را.
"الفصل الثاني"
"نشأة العالقة العربية الغربية"
إن الع ة بين الدءل العربية ءالدءل ال ربية كانت موجوية منل زمن رويل كما تادين مدن خد ل اسدتعرال
اإلرا النظر فم لا الالدال ءل دن اآلن أصدالت دلد الع دة ذا ردابال خداص يتميدز بالهيمندة ال ربيدة المااادرة
على الدءل العربية من خ ل تلت الع ة ،لللت فإن أ م ما يم ن ملاءلة معرفته ءمراعاته ءالتف ير ءاال تما به فم
الو ت اللاعر و معرفة العناصر التا يمية الهامة فم الاناذ الل يقو على إ امة النظا الدءلم القدائم حاليدا و ،لدللت
فإن معرفة التبا ا ءالمما سا السابقة من ال تلت الدءل ال ربية ءالواليا المتلددة االمري يدة ءالتدم راقدت بدين
عالمم الشرا ءال را أمر عرء

لمعرفة ا ل الع ة اللالية.

كما أن معرفة اسسداليخ ءاساد ال الممتلفدة التدم تعامدل بهدا ال درا مدال منطقدة الشدرا فدم أء دا ءتدوا ي ممتلفدة
ءمتنوعددة منددل الماعددم ءحتددى الو ددت اللاعددر سددواذ مددال المنطقددة المليطددة بالشددرا اسءسددط أء مددا يسددمى (الملدديط
اإل ليمدم الشدرا أءسدطم أء العددالم العربدم)  ،تظهدر مدن خد ل تقسديم تلدت الفتدرة إلددى سدمين تدا يميين ممتلفددين أء
()1

مرحلتين تا يميتين ما:

 – 8المرحلة اسءلى :ء م منل بدايةو مطلال القرن التاسال عشر ءحتى حلول القرن الماعم ء و القرن العشدرين أ
تلديدداو بدين المدؤتمرا المنعقدددة سدابقا و ء دم مدؤتمر فينددا سدنة  8189حتدى عقدد مددؤتمر فرسدا سدنة  8484ء ددلد
المرحلة تسمى بالمرحلة التا يمية الكوليونالية.
 – 2المرحلة الثانية :ء م من المراحل التا يمية المهمة ء م المرحلة الممتدة مندل مطلدال القدرن الماعدم أ القدرن
العشرين ءحتى عقد مؤتمر فرسا سنة  8484ءمدا حصدل بعددد مدن تلدوال تا يميدة ممتلفدة مدن حدرءا عالميدة
ءملليدة خد ل القدرن العشدرين مثددل اللدربين العدالميتين اسءلدى ءالثانيدة ءاللددرءا فدم منطقدة الشدرا اسءسدط مثددل
حرا سنة  8491ءحرا سنة  8491ءحرا سنة  8411ءحرا سنة  8411ءحدرءا الملديت اسءلدى ءالثانيدة
ءالثالثة ءتستمر لد المرحلة الثانيدة مدن المراحدل التا يميدة حتدى سدقور ءانهيدا االتلداي السدوفيتم فدم أءائدل العقدد
اسخير من القرن الماعم (القرن العشرين) ء لد المرحلة تسمى بالمرحلة التا يميدة اإلمبريالياة دلد التسدمية تعندم
االستعما البديد للا ي العربية.
إن مثل لد المعرفة التا يمية الموجوية أص و سو

تُعطم المزيد من المفا يم التصدو ية اسساسدية ءالرئيسدية

فم القد ة على المعرفة لما سيواجه لد المنطقة فم المستقال من التلديا الممتلفة القايمة فم القرن اللالم (القدرن
اللدداي ءالعشددرين) الددل يم ددن تسددميته بالمرحلددة التا يميددة الكابيتاليااة علددى غددرا تسددمية المراحددل السددابقة به ددلا
تسميا .
( )1البميل  ،سيا  ،العولمة البديدة ءالمبال الليو للشرا اسءسط  ،بيرء  :مركز الد اسا االستراتيبية ءالالدوخ
ءالتوثيال  ،الطاعة اسءلى  ، 8441 ،ص . 221
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إن أ م الموا ج المؤثرة فم لد المراحل التا يمية ءاللقخ الزمنية الممتلفدة مدا جداذ بهدا مدن سديطرة االسدتعما
ال ربم على معظم الا ي العربية ءتقسيم تلت الا ي إلى أ سا بين الدءل اسء ءبية فيما بينها مثلمدا جداذ فدم اتفا يدا
سدداي س -بي ددو ءمددؤتمر سددان يمددو ،ءذلددت ءفقددا لقربهددا ءمو عهددا االسددتراتيبم لهددا ،ءذلددت علددى حسدداا أن المنطقددة
العربية تُعتار من المنارال االستراتيبية بل م مو عها المتوسط فم لخ العالم ءفم ءسط دا ا العدالم ال ادر ء دم
ا ة أسيا ء ا ة أفريقيا ء ا ة أء ءبا ءمرء الطرا التبا ية منها عار مضيال جال را ا ءالمليت العربدم ءالالدر
اسحمر ،حيال كانت تست لها الدءل اسجناية فم ترءيت بضائعها إلى منارال ممتلفة من العالم فم الماعم ءمدا زالدت
كللت فم الو ت اللاعر ،ءأيضا تم است لها من نواحم عديدة أخر سياسية ءعس رية ءغير ا. ...
إن لا التقسيم ال ربم للدءل العربية أي إلى التشتت ءتقطيال تواصل المبتمال العربم الطايعم الدل أمتدد لمئدا
السنين .كما أن القرن الماعم (القرن العشرين) يُعتار مدن أكثدر المراحدل التا يميدة التدم يتضدح مدن خ لهدا رايعدة
تلت الع ة بين العرا ءال درا بدل ءتلديدد تلدت الطايعدة الماصدة بهدلد الع دة بدين الددءل العربيدة ءالددءل ال ربيدة
ءخاصة الواليا المتلدة اسمري ية.
كما أن المعاناة ال ايرة التم عانى منها الورن العربم فم ممتلج اللقخ التا يمية الممتلفدة ءمدا زال يعدانم منهدا
حتى الو ت اللاعر ءل ن بصو ة ممتلفة عدن ادل (معانداة ماطندة) دد جداذ نتيبدة لتلدت الع دة بينده ءبدين الددءل
ال ربيددة مهم دا إختلفددت أا د الها ،الن المددتفل

للوا ددال العربددم يددر مددد التملددج فددم ممتلددج البوانددخ الثقافيددة،

ءالسياسية ،ءاال تصايية ،ء لا التملج بواد الة المتاايندة يبعدل المدوارن العربدم ءالدا ي العربيدة فدم ءعدال ءحالدة
عميقة ءءاسعة الشمول من االغتراا فم ممتلج مبتمعاته ،ءكان ذلت د أءجخ على المبتمال العربدم إزاذ معاناتده
لد فم الماعم أن يسعى لشدال الطريدال النضدالم ءذلدت فدم سدايل اللصدول علدى اسدتق له ءتبداءز حددءي التبزئدة
ءالتملج ءالبهل على اخت

الصو ءاسا ال التم و فيها اآلن.

إن الالدددان ءالشددعوا فددم الددورن العربددم تُعددانم مددن ال ثيددر مددن المش د

الرئيسددية ء ددم التملددج ءالتبزئددة

ءالتل م الما جم من ال ال را ءخاصة الواليا المتلدة اسمري ية ،ءأيضا ما زالت لد الشدعوا العربيدة تُعدانم
من الفقر ءاالغتراا الشامل ،ءفم إرا

لد الايئة البديدة التم عملت على زياية حدة المتنا ضدا الموجدوية ءالتدم

كانت د بدأ تدفال باإلنسان العربم إلى أماكن تنا ضا جديدة غير السابقة ءإلى تلمل المسؤءليا البديددة ءل نهدا
خطيرة جدا ،لللت ف بد من الو و

ء فة جدية إزاذ لد الع ة بين الدءل العربية ءالدءل ال ربية ءعرء ة العمدل

علددى فددت اإل تاددار القددائم بينهمددا ءالموجددوي علددى أسدداس اإلسددت ل مددن اددل الدددءل ال ربيددة ءالتعايددة مددن اددل الدددءل
()2

العربية.

إن المشا كة بين الدءل اسء ءبية بساخ حاجاتها ءسرعتها فم بناذ ا تصداي دو تلدت ءردوة النظدا اال تصداي
ءالسياسم العالمم لا يعنم زياية ال ناذ لمنارال الشدمال علدى حسداا مندارال البندوا ،حيدال يتمثدل ذلدت فدم ال نداذ
لمنارال أء ءبا على حساا المنارال البنوبية فيها ء م الا ي العربية فم امال ا ة أفريقيا ءغرا ا ة آسيا ،ء لا
موجوي بالفعل فقد لوحظ ازيياي ل ستثما ا ال ربية لدءل العالم الثالال،

( )2ءرفة  ،علم أسعد ( ، )2222الطموحا السياسية ءأبعاي ا القومية ءاالجتماعية  ،مبلدة عدالم الف در  ،مبلدد  24عددي
( ،)2ص . 221
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ءكان ذلت أيضا و يهد

إلى يا السيطرة على نواحم ممتلفة ءمهمة من الباندخ اال تصداي لتلدت الددءل ال ربيدة فدم

المنطقة (منطقة الشرا اسءسط) مثل المواي الما ءجعل تلت اسسواا فدم يءل العدالم الثالدال ءخاصدةو أسدواا الدا ي
العربيددة أسددواا اسددته كية لمنتبددا الدددءل ال ربيددة ،حيددال يظهددر ذلددت جلي دا و فددم منطقددة الملدديت العربددم ء دلا يعنددم
االستثما ا اسجناية من منطقة سخر .

اخت

كمددا ءأندده فددم سددياا الدددء السددلام للع ددا بددين الدددءل العربيددة ءالدددءل ال ربيددة (متمددث و ذلددت بالل ومددا ) ءمددا
يربطهما بالعديد من المسائل ءالظوا ر اسخر ءعلى أس لد الظوا ر غياا االستقرا السياسدم ،ءفشدل الوحددة
الورنيددة ،ءغيدداا التنميددة الشدداملة ،ءغير ددا ،...سددتزياي صددو ة ددلد التاعي دة للدددءل العربيددة الملتلقددة بدددءل ال ددرا
بالبوانخ اال تصايية ءغير ا ،ءلعل لد الع ا المانية أساسا و على الوا ال الل فُرل علدى تلدت الددءل مدن خد ل
ح وماتها ءبالتلديد أن الدءل ءاللدءي السياسية لها لم توخل باللساان الاعد القومم ءال الاُعد الددينم لتلدت الددءل ،ء دد
تم ذلت تلت توثير ع ور الدءل ال ربية عندما منلت الدءل فم العالم الثالال ءخاصة الددءل العربيدة اسدتق لها غيدر
أن لا الوعال لم تشهدد أء ءبا ءال را فم يءلهم.
كما أن الهد

اسساسم فم الع ة بين الدءل ال ربية ءالعربية و مصللة الدءل ال ربية على حساا الدءل

العربية ،يظهر ذلت جليا و فم ول ي  .جمال القنان أ أنه منل سنة  8442ءبالتلديد بعد أزمة المليت بدأ اللديال
عن نظا عالمم جديد يفتح أما اإلنسانية أبوابا و عريضة نلو مستقال يتسم بالرخاذ ءاللرية ءالديمقرارية ،فلقد
انتشر استعمال لا المصطلح إلى ي جة أنه أصاح الموعوع المهيمن فم اسيبيا السياسية العالمية فم يومنا لا،
ءتُمثل الفترة الممتدة بين سنة  8411ءحتى منتصج سنة  8442بدايا
 8411أعلنت الواليا

لقيا النظا العالمم البديد فاعد عا

المتلدة االمري ية ءحلفاؤ ا حربا و ُمستهدفة للاترءل ءاستهدفت لد اللرا الا ي المنتبة

للاترءل ءخاصةو يءل المليت العربم )3( ،حيال كانت منل تلت السنة د حدثت ت يرا

فم نظا االتلاي السوفيتم

الشيوعم ءحصل ع ة مرءنة (أخل ءعطاذ) بين المعس ر الشر م ءال ربم ف ان ذلت مقدمه النتهاذ اللرا
الاا ية التم تمثلت بإنهيا ءتف ت االتلاي السوفيتم فلصلت سيطرة استعما ية جديدة تلت غطاذ النظا العالمم
()4

البديد.

كما تُعتار أزمة المليت سابقا و م الظرء

ؤية التدخ

الم ئمة لقيا النظا العالمم البديد ،يظهر ذلت بوعوح فم

التم حصلت فم تلت المنطقة من ال ال را ءالواليا

المتلدة االمري ية فمعرء

أن منطقه

المليت العربم م منطقه ذا أ ميه استراتيبية ءا تصايية للبميال.
لقد بدأ خو

الواليا المتلدة االمري ية على تلت المنطقدة (منطقده الملديت العربدم) بعدد سدقور اداد إيدران الدل

كان مواليا و لها فلصل بعد ذلت خوفا كاير لديها من تقا ا اكار وتين فم المنطقه ء مدا وتدا العدراا ءايدران ف اندت
يبلوماسيه الواليا المتلدة االمري ية منل سنه  8414دعملت على مندال ءجدوي مثدل دلا التقدا ا فدم المنطقده سن
ءجددوي مثددل دداتين القددوتين سددتلول يءن تدددخلها فددم المنطقددة عنددد ا سددتفقد الواليددا المتلدددة االمري يددة مصدداللها
الاترءلية.

( )3ملمددد اسرددرخ ءآخددرءن ،...العددرا ءتلددديا النظددا العددالمم  ،بيددرء  ،مركددز ي اسددا الوحدددة العربيددة  ،الطاعددة
اسءلى  ، 8444 ،ص . 811
( )4االررخ ءآخرءن ،...مرجال سابال  ،ص . 891
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إن حرا المليت اسءلى بين العراا ءإيران كان لل را ءالواليدا المتلددة االمري يدة مصدلله منهدا ء دم تددمير
تلت القوتين بعيداو عن تدخلها المااار فم تلت اللدرا ءء دو

المبتمدال الددءلم ءالددءل العربيدة مو دج المتفدرج فدم

تلت اللرا ءذلت الن ال را ءالواليا المتلدة االمري ية دم المسديطرءن علدى النظدا العدالمم البديدد تلدت سدتا
المبتمددال الدددءلم ءتلقيددال الديمقراريددة ءالنظددا العددالمم القددائم علددى مقولددة إعطدداذ حقددوا اإلنسددان للبميددال فددم ياخددل
()5

الدءل.

لقد كان يء الواليا المتلدة اسمري ية خ ل حرا المليت اسءلى بين العدراا ءإيدران دو ت ليده ذلدت الصدراع
ليُسا م فم إزالة أكار وتين فم تلت المنطقة حتى تدتم ن الواليدا المتلددة االمري يدة مدن الدتل م فدم منطقده الملديت
العربم بعد التمل

من أ منازعا لها فم لد المنطقة ،ء لا فقط و خيدر مثدال علدى سياسدية الواليدا المتلددة

اسميركية اتباد المنطقة العربية ،حيال أن لا المثال يُظهدر رايعدة الع دة بدين الددءل العربيدة ءالددءل ال ربيدة علدى
أنها ائمه ءستاقى ائمه على أساس مصلله ال را ءالواليا المتلددة اسمري يدة فقدط ،حيدال يتمثدل ذلدت باالسدتي ذ
على خيرا ءثرءا اسمة ءالورن العربم المتمثل فم السديطرة علدى الثدرءة الاترءليدة فدم منطقده الملديت العربدم،
بليال أن لد الثرءة م من الثرءا االستراتيبية المهمة التم تعمل على تلريت الصناعة فم تلت الدءل ال ربيدة،
ءمن ثم تلريت البوانخ الممتلفة من ا تصايية ءتبا يه ءاسدتثما ية فدم مندارال ممتلفدة مدن العدالم ،لدللت فالسديطرة
للدءل ال ربية على الاترءل يعنم سديطرتها علدى ممتلدج مبداال الليداة المتنوعدة الن الاتدرءل دو ال ُمسدير للركده
الصناعة العالمية اليو ءبدءنه ال يم ن أن ي ون تقد صناعم أء غيرد فم العالم.
كما أن الدءل ال ربية تعمل جا دةو ليس فقط على اللصول على الثرءة الاترءلية ءل ن أيضا تلرص على الدتل م
فم اسنظمة السياسية التم توجد فيها تلت الثرءة ،فهلا العمل يؤي بها إلى أن تضمن سديطرتها علدى تلدت الل ومدا
ءالشعوا لضمان اللصول على الاترءل فم المستقال القريخ ءالاعيدد ،لدللت فاعدد انهيدا االتلداي السدوفيتم ال ُمتمثدل
بالمعس ر الشر م بليال انتهى نظا اللرا الاا ي ءاصاح نالت فراغ كاير أما يءل ال را ف يوجد نظا منافسة
بين وتين كايرتين ءل ن أصالت القود ءاحدة فم العالم ،فوخل

لد القدوة للددءل ال ربيدة تسدعى إلدى السديطرة علدى

العالم ءفقا للنظا العالمم البديد الل تدعيه متمثلةو تلت القوة بالدءل ال ربية ءالواليا المتلدة اسمري ية ،لللت كدان
النظا العربدم مدن اسنظمدة اإل ليميدة ال ُمعرعدة اكثدر مدن غير دا للددءخ تدوثيرا عليده بسداخ تلدت التلدوال التدم
سو

تلدخ فم العالم نتيبةو االنهيا للمعس ر الشر م ءبقاذ الواليا المتلدة االمري ية ُمتل مة فم العالم لوحدد ا،

ف ددان الددورن العربددم يُش د ل بيئددة خصدداة للدددءخ مثددل تلددت التدددخ

اسجنايددة ءاسمري يددة بسدداخ حالددة الضددعج

()6

اال تصايية ءالسياسية فيه.

كما حصل بعد ذلت أن جاذ حرا المليت الثانية ءالثالثة التم كان للواليا المتلدة اسمري ية حصة اسسدد فدم
سيطرتها على تلت العملية ءأيا تها ءسعيها إلى تدمير العراا بعد أن لم يُدمر خ ل اللرا المليبية اسءلى ،إعدافة
إلى تل مها فم إيا ة تلت اسزمة ءاللدرا ،ءذلدت حتدى تسدتطيال مدن القدد ة علدى الدتل م ءلتعزيدز يدا النظدا القدائم
على يمنتها على صعيد العالم ءفقا لنظا العولمة ء يمنتها البديدة.

( )5االررخ ءآخرءن ،...مرجال سابال  ،ص . 819
( )6االررخ ءآخرءن ،...مرجال سابال  ،ص . 891
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إن الدءل ال ربية ءكما يظهر من خ ل اللقخ التا يميدة الممتلفدة التدم مدر بهدا الدورن العربدم كاندت تعمدل مندل
زمن رويل للسيطرة على المنطقة العربية ،لللت فإن انهيدا االتلداي السدوفيتم لديس فقدط السداخ الوحيدد الدل جعلهدا
تُسيطر على لد المنطقة ءل دن انهيدا االتلداي السدوفيتم ءانتهداذ اللدرا الادا ية بيندة ءبدين المعسد ر ال ربدم القدائم
علدى أسدة الواليددا المتلددة اسمري يددة كدان ذلدت سددااا و ياعمدا و ء ويدا و لتدتم ن تلدت الدددءل ال ربيدة مددن السديطرة علددى
المنطقة العربية.
كمددا أن الدددءل ال ربيددة تسددعى إلددى السدديطرة ءالددتل م لدديس فقددط علددى المنطقددة العربيددة بددل تسددعى إلددى الددتل م فددم
ممتلج يءل العالم ب ُل م أنها باتت دم الددءل اس دو ء دم الددءل المركزيدة ءمدا تاقدى دم يءل أردرا

ءلديس لهدا

يمة علدى اعتادا التسدميا التدم تُطلقهدا تلدت الددءل ال ربيدة علدى الددءل الفقيدرة حسدخ مدا تدراد مناسداا و بل دم وتهدا
ءتفو ها ال مم ءالنوعم فم ممتلج المباال اللياتية الممتلفة.
كمددا أن الدددءل ال ربيددة تلدداءل أن تظهددر ءخاصددة مددن خ د ل ءسددائل أع مهددا علددى أنهددا حريصددة علددى مسدداعدة
ال ُملتاجين فم الالدان النامية ءخاصةو الالدان العربية ،لللت فهم تقو بتقديم بعدح المسداعدا الماييدة لداعح الددءل
ءالمنظما الماصة بها ،إال أنها تهد

مدن ء اذ ذلدت إلدى إبقداذ حالدة التملدج ءاالنهيدا الدل يُصديخ تلدت الالددان،

ءأيضدا و أن الدددءل ال ربيددة تعمددل علددى ذلددت بسدداخ حرصددها علددى مصدداللها فددم العددالم ببعددل العددالم مؤيددداو لهددا بسدداخ
تقديمها لتلت المسداعدا لداعح الفئدا الملتاجدة لهدا ،يظهدر ذلدت جليدا مدن خد ل تقدديم المسداعدا الماييدة لداعح
الدءل العربية عمن الع ا القائمة بين الدءل العربية ءال ربية مثلما و موجوي فم الو ت اللاعر.
لقدد تاددين أن الدددءل ال ربيددة تلددرص علددى تقددديم تلددت المسداعدا لدديس غادةو فددم المسدداعدة ءل نهددا تلددرص علددى
مصاللها الماصة يءن غير ا،
فالمساعدا التم تقددمها ترجدال إليهدا بطدرا أخدر ممتلفدة عدن رريدال السياسدا التبا يدة ال ربيدة التدم تعمدل مدن
خ لهدا تلدت اسنظمددة ال ربيدة القائمدة علددى االسدتثما ءءعددال انظمدة جديددة مثددل نظدا المصمصدة فددم معظدم الددا ي
ءحتى الا ي النامية لت ون لها اليد العليا ل ستي ذ على كل امذ ملتاجه لة فيها ءلضمان أن تاقى تلت الدءل الناميدة
على حالها يءن أ نوعا و من التقد إال بإ ايتها.
"العالقة العربية الغربية والعوامل المرتبطة بها"
إن الع ا اال تصايية ،ءالسياسية ،ءالب رافية ،ءالثقافية ،ءاالجتماعية ،تُش ل عوامل أساسية فم توعيح ا ل
الع ة بين العرا ءال را ،كما أن الع ا الممتلفة فم جواناها لد تظهر فم عد مساءاة بين العرا ءاسجاندخ،
ءذلت بساخ التفا م المستمر ءالدائم نتيبة للث را ءالفبوا ال ايرة ءالعميقة فم صلخ لد اساد ال لتلدت الع دا
بينهم خاصةو بين الالدان ذا النظا الرأسمالم ءبين الا ي العربية ال ُمصنفة من بلدان العدالم الثالدال ،ءأن دلد الفبدوة
فم الع ا تظهر فدم تزايدد ءسدرعة مدن ناحيدة اإلنتداج ءالمسدتو المعيشدم للمبتمعدا العربيدة ،ءإن كدان نالدت
بعح المبتمعا العربية التم تتمتال بمستو معيشم عالم ،إال أن تلت الدءل لم تنل ذلت المستو ببهد ا المستمر،
ءل ن ذلت جداذ نتيبدة للثدرءة النفطيدة ءمدا تقدو بده تلدت الددءل دو نداتت مدن اسدتادال ذلدت الدنفط بالمسدتو المعيشدم
المرتفال لشعوبها .كما أن الع ا اال تصايية بين الدءل العربية ءاسجناية تهد

إلى اختراا اسسواا العالميدة كلهدا

من ال الدءل ال ربية ءالواليا المتلدة االمري ية من خ ل نظامها الرأسمالم،
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سن النظددا الرأسددمالم يُعتاددر مددن اسنظمددة التددم تدددمت النظددا االجتمدداعم العددالمم فددم ا د ل موحددد ،ء ددلا التطددو
الرأسمالم ال بد إال أن ي ون م زما و لإلنتاج ءفقا و لطايعة ءتطايال لا النظا الرأسدمالم القدائم علدى العدرل ءالطلدخ
ءءفقا و للاجة الدءل ءاسسواا ءما تُمليه عليه تلت الدءل ال ربية من نظا العولمدة الدل يهدد

إلدى توحيدد كدل العدالم

فم بوتقة ءاحدة ،ءلللت تسعى الددءل ال ربيدة ءالواليدا المتلددة االمري يدة مدن خد ل يمنتهدا الممفيدة علدى الدا ي
العربية خاصةو ءعلى بلدان العالم اسخر عامةو إلى فدرل ثقافتهدا ءمعايير دا الممتلفدة الماصدة بالليداة االجتماعيدة
لممتلج الالدان ءتعمل على غدزء ثقدافم بشد ل ءاسدال فدم ممتلدج المبتمعدا العربيدة عدن رريدال ت دريس منتباتهدا
ءعددن رريددال ءسددائل اإلع د

ءءسددائل االتصددال الممتلفددة التددم جعلددت مددن العددالم ريددة ص د يرة ءأي إلددى تقريددخ

المبتمعا من بعضها الاعح ءإلى التقليدد اسعمدى للنداس لعدايا ءتقاليدد المبتمعدا اسجنايدة القائمدة علدى معدايير
ء يم ممتلفة عن نظمها ءعاياتها ،ءفم خضم لد التلديا ال ار ءمن جديد بدأ اإلنسدان العربدم (خاصدة المثقدج)
يواجه فم المستو الل نم مسولة اسءلويا االجتماعية ءالقومية ءمن جديد أيضا و بدأ التساؤل العلمدم عدن سُدلم القديم
البديدة فم ثقافة اإلنسان العربم فم ظل لد االخت فا التا يمية ءالمراحل الممتلفة.
إن االنهيا ال اير الل أصاا القومية العربية خ ل القدرن الماعدم (القدرن العشدرين) خاصدةو بسداخ اللدرءا
الممتلفة منل عدا  8491ءحتدى بعدد حدرا عدا  8411أي إلدى تف دت ءتصددع المشداعر اللماسدية عندد الشدعوا
العربيددة ،حيددال أن الهددزائم ءالتلددوال السياسددية ءاالجتماعيددة التددم مددر بهددا الدددءل العربيددة تُشد ل الدددافال الرئيسددم
للتلوال الماصة بالقيم ءبالنواحم الممتلفة لللياة من اجتماعية ءا تصايية ،فالتوثير الثقدافم يدؤي إلدى التدوثير علدى
القدديم الموجددوية فددم ياخددل المبتمددال ،ددلا ءتُش د ل ي اسددة الع ددا الممتلفددة مددن ا تصددايية ،ءاجتماعيددة ،ءثقافيددة،
ءع دا السد  ،ءي اسددة التدا ي الماعدم ،بابدا و مدن اسبدواا لل شددج عدن الطايعدة اللقيقيددة للع دا السدائدة بددين
العرا ءال را فم مطلال لا القرن )7(،ء لا أيضا يُساعد فم معرفة الثقافة الموجوية ء دم الثقافدة العالميدة المواليدة
لل را ءالواليا المتلددة االمري يدة ،ء دلا التفريدد للثقافدة العالميدة يُسداعد فدم تقويدة الهيمندة ءإ امدة النظدا العدالمم
البديد فم منطقة الشرا اسءسط تلت ستا جديد للتقد ءالتطو تُمفم تلت الدءل اسء ءبية ء اذد كل حاجاتهدا فدم
تلت المنطقة.
إن الع ا

اال تصايية كما يظهر من الوا ال تُعتار من اكثر الع ا

ءالتم تُساعد بل ءتُظهر بش ل ءاعح رايعة الع ا

الموجوية بين الدءل العربية ءال ربية

بين العرا ءال را على غرا ما تقو به تلت الع ا

اال تصايية من إظها حاجة الدءل ال ربية االست لية للدءل العربية من خ ل تل مها فيها عن رريال السيطرة
عليها فم نواحم ممتلفة إع مية ،ءثقافية ،ءمعيشية ،ءأيضا و التل م فيها تلت ستا التقد اللاصل فم العالم،
فالع ة بش ل عا

م ءسيلة عرء ية ءأساسية منل القد ءعلى مر العصو ءاالزمان ءفم ممتلج المبتمعا

مهما كانت ي جة تطو ا فم اللياة ءعند ممتلج الدءل ءالشعوا سواذ كانت ع ة بين الدءل أء ع ة بين
اسفراي ءبدءن ات فهم ءسيلة للتعاءن فم الشؤءن الممتلفة( لا الش ل الصليح للع ة).
إن الع ة بصو ة عامة ال تقتصر فقط على أسااا ا تصايية سواذ كانت من جانخ الدءل ال نية أء الفقيدرة ءإنمدا
يوجد أسااا أساسية أخر ءأسااا ثانوية تُشبال على إ امة الع ا الدائمة ءااة الدائمة بين الدءل،
( )7ءرفة  ،علم أسعد ( )2222مرجال سابال ،ص . 221
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ء لد اسسااا التدم تدؤي إلدى ءجدوي الع دة بشد لها اللدالم بدين الددءل العربيدة ءال ربيدة ء دم ع دة ائمدة علدى
مصللة ال را فم الدءل العربية .كما تاين ذلت من خ ل ما تم استعراعده فدم بدايدة دلا الالدال عدن ع دة الددءل
العربية ءال ربية.
كمددا إن الدددءل ال ربيددة ءخاصددة الواليددا المتلدددة اسمري يددة باعتاا ددا ددم اس ددو فددم يءل العددالم ،لددللت فهددم
تلرص على إظها تلدت الع دة بينهدا ءبدين الددءل العربيدة ءأيضدا و الددءل الناميدة اسخدر علدى أنهدا ع دة ادراكه
ءمصدللة ل د الطدرفين ،دلا مددن خد ل مدا تُظهدرد تلددت الددءل ال ربيدة فدم سياسددتها الما جيدة القائمدة بالعمدل علددى
إظها امذ ءإخفاذ ام آخر ،أ العمل على تومين المصللة من ممتلج البوانخ ءخاصدةو اال تصدايية لتلدت الددءل
ال ربية ،فهلا البانخ الممفم لسياسة الدءل ال ربية ،أما البانخ المرئم فهدو ع دس ذلدت حيدال تلداءل إظهدا نفسدها
أ الدءل ال ربية على أنها حريصة على المصللة العامة ءعلى مصللة كل الموارنين فم تلت الددءل الناميدة ،فهدلد
م السياسة االزيءاجية عند الدءل ال ربية ءخاصدة عندد الواليدا المتلددة اسمري يدة .كمدا أن نداأ أسدااا أساسدية
ءثانوية تعمل على تل م الدءل ال ربية بالدءل العربية ء لد اسسااا م:
أوال :األسباب األساسية:
لقد ت ونت لد اسسااا من الدءل ال ربية نفسها أ تددخل مدن خدا ج الددءل العربيدة ءي دون ذلدت نتيبدة سسدااا
ا تصايية من الد جة اسءلى ءأسااا سياسية ءثقافية ءمصللة ال را فم منطقة الشرا اسءسط (سديتم توعديح دلد
اسسااا فم الفصل الثالال من لا الالال).
ثانياً :األسباب الثانوية:
إن لد اسسااا للع ا

القائمة حاليا و م أسااا خاصة بالدءل العربية نفسها ،تتمثل لد اسسااا فم عدة

جوانخ منها البانخ الثقافم ،ءالسياسم ،ءاال تصاي  ،ءالقانونم،
حيال عملت تلت اسسااا الثانوية الماصة بالعرا أنفسهم على تشبيال التدخل اسجنام بل ءإيباي ع ة زائفة ءغير
مت افئة ءغير سليمة بين العرا ءال را متمث و ذلت بالل وما الموجوية.
كما ظهر أن نالت أسااا أخدر ياخليدة تعمدل علدى التددخل اسجنادم ء دم أن بعدح الددءل العربيدة تلتداج إلدى
ال ثير من المصاي ءال فاذا اسجنايدة الما جيدة بسداخ نقد

المادراذ ءالمتعلمدين ءالمهنيدين فيهدا )8( .كمدا أن تلدت

الا ي العربية تلتاج إلى بيال ثرءتها النفطية ءفم الباندخ اآلخدر فدإن الددءل اسجنايدة اسدت لت ذلدت ءأصدالت تتددخل
فم تلت الدءل العربية عن عى س انها ءت يفهم الصليح مال ذلت التدخل اسجنام ال اام.
كما أنها أ الدءل ال ربية ءالواليا المتلدة االمري ية تُلاءل السديطرة علدى الثدرءة النفطيدة كمدا تادين سدابقا و فدم
دلا الالدال ءذلدت عدن رريددال السديطرة ءالدتل م فدم تلدت الددءل ءخاصدةو الل ومدا فددم تلدت الددءل ءجعدل المنطقددة
مديونة لل را بل ءإغرا ها بالديون الما جية حتى تبعلها فم حاجتها مهما حصل من تطو ا إ ليميدة فدم المنطقدة
العربية.

( )8البميل ،سيا  ،مرجال سابال  ،ص ص  881ء. 881
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كمددا أن تلددت اسسددااا الثانويددة الماصددة بالدددءل العربيددة نفسددها تُش د ل خطددراو كايددراو علددى الوحدددة العربيددة ء ددم
السياسا القطرية على حساا السياسدا القوميدة التدم تقدو بهدا الل ومدا العربيدة حتدى تدتم ن تلدت السدلطا مدن
التمتال باالمتيازا الماصة بها ءتلقيال م تسااتها ء ناأ ال ثير من اسسدااا الماصدة بالددءل العربيدة نفسدها توعدح
ذلت ءمن لد اسسااا التم ت من فم عدة جوانخ م:

()9

 -8في الجانب الثقافي :يتمثدل ذلدت فدم المطاوعدا ءالتشدديد علدى االنتقدال للصداي ا بدين اس طدا العربيدة نفسدها
ءعد السماح لها باالنتشا ل ون ذلت حسخ أ ء عى الفئة اللاكمة فم تلت الدءل ممالفدا و لقوانينهدا ،كمدا أن تلدت
الدءل العربية أحيانا تتل ع بوسااا ا تصايية لللفاظ على كيان يءلتها ،ء لا يظهر أيضا من خد ل ا تمدا كدل يءلدة
بما يمصها بما يم

الفئة اللاكمة فيها ءإ مال ما يم

المصللة القومية الشاملة ءالعامة.

 -2في الجانب االقتصادي :يُ حظ تبمال للسوا العربية المشتركة ءتبميد لمعظدم المشدا يال ءمندال أء التضدييال علدى
انتقال العمالة ء ؤءس اسموال بش ل أاد مما يتعرل له غير العرا.
 – 3في الجانب السياسي :يتمثل ذلت فم ء دج الددفاع العربدم المشدترأ ءعدد االتلداي مدال بعضدهم ،بليدال أنهدم لدم
يقوموا بشمذ جديد ،حيال توصج البامعة العربية فم حالة الشلل ءالعبدز عدن القيدا بلدل بعدح القضدايا اسساسدية
مثل مش

اللدءي بين الددءل ءمدا يدؤي إليده ذلدت مدن خدمدة إسدرائيل ءال درا (تلدت اللدرءا ءاالنقسداما بدين

الدءل العربية نفسها) ءخدمة االستعما البديد.
 – 2وفي الجانب القانوني :عد السماح بتش يل أ تنظديم سياسدم لده ع دة مدال يءلدة عربيدة أخدر ءعدد السدماح
سصلاا ال فاذا من مما سة أعمالهم خا ج ب ي م من غير ترخي

أمنم بالعمل حتدى إن بعدح الددءل العربيدة

تُفضل العمالة اسجناية على العربية.
كما يُ حظ من خ ل الرؤية للا ي العربية أن نالت بعح الدءل العربية تُفضل العمالة اسجناية على العربية لا
يوعح مد تفضيل المصللة الماصدة علدى المصدللة العامدة (المصدللة القطريدة علدى المصدللة القوميدة) ءالعمدل
على ءجوي مناساا ءاحتفاال ءأعياي خاصة ب ل يءلة على حدة ،لد اسسااا كلها تُسا م بدء فعال علدى إحدداخ
ءترسي التبزئة الموجوية ءجعلها ارعية ءتقادل الشدعوا بهدا فدم تلدت الددءل العربيدة علدى حسداا الوحددة العربيدة
ءالقومية المنشوية.
كما يؤكد االم العيسمم فم نهاية تعليقة على أن ناأ اعوا عربية كثيرة تسعى جا دة إلى الوحدة بين اس طدا
ء ناأ را ا كامنة تهد

إلى ذلت ،إال أنها ال تملت زما اسمو ءاتماذ القرا ءأن اسمو بيد الل ومة التم تتمثل

بو ليددة (الصددفوة اللاكمددة) ءل ددن بيددد ا كددل اددمذ ء ددم التددم تقددج عقاددة أمددا الوحدددة العربيددة بسدداخ حصددولها علددى
مصاللها ءامتيازاتها من الدءل اسجناية مقابدل ذلدت (ءعدال ماددأ التددخل مدن المدا ج مدن الددءل اسجنايدة ءالتطايدال
يوتم من الداخل ا من ياخل الدءل العربية).

( )9البدابر  ،ملمدد عابددد ءآخدرءن ، ....ءحدددة الثقافدة العربيددة ءصدموي ا بوجدده التلدديا  ،بيددرء  ،مركدز ي اسددا
الوحدة العربية  ،الطاعة اسءلى  ، 8449 ،ص ص  891ء. 894
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"الفصل الثالث"
"العوامل المؤثرة على وجود العالقة بين العرب والغرب"
أوالً :العوامل الثقافية ودورها في التأثير على العالقة بين العرب والغرب:
إن النظا العالمم البديد ءفقا و للعولمة التم أصالت من المراجال اسساسية لمعرفة ءلتلليل الع ا الممتلفة بين
الدءل ءالمبتمعا

فم العالم اليو با

يتسم بالسيطرة ذا

القطخ الواحد المتمثل بدءل ال را ءأمري ا ،حيال أن

العولمة توتم على توحيد العالم من ممتلج البوانخ الت نولوجية ءاال تصايية ءالثقافية ءغير ا … ءلتلليل رايعة
الع ا

الممتلفة البوانخ من سياسية ،ءثقافية ،ءا تصايية ،فلقد أصالت كلمة العولمة ك ير ا من اسف ا مثل

االاتراكية ،ءالقومية ،أء اإلماريالية ،حيال أن مفهو العولمة يمفم ء اذد ال ثير من المعانم مما يعمل ذلت على
()10

اتماذ الموا ج فيها حيال أن اآل اذ حول ذلت المفهو توتم بين الرفح ءالقاول.

كما أن التل م الممفم لل را فم الدءل العربية ي ون عن رريال الثقافة حيال أن الثقافة لم تعد ذلت المفهو القدديم
المقتصر على د ة اإلنسان التعليمية بل إن الثقافة بمفهومها اللديال أصالت تُش ل معض

على ي جة عالية مدن

المطو ة تلتاج إلى ءعم ءإي اأ يستبلم غوامضها ءآثا ا على كافة اسصعدة.
كما أن المبتمعا الاشرية ءالدءل العربية اليدو تمتلدج بشد ل عدا حدول ما يدة الثقافدة ال بدل إن دلا االخدت
يتبلى على صعيد أبناذ المبتمال الواحد فم ظل اخت

حاجاتهم ء غااتهم ءرموحاتهم بفعدل مدا يلملده لألفدراي مدن

مضامين (ثقافية) تارز على ا ل معتقدا ءإلتزاما تملال كوامن صراعية منها ما و على الصعيد العا ءمنها ما
و على الصعيد الماص،
أ منها مدا دو علدى صدعيد ممتلدج جواندخ الليداة ءمنهدا مدا يتعلدال بالبواندخ السياسدية الماصدة مدث و فقدط .كمدا أن
ملاءلة مواجهة الثقافة ال ربية ءملاءلة االستق ل الثقافم فم الا ي العربية يبخ أن ال يعندم االنعدزال عدن الثقافدا
العالميددة سن ملاءلددة الاندداذ سيددة ثقافددة ءتطو ددا يمضددال بالضددرء ة إلددى تفاعلهددا إيبابيدا و مددال ثقافددا عالميددة أخددر
للتمييز بين ما و إيبابم ءسلام.
كما أن ذلت التفاعل من النواحم اإليبابية لتلت الثقافا
اسساسم لتلت الث قافة ءأن المو ج السلام فم الثقافا

يقو على اسسس ءاسح ا ءمد

وتها فم بنيانها

ال ربية الممتلفة اتباد أية ثقافة ملدية مصالح ءمطامال يءل

تلت الثقافا يتضح بللت من خ ل ما تقو به .كما أن المصالح الماصة بالدءل ال ربية بما ت ون مشرءعة أء غير
ذلت فهلد المصالح الثقافية للدءل ال ربية ءتوثير ا على الثقافة العربية مثل تعاملها التبا

تلاءل ال سخ ءتبنخ
()11

المسا ة من خ له فم ذلت التعامل مهما كان ا له ا تصاي  ،أء ثقافم ،كمقدمة للتدخل ءالربح.

يظهر بإنه علدى الدرغم مدن الددء المهدم الدل تلعادة الثقافدة فدم مبدال اال تصداي المللدم ءاإل ليمدم ءتالدو ف درة
ءمفهو جديد من الع ة بين العدرا ءال درا ء دو مفهدو الشدراكة بيدنهم ءاعتادا ذلدت داررة ءالتنميدة اال تصدايية
ءتوثير ا فم المباال االجتماعية ءالايئية إال أن الدءل ال ربية تست لها من أجل تلقيال مصاللها اللاتية،
( )10المنيج  ،ماجد عاد هللا ( ، )2222النفط ءالعولمة اال تصايية  ،مبلة السياسة الدءلية  ،السنة  ، 11عدي ( ،)892ص
. 12
( )11البابر ءآخرءن  ،....مرجال سابال  ،ص . 811
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ءذلت ءبنا وذ على أن المفا يم ءاسبعاي السياسية للثقافة ناي او ما تتم منا شتها فم إردا التنظيدر السياسدم ء دلا السداخ
الددل لددم يُسدداعد علددى ت ييددر النظددرة للثقافددة فددم عددالم اليددو  ،حيددال أصددالت الثقافددة صددناعة عالميددة تلظددى بإ تمددا
مبتمعا العالم جميعها على الدرغم مدن الددء الدل تلعادة بالنسداة للددءل ءالمبتمعدا العربيدة ،حيدال تعمدل الثقافدة
كوياة للهيمنة الممفية ءاالستعما البديد على ب ي م بدل ءعلدى عقدولهم مدن خد ل التسدريخ البديدد لهدم ءمدن خد ل
االستعما الثقافم البديد القائم على سياسة ممفية تمد مصالح ال را ء م مواكاة التطدو مدن التقدد اللاصدل فدم
العددالم ،كمددا أن الثقافددة تع ددس اللالددة االجتماعيددة ءالتددوثر بهددا سنهددا توعددح مددد فاعليددة المعددايير ءالقدديم االجتماعيددة
المتمست بها ءمد حصول الت ير بها.
يظهر لللت بإنه ال بد من أن يقو الاناذ الثقافم فم الايئة الصليلة ءالمناساة لقيامه ءي ون ذلت القيا للاناذ
الثقافم بإن يُشبال على اإلبداع ،ءالتبديد ،ءالتلديال ،ءاالبت ا الممتاز ،ءي ون ذلت على أساس من الطرا
ءالمنهبية العلمية السليمة ءالصليلة ءالموعوعية القائمة على المصللة القومية ءالمصللة العامة ال على
المصللة الماصة أء المصللة القطرية اللاتية ب ل يءلة على حدا .كما يبخ أن يتم القيا بالتنظيم السليم لللت ءفقاو
للوعم ءاإلي اأ العميال حتى ي ون من المم ن أن يتم التفعيل الثقافم ليُصاح اي او على التفاعل مال ثقافا

العالم

بمت يراتها الممتلفة لي ون ذلت فم مواجهة الهيمنة اسجناية ال ربية التم تُلاءل فرل ذلت (الم فا ءالتنا ضا )
على الا ي العربية ُمستمدمةو بللت ثقافتها كوسيلة فم التوثير على الثقافة الموجوية من أجل التل م فم لد الدءل
()12

ءالمبتمعا .

إن الثقافة الموخوذة جي و عن جيل ءفقاو للعايا

ءالتقاليد ال ُمتاعة م التم ترسم الملفية ال لية لمعنى المبتمال

ء ويته ءيادء أن تدفال الممترعا العلمية ءالتقد الهائل الل حصل فم التقنية ال ُمصنعة فم صنعها ءاستيعابها فم
الدءل ال ربية منل دء الثو ة الصناعية بمراحلها اسءلى ءما بعد ا فم بداية القرن الماعم فإن لا التقد العلمم
ءالصناعم خلال تسا عا و كايراو ء ائ و فم حركة الت ير اال تصاي ءاالجتماعم ءالثقافم فم العالم ،ءذلت ءفقا و لما
اله اءجارن ء و أن التقال فم النواحم المايية ي ون بش ل أسرع من تقال النواحم القيمية عند الشعوا،
ء لا ما حدخ بالفعل عند الشعوا ءالا ي العربية ء د أءحى ذلت باعح المفا يم البديدة من أ مها مفهو التلديال
ءالتنمية ءالتمطيط ءغير ا… من المفا يم البديدة التم تستمدمها الدءل ال ربية لمصللتها.

()13

ثانياً :العوامل االقتصادية ودورها في التأثير على العالقة بين العرب والغرب:
لقد ظهر أن بعح الالدان ال ربية الصناعية تُلاءل تدءيل اال تصاي العالمم ُمست لة بللت يءل العالم الثالال
ءخاصةو الدءل العربية نتيبة لمو عها ءثرءاتها الممتلفة ءخاصةو الاترءل ءعن توثير ا بهلا التدءيل على الالدان
النامية ءمنها الا ي العربية ،فيُعتار ذلت أكثر تعقيداو ءخطو ة سن لا التدءيل تم فم ظل الظرء

ءاسءعاع

الصعاة ءفم مباال ممتلفة من ا تصايية ءاجتماعية فم لد الا ي العربية.
( )12البابر ءآخرءن ،...مرجال سابال  ،ص .814
( )13حماي  ،سعدءن ءآخرءن  ،...ضايا إا الية فم الف ر العربم المعاصر  ،بيرء  ،مركز ي اسا الوحددة العربيدة
 ،الطاعة اسءلى  ، 8449 ،ص . 91
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كما أن ءععها اال تصاي ءالعالمم أيضا و يزياي سو وذ يوما و بعد يو  ،لللت فإن لا النظا البديد الماص بالتدءيل
ل تصاي العالمم أي

الى نتائت سيئة لهلد الدءل النامية ءمنها الدءل العربية ،ءذلت بساخ رايعة الع ة

ءاستمرا ا ء م الع ة بين الدءل ذا النظا الرأسمالم ءالدءل اسخر  ،فتلت م ع ة الهيمنة ءال ت افؤ ء م
الع ا التم يبر إعاية إنتاجها بش ل مستمر عمن سياسا االنفتاح ءالت يج معها ءفم عوئها ءذلت من خ ل
سياسا منظمة التبا ة العالمية ءالانت الدءلم ءصندءا النقد الدءلم ء يئاتهما المتعدية.
إن لا ما يُ حظ فم نظا التدءيل الماص بالنظا اال تصاي العالمم ءتوحيدد بين الدءل ءفقا و للنظا العالمم
البديد الل يقو على الهيمنة الثقافية ءإيباي نظا السيطرة ذا القطخ الواحد التم تُناي الدءل ال ربية ءالواليا
المتلدة االمري ية إلى إيباية ءالعمل على توحيد العالم من اجل لا النظا ءما يشهدد العالم من ثو ة كايرة فم
ءالتقد فم الت نولوجيا ،إال أن ذلت يؤي إلى مصللة الدءل ال ربية فقط التم تسعى لتلقيال لا الهد

االتصاال

فم ممتلج منارال ءيءل العالم .ءال بد من اللكر نا أن ذلت التطايال الماص بهلا النظا سيؤي إلى ت ريس التاعية
من الدءل العربية إلى الدءل ال ربية فم كثير من البوانخ اال تصايية ءالرفا ية ءمباال
ال را.

اإلنتاج ءاالستيراي من

()14

كما أنه ءنتيبة لألءعاع اال تصايية الرا نة ءفم ظل ظا رة التدءيل اال تصاي
التطو ا

اللاصل ءفم ظل لد

السريعة ءالمت حقة مال بعضها الاعح ءفم ظل النظا العالمم البديد القائم على السيطرة من جانخ

ءاحد،
ءالهيمنة الثقافية من ال ال را ءنتيبة لتعاظم لا النظا فم التدءيل لمباال

التبا ة ءالتصنيال ءالمال

ءالت نولوجيا ءالتسويال ءالتقد العلمم… ،ءفم ظل لا التعاظم ال اير اللاصل تعاظمت المش
ال ايرة التم ت ؤي
ءاستنزا

ءاسخطا

إلى ءجوي خطر على ممتلج الالدان فم لا العالم مثل أخطا تلوخ الايئة ءالتسليح النوء

موا ي الطايعة مثل الاترءل ءخاصةو است به من الدءل العربية المليبية.

إن لا التوثير لظا رة التدءيل أصاح يؤي بنتائت سلاية على ممتلج يءل العالم،
لللت فإن ال دءل ال ار الرأسمالية الصناعية لم تستطال فم ظل لد التوثيرا

العالمية مهما كار اونها ء وتها فم

ممتلج البوانخ ف لم تستطيال سم سياستها اال تصايية الماصة فيها بمعزل عن المت يرا العالمية ءيءن أن تعر
الايئة السياسية فم العالم ءمد

د تها على التوثير فم تلت السياسة على الايئة الماصة بالدءل التم تر

فيها

مصللة ا تصايية لها فم ياخلها ،من نا تري ظا رة التفر ة بين القوة ءاتباد التوثر ءالتوثير فم النظا اال تصاي
العالمم ءالدءلم بلسخ المو ال الل تلتله تلت الدءل ال ربية ءممتلج الدءل اسخر  ،فالدءل ال ربية القائمة على
النظا الرأسمالم ءخاصة الواليا المتلدة االمري ية ي ون لها يء كاير فم التوثر ءالتوثير على غير ا ،حيال أنها
تؤثر ءتتوثر فم الو ت ذاته بوبعاي اال تصاي فم العالم بساخ ع ة الت افؤ النسام بين بعضها الاعح (أ بين الدءل
اسجناية نفسها ءفيما بينها) ءي ون ذلت بساخ استق لها من اال تصاي ءءجوي ثرءة كايرة فيها إال أنها تلرص على
إيباي أس المال ال اير فيها سنها تقو على ذلت النظا ،
( )14زكم  ،مز  ،ظا رة التدءيل فدم اال تصداي العدالمم  ،...ال ويدت  :المعهدد العربدم للتمطديط ي  ،ر  ، 8441 ،ص
ص  81ء. 89
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أما فيما يم

الدءل النامية فإن ءععها يمتلج تماما و عن ءعال الدءل ال ربية حيال أنها تتوثر بوبعاي اال تصاي

العالمم ءال ي ون لها القد ة على التوثير فيه إال إذا حصل فيها تضامن ءتوحيد مال بعضها الاعح ء م حالة
تضامنها ءتوحد صفوفها كما كان عليه اللال أيا ز وة منظمة االءبت ء لد م إحد السما

البو رية للالة

()15

التاعية التم تنمرر فيها الدءل العربية مال اال تصاي العالمم.

كما ءتاين من نتائت ي اسة لـ ي .جو ج ر أن ال ثير من الدءل ال ربية ءخاصة الواليا المتلدة اسمري ية ما
زالت حتى اآلن ءمن ناحيتها الماصة تنظر إلى معظم الدءل العربية كونها أسواا استه كية تقو على استه أ
المنتبا الصناعية اسجناية فيها.

()16

إن التقد ال ربم على العالم العربم فم مباال

ممتلفة مثل التقد فم العلم ءالصناعة ءالت نولوجيا امذ ال

يم ن إن ا د ءمن لا اسساس توتم الهيمنة على العرا .كما أن الدءل ال ربية تنظر إلى الدءل العربية كممزءن
للموا ي اسءلية (المواي الما ) ءأسواا لترءيت السلال االسته كية المنتبة فم الدءل ال ربية (كما تاين ذلت من نتائت
ي اسة ي .ر فم السابال ) إذ توصج لد النظرة من ال را إلى العرا بونها نظرة استع ذ من جانخ ال را بساخ
عد المساءاة بين الطرفين .كما انهم ينظرءن إلى العرا بوكثر من ذلت فالشعوا اسجناية بالتلديد تنظر إلى العرا
بونهم اعوا متملفة حيال توصج لد النظرة فم ال را بونها نظرة تعصخ.

()17

إن ذلت التقد العلمم الل حصل ءحركة الت يير التم أعقات ذلت فم ممتلج مباال
فم النواحم المعيشية للعرا اعوبا و ءح وما

اللياة لها توثير على الت ير

ءخاصةو بون الدءل العربية تُصنج من المبتمعا

متقدمة ت نولوجيا و ،حيال كان لها التوثير ال اير من تلت التلوال

فم المباال

النامية ءال ير

اال تصايية ءاالجتماعية ءأن التقال

السريال لتلت التلوال العربية من جانخ المبتمعا ال ربية ءالتقليد اسعمى الموجوي فم ياخلها منل منتصج القرن
الماعم ءفم مطلال لا القرن يُارز مد

يمنة النظم ال ربية ءخاصة يمنة الواليا المتلدة اسمري ية ،سن التقليد

فم ا تناذ الوسائل ال ُمتقدمة ت نولوجيا و مثل ءسائل االتصال ءال مايوتر المتقد ءاآلال
ءءسائل النقل الماصة ياين مد حاجة الدءل العربية ءاعوبها للصناعا

اسخر

مثل ال ماليا

اسجناية ءعد د تهم على االست ناذ

عنها.
إن ذلت يُبسد الت ل ل ال ربم فم ياخل الا ي العربية فم مباال

ممتلفة فال را يصد ءن للعرا المواي

ال ُمصنعة ءفم نفس الو ت لم يعلمونهم التصنيال حتى يظلوا م ءا تصاي م تابعين ل تصاي ال ربم ءفم حاجة يائمة
إليه .حيال أن ذلت يعنم ءبدءن ات يُلكر التبسيد االستعما

ال ربم للا ي العربية بش ل جديد ءغير مااار مثلما

حصل فم الماعم ،ءإن ذلت التدخل ءاالستعما البديد أيضا و سو

يؤي إلى عد حصول ا تطو ا تصاي

فم الا ي العربية خ ل لا القرن مثلما لم يلصل أ تطو ا تصاي فم القرن الماعم،

( )15زكم  ،مز  ،مرجال سابال  ،ص . 91
( )16ددر  ،جدددو ج  ،الع ددا اال تصدددايية ءالماليددة العربيدددة – اسء ءبيددة  ،بيدددرء  :مركددز الد اسدددا االسدددتراتيبية
ءالالوخ ءالتوثيال  ،الطاعة اسءلى  ، 8449 ،ص . 818
( )17حماي  ،سعدءن ءآخرءن  ، ...مرجال سابال  ،ص . 92
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ءذلت بساخ حرص ال را ءخاصةو الواليا المتلدة اسمري ية على الاقاذ فم التدخل فم المنطقة العربية حتى ءإن
حصل بعح الت يير فم الع ا

القائمة فم المنطقة مثل ع ا

الس

بين العرا ءإسرائيل (سو

يتم توعيح

لا الموعوع الحقا).
كما أن ال را بلرصه على بقاذ ذلت التدخل فم الدءل العربية بما يُشيعه من ف رة تطايال النظا العالمم البديد
الل يقو على السوا اللرة ءالنظا الرأسمالم ءفقا و إليباي ف رة اللرية ءالعدالة بش لها الل يرعى عنة ال را
سيظل يعمل عمنه فم المستقال .كما أن الدءل ال ربية تعمل على استمدا مفا يم ممتلفة أخر مثل مفهو تلديال
الا ي العربية ءل نها تسعى من ذلت المفهو إلى تطايقه على غير صو ته اللقيقية ،ءذلت إلحداخ الت يير فم
مباال

اللياة الممتلفة فم الدءل العربية مثل المباال

اال تصايية ،ءالثقافية ،ءاالجتماعية ،ءغير ا… ،ءتعمل

بللت على تعميال لا المفهو إلحداخ الم فا ءالت يرا للساا مصللتها الماصة ،ءتعمل ذلت أيضا و عن رريال
ءسائلها الماصة باإلع

بوا اله الممتلفة.

()18

ثالثاً :العوامل السياسية ودورها في التأثير على العالقة بين العرب والغرب:
إن العوامل السياسية تُعتادر مدن العوامدل الث ثدة المهمدة فدم إحدداخ الع دا بدين الدورن العربدم ءال درا ء دم
العوامل اال تصايية ،ءالثقافية ،ءالسياسية .كما أن العوامل السياسية توتم ُم ملة لتلت العوامدل اسخدر إليبداي الندوع
المداص ءالمطلددوا فددم الع ددة (الشد ل المددراي مددن الع ددة مدن اددل الدددءل ال ربيددة) ءال بددد مددن ذكددر اددون السياسددة
ال ربيددة ال ُمتاعددة ،حيددال كانددت حريصددة ءمنددل الماعددم علددى خلددال جددو سياسددم فددم ممتلددج المبدداال  ،ءذلددت بسدداخ
مصللتها ءإلعفاذ الطدابال العداي علدى تلدت الع دا  ،كمدا عملدت علدى توحيدد العدالم للدتل م فيدة مدن خد ل نظدا
العولمة الل با يعمل على توحيد جميال الدءل العربية ءاسجناية ،ءل دن ذلدت النظدا يُشد ل أخطدا كايدرة ءفدال لمدا
يوتم به من أساليخ ممتلفة منها ثو ة المعلوما ءاللرية ءالتاايل للنماذج الممتلفة فم كل البوانخ،
ءفم الوا ال إن ذلدت يُشد ل خطدراو كايدراو علدى خصوصديا الثقافدة فدم المبتمعدا الممتلفدة خاصدةو المبتمعدا فدم
الدءل النامية ءمنها الدءل العربيدة ،سن دلد اسسداليخ اللديثدة المايعدة تدؤي إلدى الت عدخ بدالعقول ءفدرل الدو م
على الناس ،بليال تر

لد الشعوا فم الدءل النامية بون ثقافتهدا ء يمهدا ءمعايير دا الماصدة بهدا دد أصدالت باليدة

ءال فائدة منها أما الفا ا ال اير الموجوي فم ال ُسلم الماص بالر م ،ءالتقدد  ،ءالتطدو  ،الموجدوي فدم الددءل ال ربيدة
الممتلفة بل م العالم حاليا و ،لللت فإن مقولة (فوكا ياما) الزائفدة بدون مدن نتدائت النظدا الرأسدمالم دو أنده يُشد ل نهايدة
لتا ي الف ر اإلنسانم ءالثقدافم بليدال أن دلا القدول ءجدد صدد ء ادول عندد دلد الشدعوا الناميدة للثقافدة ءالعدايا
ءالتقاليددد القايمددة نلو ددا بمددا تددوتم بده تلددت العددايا مددن أف ددا ءمعددايير جديدددد غربيددة ءغرياددة عددنهم ،لددللت فددإن تلددت
الشعوا تر بونه ال بد من إحداخ ت يير جل

فم ممتلج المباال عند ا مثل الدءل ءالشعوا العربية.

()19

كما أنه ال بد من التوعيح لسياسة تلت الدءل اسجناية اسء ءبية ءالواليدا المتلددة اسمري يدة فدم تطايقهدا للددء
السياسم الهاي

إلى التل م فم منطقة الشرا اسءسط ءخاصةو الدءل العربية اعوبا و ءح وما ،

( )18حماي  ،سعدءن ءآخرءن  ، ...مرجال سابال  ،ص . 99
( )19السعدءن  ،حميد حمد  ،العولمة ء ضايانا  ،عمان  :يا ءائل للنشر  ،الطاعة اسءلى  ، 8444 ،ص . 81
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لللت فإن نموذج ءالند ءبرتسون يوعح اللقخ التا يمية الممتلفة (من الناحية السياسية ءليست تا ي بلت) أ
كيفية ملاءلة ال را ءالواليا المتلدة االمري ية لتطايدال سياسدتها عادر الدزمن أء عادر التدا ي سن السياسدة أحياندا
تلتاج لو ت رويدل حتدى يدتم تطايقهدا ءجندم ثما دا ءأن دلد اللقدخ التا يميدة التدم اسدتطاعت السياسدة اسء ءبيدة
ءخاصةو السياسة اسمري ية من توحيدد العدالم مدن خد ل ظدا رة أء تطايدال نظدا العولمدة كمدا تدراة دم ،فهدلد اللقدخ
التا يمية الممتلفة ءالمت حقة فم بعد ا الزمنم ءالم انم م كما يلم:

()20

دلد اللقادة التا يميدة توسديس ء يدا

 – 2مرحلة ما ال الفترة التم تساال منتصج القرن الثدامن عشدر :حيدال ادهد

المبتمعا القومية ءنلو ا ،كما أن لد الفترة تعمقت فيها اسف ا الممتلفة التم تم

الفري ءاإلنسانية جمعاذ على

صعيد ءمستو السلطة اللاكمة أء سلطة المبتمال.
 – 2مرحلة النشوذ لهلد الظا رة ( الهيمنة) :حيال أن لد المرحلة اسدتمر مندل منتصدج القدرن الثدامن عشدر حتدى
سنة  ، 8112حيال اهد

لد الفتدرة التا يميدة تلدول كايدر مدن الناحيدة السياسدية ،ء دلا التلدول ال ايدر ءالبداي فدم

ف رة الدءلة الموحدة أء المتبانسدة ءبدرز فدم دلد الفتدرة أيضدا مفهدو أكثدر تلديدداو ممدا سداال ءأكثدر مهمدا و لإلنسدانية
ءحاجا مبتمعاتها ءزاي االتفا ا الماصة بين يءل العالم (االتفا ا الدءليدة) بدين الددءل الممتلفدة ءبددأ اال تمدا
بموعوع القومية ءالعالمية ءعند ذلت بدأ النشار السياسم يتمل ا

و منظما و ،كما نشو المؤسسا الماصة بدالتنظيم

للع ا الممتلفة بين الدءل ءالمبتمعا .
 – 3مرحلة االنط ا :حيال أن لد الفترة تلت الفترة السابقة مااارةو إذ بدأ منل سنة  8112حتى العشرينا من
القرن الماعم (القرن العشرين) ءفم لد الفترة ظهر

مفا يم ءمت يرا

جديدة ءحديثة جاذ

نتيبة إلفرازا

اللرا العالمية اسءلى ءما عقخ لد اللرا من ت يرا على المستو القومم ءالدءلم،
حيال أن لد المفا يم البديدة التم ظهر

مثل المبتمال القومم ،ءمنارال النفوذ ،ءعد التدخل فم الشؤءن

الداخلية ،لم ت ن موجوية فم السابال .كما ظهر أيضا و فم لد الفترة مفا يم ممتلفة منها ما يتعلال بالهويا القومية
ءالفريية ،كما تلال المنافسا فم لا ال ون مثل تنظيم اسلعاا اسءلماية ( لا مثال على ذلت) ءكما تم تطايال ف رة
الزمن العالمم.
 - 2مرحلة الصراع من أجل الهيمنة :حيال استمر

لد المرحلدة مدن عشدرينا القدرن العشدرين (القدرن الماعدم)

ءحتى منتصج الستينا من نفس القرن ءفم لد المرحلة بدأ الم فا المتااينة ءاللرءا على ممتلدج البواندخ
مددن جوانددخ ف ريددة ءسياسددية ءعس د رية حددول المفددا يم ءالمصددطللا الماصددة بعمليددة السدديطرة ءالتددم جدداذ فددم
المرحلة السابقة ءفم مرحلة االنط ا.
كما جاذ صراعا كثيرة فدم دلا ال دون حدول الصدو الممتلفدة للليداة ءأاد الها حيدال كدان التركيدز فدم مرحلدة
االنطد ا علدى المواعدديال الماصدة باإلنسدان بسدداخ اللدرءا ال ايددرة ءالمددمرة لممتلدج البوانددخ ءالتدم اسددتمدمت
التقد العلمم ءالتقنم لتلقيال أ دافها مثل إلقاذ القنابل النوءية على مدن اليابان فم اللرا العالمية الثانية.
 – 5مرحلة عد اليقين :ء لد المرحلة اسخيرة فم لا التصنيج ،حيال بدأ

لد المرحلة الهامة فم لا الموعوع

منل مطلال الستينا من القرن العشرين (القرن الماعم) ءاستمر حتى نهايته،
( )20السعدءن  ،حميد حمد  ،مرجال سابال  ،ص . 12
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حيال أي إلى اسزمة فم التسعينا من نفس القرن .كما تم إيماج العالم الثالال ءخاصدة الددءل العربيدة فدم المبتمدال
العالمم ءتلدت غطداذ النظدا العدالمم البديدد التدم تسدعى الواليدا المتلددة االمري يدة ءال درا إلدى اللصدول علدى
مصاللها فم العالم عدن رريدال تطايدال دلا النظدا البديدد ،ءذلدت بعدد انتهداذ االسدتعما فدم الددءل العربيدة ءبعدد أن
أصاح ذلت الموعوع أ االستعما منتهيا و بشد ل كامدل مدال اعتدرا
أيض دا و تصدداعد ءبددرءز للددوعم علددى اخددت

العدالم اجمدال بدللت .كمدا حصدل فدم دلد الفتدرة

الوجددود لدده فددم ال ددون مددن خ د ل ال شددج ءاالر د ع علددى المشدداكل

ءالنباحددا فددم المبتمعددا الممتلفددة ،ءال بددد مددن ال دلكر أن ددلد المرحلددة أيض دا و اددهد نهاي دةو لللددرا الاددا ية بددين
المعس رين الشر م متمث و باالتلاي السوفيتم ءالمعسد ر ال ربدم متمدث و بالواليدا المتلددة اسمري يدة ،حيدال أصداح
المعس ر ال ربم ءعلى أسه الواليا المتلدة االمري ية و الل ينفري بالعالم بعد انهيا المعس ر الشر م .
كمددا أن النظددا الدددءلم (العددالمم) البديددد أصدداح أكثددر تطايقدا و بسدداخ عددد القددد ة علددى مواجهددة الواليددا المتلدددة
اسمري ية من أ رر

كان ءأيضا و اهد

لد المرحلة من التا ي زياية اال تما بالمبتمال المدنم العدالمم ءالتقدد

اللاصدل فدم يءل العدالم ءخاصدةو ال درا ءالواليددا المتلددة االمري يدة (يءل العدالم اسءل) ال ربيدة التصددنيعية ذا
النظا الرأسمالم ،ءأصاح تقليد ممتلج الدءل لها فم اللصول على ال ماليا منها (كما تاين ذلت سابقا و فم الندواحم
اال تصايية) مثل الدءل العربية ءملاءلتها فم اللصول على تلت ال ماليا ظنا و أنها تواكدخ التقدد ءاللضدا ة ءل دن
ذلت ليس صليلا و ،ءحدخ أيضا و تددعيم للنظدا اإلع مدم فدم دلا ال دون ءذلدت فدم ظدل االسدتمدا اسحددخ للتقنيدا
الماصة بالتوصيل ءاالنتشا لوسائل اإلع
كما أن الواليا

ءاالتصاال المتقدمة حديثا و.

()21

المتلدة االمري ية تُلاءل من خ ل نظا العولمة إلى السعم لنشر ءتعميم القيم ءالثقافة

اسمري ية ءجعلها ثقافة عالمية ،حيال تعمل ذلت عن رريال نشر ا السريال ءالمتزايد ل ُمعطيا

الصو

ءالصو ة

عار أحدخ الوسائل اإلع مية المقرءذة ،ءالمسموعة ،ءالمرئية،
ءمااار ءال تقتصر ملاءال

ءالتم اصالت تصل إلى كل بيت فم العالم بش ل سريال ءفو

اسمركة على

مضامين الرسائل اإلع مية الدائمة التدفال بل ان سياسة االمركة تتعدا ا إلى التاشير ءنشر ذلت فم ممتلج يءل
العالم بانتصا القيم التم تدعيها الواليا المتلدة االمري ية بطرا ءأا ال مطابقة لطايعة اللياة اسمري ية الماصة
بداخلها ،ءلللت فإنها تادأ بوساليخ السلوأ ءالتقليد فم الم بس ءبعح مصطللا

الل ة حتى تستطيال الوصول إلى

تاشير ا باالنتصا لتلت القيم (الليارالية) على غير ا،
ءاللديال أيضا عن أن التا ي الماعم د و
ءلى مثلما تاين فم السابال فم ول (فوكا ياما) حتى تتم ن الواليا
المتلدة االمري ية من العمل على انعدا التف ير عند ال ثير من الناس لما سو
لتايان أن العالم لم ي ير بعد ءءصل إلى الطريال الصليح ءفقا و للعولمة

()22

ي ون فم المستقال القريخ أء الاعيد

ءذلت بعد انتهاذ اللرا الاا ية.

كما أن نظا العولمة مثلما يعتقد الاعح يبعل من العالم يءلة ءاحدة تتمتال باسمن ءالرخاذ ءأن الوسائل
الت نولوجية المتمثلة بوسائل االتصاال

اللديثة مثل (اإلنترنت) ستبعل الناس متساءيين ء رياين من بعضهم

الاعح .كما تر بعح الدءل بضرء ة استقدا الت نولوجيا إلى يءلها،
( )21السعدءن  ،حميد حمد  ،مرجال سابال  ،ص . 18
( )22أبو ح ءة  ،كريم ( ، )2228اآلثا الثقافية للعولمة حظوظ المصوصديا الثقافيدة فدم بنداذ عولمدة بديلدة  ،مبلدة
عالم الف ر  ،مبلد  24عدي ( ، )1ص . 811
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ءاستناي إلى تلت التصو ا

التم ساال اإلاا ة إليها فإن الدءل ال ربية بنظامها البديد تعمل على ءالية اإلنسان

العالمم ءموارن اإلنترنت التم توتم عمن مبتمال موحد ،حيال ي ون لا المبتمال غير خاعال سية ل ة أء ومية أء
ثقافة معينة… ،ءباإلعافة إلى ذلت أيضا و فيوجد عولمة لألسواا ءالمدن ءكل اسماكن اسخر سواذ كانت رياة أء
بعيدة ،فالعولمة تمرا اليو جد ان الهويا الم لقة ءتبعل اللديال عن اإلنسان العالمم أمر مم نا و.
إن المتفل

()23

لهلا الموعوع يظهر له بونه ال بد أيضا و من التطرا لمعرفة السما الرئيسية للنظم الممتلفة من

ا تصايية ،ءاجتماعية ،ءسياسية ،فم العالم المعاصر ءالقو المؤثرة عليها لمعرفة مد ء وع الورن العربم فم
المركز الل

يوجد فيه ،ءفم خضم لد الع ا

بينه ءبين الدءل ال ربية ءخاصةو الواليا

المتلدة اسمري ية

فالنظا الرأسمالم الل يقو باسساس على ال ُمل ية الماصة لوسائل اإلنتاج (ع س االاتراكية التم كانت تقو على
ال ُمل ية العامة لوسائل اإلنتاج) ءأيضا و تقو الرأسمالية على است ل العمل من العمال عن رريال بيال وة عملهم
للمال ين لرأس المال مقابل يفال أجر لهم ،ءال بد من اللكر نا أن لا النظا الرأسمالم كان د ازي ر مال دء
الثو ة الصناعية بمراحلها الممتلفة اسءلى ءالثانية مستنداو فم ذلت على القوانين الموجوية فم السوا ءاللاكمة فيه،
ء لا النظا يقو على تبا ل اسح ا الماصة بالعدالة االجتماعية أء واعد اإلنصا

ءالتساء

للقو

العاملة،

ءلللت فإن وانين السوا نفسها التم يعتمد عليها النظا الرأسمالم تقو على اعدة إ مال الماايز الماصة بالت امل
ءالتضامن االجتماعم ءأيضا و تقو على إ مال يء التقد االجتماعم فم مصطللاتها ،فالهد

الرئيسم من النظا

الرأسمالم يقو على الربح أ تلقيال أكار د مم ن من جمال الثرءة بو الطرا ،ءلللت فالمتل مون بهلا القانون
يعملون كل ا تمامهم على التل م بالقوانين الماصة بالعرل ءالطلخ ،ءذلت لتسيير مصاللهم ،ءأخل ما يريدءن
بش ل سريال ءالتمل

من منتباتهم عن رريال خلال القاعدة التم تقو على ترءيت تلت السلال المنتبة ءالمصنعة من

عند م لدءل ءمبتمعا أخر ،
ءكما يقول ي .عدنان الت ء عن تدخل النظا الرأسمالم فم الدءل عن رريال النظا البديد للعولمة الساعية إلى
تطايقه ءأن المؤارا

تُشير إلى ذلت الموعوع ،كما أن الم تساا

نواحيه تُصنج فم خانة الت ريخ ءاالختراا الثقافم.
كما أن الدءل ال ربية ءخاصة الواليا

السياسية للتا ي العربم اللديال فم ممتلج

()24

المتلدة ا سمري ية تعمل على تسمير را ا

مبلس اسمن ء يئة اسمم

المتلدة لتنفيل غاتها فم التدخل ءفم الهيمنة على العالم ء يايته ءفقا و لمصللتها ء دفها ،حيال تقو الواليا
المتلدة اسمري ية على فرل العقوبا

ءاالعتداذا

العس رية على العديد من الدءل العربية مثل االعتداذ على

العراا ءليايا ءالسويان ءالصومال ءإيران بلبة ملا بة اإل اا ءاللفاظ على الس ،

()25

ءال بد من اللكر نا

أن النظم السياسية فم الدءل العربية اليو لم توتم فم اسصل من سياسة القائمين العرا عليها ءإنما جاذ
الدءل الما جية (الدءل ال ربية) ءلم توتم لد النظم تبسيداو لعملية من التطو التا يمم التم مر
العربية فم إرا اسمة العربية الواحدة ءإنما أتت لد النظم من ظرء

من

بها الشعوا

خا جية،

( )23أبو ح ءة  ،كريم ،مرجال سابال  ،ص . 811
( )24الت ء  ،عدنان (  ، )8441مبلة العمل العربية ، ...ص . 89
( )25أبو ح ءة  ،كريم ،مرجال سابال  ،ص . 811
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حيال تُعتار لد النظم بعيدة عن المصائ

الورنية ءالقومية المو ءثة من التا ي اللضا

العربم ءاإلس مم

مما أي نتيبة لللت إلى انع اس تلت النظم على الميثاا اسساسم فم تلت الدءل العربية الل يوتم كترجمة لتلت
النصوص ءالمواي الدستو ية التابعة للدءل ال ربية االستعما ية التم امت بفرل الهيمنة على الدءل العربية ،لللت
فإن لد النظم فم الدءل العربية تمر ءتعيش فم أزمة من حالة عد االستقرا السياسم ءمن نواحم أخر أيضا و
نتيبةو لللت ….

()26

كما أن الدءل ال ربية كانت حريصة ءما زالت حتى الو ت اللاعر تلرص على السيطرة على ممتلج الا ي
العربية من خ ل نظامها ءسياستها التم تقو على الهيمنة على تلت الا ي ءاستعما ا من جديد من خ ل ال زء
الثقافم (كما تاين سابقا ) ءالقائمة على أساس الهيمنة الممفية له التم تقو باستادال عوارج الشعوا ءعقولهم حتى
يظلوا موالين لل را ءيفضلونه على ب ي م العربية ءخير يليل على ذلت أن الدءل ال ربية ءخاصة الواليا
المتلدة اسمري ية لم ت ن تهتم بالماعم بالديمقرارية بش ل كاير ءذلت لعد

ؤيتها بون ذلت النظا الديمقرارم

سيؤي إلى اللفاظ على مصاللها فم المنطقة الشرا أءسطية ءخاصة فم الدءل العربية ،أما فم الو ت اللالم
ءخاصةو بعد انهيا المعس ر الشر م (االتلاي السوفيتم) ءانتهاذ اللرا الاا ية حيال عملت الواليا

المتلدة

اسمري ية بعد ذلت اللدخ الل غير العالم خصوصا و مال نهاية اللرا الاا ية بينها ءبين االتلاي السوفيتم الل
استمر لفترة رويلة فم القرن الماعم (حوالم عشرا

العقوي) بعد ذلت عملت الدءل ال ربية ءخاصةو الواليا

المتلدة اسمري ية على ت يير فم نهبها السياسم حيال بدأ
الديمقرارم التم تراد م بش له المعرء

تركز بل ءعملت على ترسي ءفرل النظا

لديها على ممتلج الدءل ءخاصةو الدءل العربية ،سنها أصالت تر بون

تطايال لا النظا الديمقرارم سيعمل على يا النظا العالمم البديد الل تهد

الواليا

المتلدة اسمري ية إلى

يامة فم ممتلج يءل العالم خاصةو ءأن تركيز ا على يءل العالم الثالال ءخصوصا و الدءل العربية سيبعلها ُمتل مة
بممتلج يءل العالم اسخر .
إن مثل لا التلول اسمري م المتمثل باال تما ال اير بإيباي النظا الديمقرارم ءاللرص على ذلت يرجال فم
ءا ال اسمر إلى الهيمنة الممتلفة البوانخ كما ءتركز الدءل ال ربية ءالواليا
اال تصايية (كما تاين ذلت سابقاو) التم أصالت الواليا

المتلدة االمري ية على الهيمنة

المتلدة اسمري ية تما سها ءال سيما بعد أن أصالت م

الدءلة ال ار ءاس و فم العالم ءال يوجد منافس لها بعد انهيا االتلاي السوفيتم.

()27

إن لد الهيمنة المتنوعة فم صو ا ءالممتلفة فم أا الها ال بد من أن ي ون لها رابال ايديولوجم،
لللت فإن الديمقرارية التم تلاءل الواليا
الناس لأليديولوجيا

المتلدة االمري ية تطايقها م الوجه اسكثر ءاسعمال فم القاول لد

التم تسعى لفرعها كإنع اس للهيمنة اال تصايية ءالسياسية ،بمعنى آخر أن الديمقرارية

الليارالية باتت تُش ل أحد عناصر السياسة اسمري ية فم الما ج،

( )26الباسو  ،ناظم ( ، )2228النظم السياسية العربية
 21عدي( ، )219ص . 812
( )27فيددال  ،عددامر حسددن ( ، )2222الديمقراريددة اللياراليددة فددم مركاددا ءتوجهددا السياسددة الما جيددة اسمري يددة إزاذ
الورن العربم  ،مبلة المستقال العربم  ،السنة  ، 21عدي( ، )218ص . 891
ضايا االستمرا ءالت ييدر  ،مبلدة المسدتقال العربدم  ،السدنة
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حيال يُفهم من ذلت أن العمل يقو باسساس على خدمة مصالح الدءل ال ربية ءخاصةو الواليا

المتلدة اسمري ية،

كما تُعتار لد المصالح م التم تتل م فم الموا ج اتباد الديمقرارية سلاا و أء إيبابا و فم الدءل العربية ءالشرا
اسءسط على حد سواذ.
كما أن تريي الواليا
سو

المتلدة اسمري ية فم اعتماي الديمقرارية فم الشرا اسءسط ءخاصةو فم الدءل العربية

يسير فم المستقال الاعيد ءذلت للرص الواليا

ءالع ا
الع ا

مال إسرائيل ،ءأن الساخ الرئيسم لمو

المتلدة اسمري ية على مصاللها اال تصايية فم النفط
الواليا

المتلدة اسمري ية ءحرصها المستمر بإستمرا

القائمة مال يءل المنطقة و بساخ أنها لها تبربة ديمة مال إيران ،ءلهلا الساخ فإن الواليا

المتلدة

اسمري ية تسعى إلى إ امة النظا الديمقرارم كما تراد م فم منطقة الشرا اسءسط ءالدءل العربية خوفا و من أن
يوتم اإلس ميين إلى الل م ءتت ر التبربة السابقة مال إيران التم كان لها نتائت سيئة على الواليا

المتلدة

اسمري ية ،ءال بد نا من اللكر أن الواليا المتلدة اسمري ية تر بضرء ة أن يسوي االستقرا  ،ءتعمل الواليا
المتلدة اسمري ية جا دةو على عد إ امة ت ييرا

تُلكر بل ءتلرص أيضا و على ذلت بش ل كاير ءتعمل أيضا و على

ملاءلة إل اذ كل نظا ءكل عمل من اونه أن يعمل ت ييرا فم منطقة الشرا اسءسط ءالدءل العربية (مثلما تطلخ
()28

من إسرائيل) ….

رابعا ً :السالم كعملية وكهدف الستمرار العالقة بين العرب والغرب:
إن الدءل ال ربية ءخاصة الواليا
ء م سياسة الس

المتلدة اسمري ية تلاءل فرل سياسة اسمر الوا ال على المنطقة العربية

حسخ ؤيتها التم تسعى إلى ءععها فم منطقة الشرا اسءسط ،ءذلت تمشيا و مال مصاللها فم

المنطقة الشرا أءسطية ءخصوصا و فم الدءل العربية من خ ل فرل عملية الس

بينها ءبين إسرائيل الموالية

لل را ءللواليا المتلدة االمري ية بل أكثر من ذلت ،حيال أن إسرائيل تُعتار جز وذ من الدءل ال ربية ءبالتلديد
الواليا المتلدة االمري ية ،لللت فإن تلت الدءل تلرص على ءجوي إسرائيل فم لد المنطقة ءاستمرا او لقوتها
ءامت كها سسللة الدما الشامل ءاحت لها لأل اعم الفلسطينية ءغير ا يءن أن تعمل أ امذ إلخراجها من تلت
المنطقة العربية تطايقا لقرا ا الشرعية الدءلية مثلما عملت ذلت فم اللرا المليبية الثانية،
ء د كان عند تو يال اتفا ية الس
المستو

فم عا  8441بين العرا ءإسرائيل اوالو جماعياو عند معظم الدءل ءعلى

السياسم العالمم ءذلت سنهم يرءن أن تلت االتفا ية تقو على إعطاذ الشعخ الفلسطينم كامل حقو ه

المهضومة من ال إسرائيل ،ءسن ذلت يضمن االعترا

بدءلة إسرائيل ء يامها بصو ة ءاعلة مال اعترا

العرا بها ءخاصة الفلسطينيين ،سن إسرائيل تُعطم اسجانخ ءخاصة الواليا
منطقة الشرا اسءسط ءخاصةو التدخل فم الا ي العربية نظراو لوجوي ع ا الس

المتلدة االمري ية حال التدخل فم
بينهم ءبين إسرائيل ءنظراو سن

إسرائيل جز وذ من الواليا المتلدة االمري ية (كما تاين سابقا و) ءبالتلديد الدءل المليطة فم المنطقة ءالقرياة منها،
ءذلت نظراو لمصالح الواليا

المتلدة اسمري ية ءال را فم تلت المنطقة ءبساخ ءجوي الثرءة النفطية فيها

ءحرص ال را على السيطرة ءالتل م فم تلت المنطقة سياسيا و ءا تصاييا و ءثقافيا و،
()28

فيال  ،عامر حسن ،مرجال سابال ،ص ص  891ء. 891
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إال أن المتمعن فم تلت االتفا يا

سير

بونها لم ت ن عايلة ءأنها ائمة على ضم ال ثير من حقوا الشعخ

الفلسطينم مثل حال ال جئين الفلسطينيين ءغيرد ءأن تلت االتفا ية كما يقول ي .سمير أمين  ،أنها فم ءا ال اسمر
سبلت تلت االتفا ية انتصا او إسرائيليا و كام و ء زيمة ال تقل خطو ة للمعس ر الفلسطينم العربم ء م زيمة
اناسطت على مراحل متتالية بدأ بهزيمة عا  8491ءحتى زيمة عا . 8411

()29

إن الفهم الصليح لما تم ذكرد من ال ي .سمير أمين يُفهم من خ له على أن الع ة بين العرا ءال را م
ع ة غير مت افئة ءع ة ائمة على زيمة العرا أما اسجانخ ،ءذلت نظراو لما جاذ بعد حرا المليت الثانية
ءالثالثة من تدخل كاير فم المنطقة العربية ،ء ال يزال لا التدخل حتى اآلن ءسيظل فم المستقال إذا لم يلصل
ت يير جل

فم المنطقة العربية نابعا و من اساسها ءمصاللها.

كما أن لد الع ة بين العرا ءال را تُوصج بإنها ع ة اراكه عرجاذ ال تقو على أسس صليلة ءمتينة،
حيال تلاءل الدءل اسجناية إعفاذ الهيمنة الممفية على الا ي العربية من خ ل يا النظا العالمم البديد (كما تاين
ذلت من خ ل العوامل السياسية) فم منطقة الشرا اسءسط ءالا ي العربية ءفم العالم أجمال ءمن خ ل إح ل
الثقافة ال ربية ءغزء ا ثقافيا و للا ي العربية لتبعل س ان الدءل العربية يتقالون تلت الثقافة البديدة ءفقا و لهيمنة
اسجانخ عليهم.
كما أ ن الساخ الرئيسم الل ساعد ال را ءالواليا
غير ا و ععج تلت الل وما

المتلدة اسمري ية على التدخل فم المنطقة العربية يءن

العربية من عدة نواحم .كما أن إنتهاذ اللرا الاا ية بين المعس رين الشر م

ءال ربم أيضا و ءخاصةو بعد انهيا االتلاي السوفيتم عمل ذلت على إعطاذ فرصة وية أما اسجانخ بالتدخل فم
الشؤءن الداخلية للا ي العربية.
كما تسعى الواليا

المتلدة اسمري ية إلى التدخل عالميا و فم حل المشاكل الموجوية فم أ منطقة كانت مثل

يوغوس فيا ءال ويت كما حدخ فم الماعم ،إال أن تدخلها لا لم ي ن بساخ حرصها على إحقاا اللال ءإنما جاذ
بساخ توليها ل قيا النظا العالمم البديد الل

تسعى إلى إ امته ءفرل يمنتها على ممتلج منارال العالم ءفقا و

للنظا العالمم البديد التم تسعى تلت الدءل لتلقيال غرعها منه ءال ُمتمثل فم السيطرة ال ربية ءاسمري ية على
العالم ء يا نظامها الرأسمالم العالمم ءفقا و للقوانين اسمري ية الموجوية.
إن اتفاا الس

مال إسرائيل عمل على اختراا لوا كافة أفراي المبتمال العربم ءخاصة المبتمال الفلسطينم

بممتلج ارائله من ناحية ،كما أنها أحدثت أ االتفا يا ت يرا

ائلة فم رايعة المبتمال العربم عامةو ،إذ حصل

بعد ذلت ال ثير من الع ا السلمية بين العديد من الدءل العربية ءإسرائيل ءما يع س ذلت فم ت يير لطايعة الع ة
بينهم بعد عدة عقوي خلت (حوالم أكثر من  92سنة من المقارعة ءاللرءا) ء لد الع ا

مال إسرائيل (بين

العرا ءإسرائيل) بطايعتها تعمل على توثير فم الع ا بين العرا ءال را بش ل عا ،
لللت فإن تو يال أ اتفا ا

مال إسرائيل سواذ كانت سياسية أء تبا ية أء غير ا… تؤثر فم تلديد ا ل ءرايعة

الع ة بين العرا ءال را كون إسرائيل موالية بل ءجز وذ من الدءل ال ربية.

( )29أمين  ،سمير  ،فم مواجهة أزمة عصرنا  ،بيدرء  ،مؤسسدة االنتشدا العربدم  ،الطاعدة اسءلدى  ، 8441 ،ص ص
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إن ممتلج الدءل العربية تمتد إلى تا ي رويل ءمتااين فم عقويد المتتالية عليها ،حيال أنه ال يوجد أمر جديد
فم تلت الدءل إال ءي ون له جلء عميقة فم التا ي الماعم الممتلج فم فتراته ،ءكما تاين سابقا و فإن ال ثير من
اإلا اال

ءالسياسا

الممتلفة التم تواجه الدءل العربية اليو ءخاصةو السياسا

اإل ليمية التم تعوي فم أصولها

إلى الماعم ءخاصةو توثر ا فم فترة االستعما ال ربم فم القرن التاسال عشر ءالنصج اسءل من القرن العشرين،
ءال بد من إيضاح تلت الفترة التم جاذ

بعد حصول معظم الدءل العربية على استق لها بعد زءال االستعما

اسجنام عنها ،ل ن يظهر مما ساال بون التدخ
استق لها السياسم ءعد

د تها على اللصول على االستق ل ال امل بوا اله الممتلفة من ا تصايية ،ءثقافية،

ءغيرد… ،حيال أن اإلارا
للتدخ

اسجناية بقيت سائدة حتى بعد حصول الدءل العربية على

السياسم ءاال تصاي على الموا ي القومية االستراتيبية ءاال تصايية بقم خاعال

اسجناية ءفم بعح اسحيان بطريقة ممفية تلت غطاذ إ امة ع ا

اراكه تبا ية بين الدءل اسجناية

ءتلت الدءل العربية حديثة االستق ل بلبة مساعدتها على النهول با تصاي ا البديد ُممفية بللت الدءل ال ربية
لمصاللها الماصة فم المنطقة….

()30

"الفصل الرابع"
"حالة الوطن العربي اليوم والمؤثرات الخارجية علية"
إن االتصال ءالع ة بين العرا ءال را يعوي إلى عصو

ديمة مضدت إال أن ذلدت االتصدال عداي ليدزياي فدم

العمال ُمتشعاا و فم ع اته ءذلت منل أن حصل التطو الماص فم الوسائل الممتلفة مثدل ءسدائل النقدل ءالمواصد
ءالتقد الت نولوجم ،ءأيضا و نالت توثيرا على اللياة اليومية للشعوا العربية ،فمث و الل ة اإلنبليزية اآلن أصالت
م الل ة الرئيسة فم العالم ،كما أن ذلدت التدوثر بالثقافدة ال ربيدة يدوتم مدن التدوثر ال ُ لدم اللاصدل خاصدةو مدن خد ل
العناصر التقنية ءاال تصايية ءالترءيلية ءالعلميدة الموجدوية اآلن… ،فهدلا الشدمذ معدرء
من ءسائل اإلع

ءلدم يعدد سدراو سن كثيدر

العربية ءالهيئا التعليمية تتلدخ عن تيا ا ال زء الثقافم اآلن من ال را ءتوثيرد خاصدة علدى

جيل الشااا ءآ ائهم ،كما أن ذلت أيضا و يؤي إلى تملج العدرا ءاالنهيدا بلضدا تهم بالمزيدد ممدا دو حاصدل….
()31

كما أن اتصال العرا بال را كان فم اتبا ا ممتلفة ءال بد من إبراز بعح السدلايا بسداخ ذلدت االتصدال
فم الماعم من حيال البوانخ فم االتبا ا السياسية،
حيددال أن مددن نتددائت اتصددال العددرا بددال را فددم الماعددم أن تع در

العددرا للركددا السياسددة الممتلفددة ءاسنظمددة

المتنوعة الماصة بالل م فم الدءل اسجنايدة ءالعديدد مدن المادايز التدم كاندت تتانا دا تلدت اللركدا ءتعدر

العدرا

أيضا و على اسسس الممتلفة التم امت عليهدا اسنظمدة فدم الددءل العربيدة .كمدا كدان للعدرا فهدم خداص فدم ا تااسدهم
للعديددد مددن المفددا يم البديدددة ظندا و مددنهم أنهددا سددتبلخ الميددر ءالسددعاية إلددى ب ي ددم مثددل مفددا يم اللريددة ءالديمقراريددة
ءالدستو  ،ءمفا يم أخر مثل الورنية ءاسمة ءالورن،

( )30زح ن  ،أنطون ءآخرءن ،..العرا ءاليابان  ،عمان  ،منتد الف ر العربم  ،ي.ر  ، 8442 ،ص . 881
()31حماي  ،سعدءن ءآخرءن  ،...مرجال سابال ،ص . 91
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حيال كان للثدو ة الفرنسدية التدم امدت نداأ العديدد مدن الشدعا ا الممتلفدة التدم أعلنتهدا ءتانا دا بعدح العدرا فدم
الاداية عن رريال معرفتها ءالسماع عنها مثل مفا يم اللريدة ءالمسداءاة ءاإلخداذ ءل دن ال ثيدر مدن المف درين العدرا
أصابهم الل ول ءخياة اسمل لما جاذ به تلت الماايز من خراا ءخ فا ءجرائم عند م.
إن حالة العداذ بين العرا ءخاصة منهت اإلس

()32

ءال را م معرءفة عند الطدرفين عندد العدرا ءعندد ال درا

ء و أمر غير ممفم ءل ن ا ل الع ة اليو الل يقو على مصالح مثل مصللة الفئا اللاكمة فم الددءل العربيدة
ءمصللة الدءل ال ربية و الل يُاقم لد الع دة ائمدة ءمسدتمرة ،ءلدللت فدإن دلد الع دة سدتاقى ائمدة أيضدا و فدم
مطلال لا القرن (القرن اللاي ءالعشرين) ءما بعدد ءستظل ائمة على مصللة ال درا ءسدياقى العدداذ أيضدا و ائمدا و
ءمعرءفا و عند جميال اسررا .
كما أن النظا العالمم البديد القائم على تقسيم يءل العالم الى عددة أ سدا منهدا مدا يضدم الددءل المتقدمدة ءمنهدا مدا
يضم الدءل المتوسطة فم معيشتها ءتقدمها ءمنهدا الددءل المتملفدة أء يءل العدالم الثالدال (الددءل الناميدة ءمنهدا الددءل
العربية) أء الدءل الاطيئة فم النمو على اخت

أا اله اال تصاي ءالتقنم ءاللضدا

دو النظدا الموجدوي حاليدا و.

كما ان الدءل ال ربية تُظهر نفسها على أنها تُلاءل تقليل الفبوة بين تلت اس سا ءذلت عن رريال تدخلها بتلدت الددءل
الممتلفة اس ل منها فم النمو ءالتقد من خ ل ايعائها بونها تُشر

يءليا و عليها ءذلت حتدى يدتم اإلسدراع فدم اللركدة

النامية فم تلت الدءل.
إن الفقر الموجوي فم تلت الدءل ءعد ءجدوي مندافس آخدر للواليدا المتلددة االمري يدة يبعلهدا بدللت تدتل م فدم
العالم لوحد ا ءتتل م فيه بوا ال ءنواحم ممتلفة ،كما أن التدخل ال ربم ءاسمري دم الواسدال الدل جداذ تلدت مظلدة
النظا العالمم البديد فم ممتلج البوانخ السياسية ءالعس رية ءاال تصايية ءالثقافية سياقى ائما… ،ءال بد نا مدن
اللكر أن للتا ي ال ربم االستعما

للدءل العربية ءما جاذ به من ن اا ءأزما على اعوا دلد المنطقدة خد ل

القرنين الماعيين (التاسال عشر ءالعشرين) ما زال مؤثراو ،غير أن ال را ال يلكر ذلت ءيتظدا ر بفضدله فدم إيخدال
العلم اللدديال ءالتقنيدة ءالت نولوجيدا ءاآلال اللديثدة إلدى تلدت الدا ي حتدى تاقدى تلدت الدا ي مسدتعمرة بطريقدة حديثدة
(استعما العقول /اإلماريالية) ءحتى يُسيطر على ثرءا تلت الا ي بش ل ُمتقال لديها….

()33

إن من الواعح بون استمدا المنظو التا يمم يُعتار من اسمو الضرء ية لفهم لا الموعوع سن ذلت كان د
أُعتمد فم ممتلج الد اسا

ءسن معرفة الماعم يُساعد فم معرفة اللاعر ،ءأيضا و الن الثقافة فم مقدمة

المواعيال التم من خ لها يتاين التوثير على سلوأ الاشر ءعاياتهم.

()34

كما أن دء القرن اللالم (القرن اللاي ءالعشرين) ءيخول العالم فم القرن البديد حيال أصاح العالم يمر
بمرحلة تلول ممتلفة عن الماعم فم عدة جوانخ سياسية ءاجتماعية ءا تصايية ،فهلا التلول يتمثل باإلنتقال إلى
عصر العولمة الواعلة فم تطايقها ءفقا و للتطو العلمم ءالت نولوجم الموجوي فم العالم اليو بساخ التقد الل

( )32الملافظة  ،علم  ،االتبا ا الف رية عند العرا  ،بيرء  :اس لية للنشر ءالتوزيال  ،الطاعة الرابعة  ، 8411 ،ص
. 41
( )33حماي  ،سعدءن ءآخرءن  ،...مرجال سابال  ،ص . 94
( )34حماي  ،سعدءن ءآخرءن  ،...مرجال سابال  ،ص . 18
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حصل فم ممتلج البوانخ منل القرن الماعم من ءسائل إع

ءاتصال بش ل كاير يفوا كل العصو ءالقرءن

السابقة ءبش ل لم يساال له مثيل.
ءال بد من أن ي ون للمنطقة العربية توثيراو فم لا العصر اللديال ءالبديد فم تقنياته الممتلفة ،ءالدءل العربية
اليو كونها تقج أما مفترا ررا مهم ،يُفهم من ذلت أنها تواجه تلديا
العالمية ءإنما من التلوال

أساسية كايرة ليس فقط من التلوال

على المستو اإل ليمم فم منطقة الشرا اسءسط مثل انتشا اسسللة النوءية (عند

إسرائيل) ءالتل م فم أسعا الاترءل من ال الشركا

اسجناية،

()35

لللت فإن الدءل ال ربية ءخاصة الواليا

المتلدة اسمري ية تعمل على ءجوي حالة من عد االستقرا فم المنطقة (منطقة الشرا اسءسط) ء م المعرءفة
بلالة أل حرا ءأل سلم

ءخصوصا و عند الدءل العربية ،ءذلت عن رريال جعل الدءل العربية مش ولة فم

ياخلها بالتسلح عد إسرائيل ،ء لا بدء د يعمل على إعا ة التنمية ءتوجيلها بممتلج صو ا ءأا الها فم ياخل تلت
الدءل ءيعمل على تعميال ع تها مال الدءل ال ربية ءالواليا
ءأيضا و تظل فم حاجة ماسة إلى منتبا

المتلدة االمري ية ،سنها تقو بشراذ اسسللة منها

تلت الدءل الممتلفة نظراو لعد حدءخ التنمية فيها بساخ ُحبتها بونها

مش ولة فم استعداي يائم للمستقال فم حرا مال إسرائيل ءنظراو النتهاذ الص حية لتلت التبهيزا

العس رية بعد

فترة معينة ،لللت فيلز التبديد من تلت التبهيزا ءالمعدا الماصة بتسلح الدءلة عد الممارر الما جية المتمثلة
بال مطر اإلسرائيلم الدائم فم المنطقة الل
ءالواليا المتلدة اسمري ية على استمرا
كما أن حالة الورن العربم اليو

يعمل على التهديد الدائم لتلت الدءل العربية فيها ءحرص ال را
لد اللالة ءءجوي ال يان اإلسرائيلم فم لخ لد المنطقة العربية.

م التم تبعل بل تُشبال الا ي اسجناية على التدخل فيه ،حيال أنه يوجد العديد

من العوامل (اسسااا) التم تعمل على إععا

الورن العربم ءتعمل على تبزئته أيضا و إلى ب ي عربية ُمنفصلة

عن بعضها الاعح أء اللرص على مصللة كل بلد أء طر عربم على حدا يءن اال تما بالمصالح القومية لألمة
العربية ك ل.
إن التربية ءالتنمية تُعتاران ءجهان لعملة ءاحدة ءالع ة الموجوية بين اتين العملتين المترابطتين مال بعضهما
الاعح تُعتار ع ة ذا أ مية كايرة بالنساة ل ل مبتمال ءكل يءلة .كما ان التربية ءالتنمية يعم ن ءيقر ان العمل
فم إنباز بل ءازي ا العوامل الثقافية للمبتمال ك ل ،فالتنمية فم لا الصدي موخوذة من نفس المعنى للت يير
بممتلج البوانخ فم المبتمال من جوانخ اجتماعية ءا تصايية ءثقافية ءعلمية ،ءتعمل أيضا و على أن ت ون
الت نولوجيا ءالتقد العلمم من ُمبمل تلت العمليا
مها ا

جديدة ءمعرفة جديدة ءتنظيما

جميعاو ،ءال بد من اللكر أن كل ت يير ينطو

جديدة كللت ءع ا

على اكتساا

مستبدة ءمشبعة على العمل الصليح ءالسليم ،إذ

أن كل لد العمليا تنطو على تربية ءتعليم بالمعنيين الرسمم ءال ير سمم ءيقول ي .انطون زح ن بون عرل
الطا ة الاشرية فم العالم العربم ال يزال سيي اال تاار بالطلخ ،فوما العرل فهو م رءس فم صميم النظا
التربو ءأما الطلخ فهو ينشو فم ينيا اال تصاي ،ءال ات بون لد اال تاارا

الضعيفة بين االثنين د أي

إلى

()36

ععج الفعالية اال تصايية على الصعيدين االستاتي م (الثابت) ءالدينامي م (المتلرأ) على حد سواذ….

( )35حسن  ،ميرزا ( ، )2222اسلفية البديدة التلديا ءاآلمال  ،مبلة العلو االجتماعية  ،مبلد  21عدي (  ، )2ص
.811
( )36زح ن  ،أنطون ءآخرءن ،..مرجال سابال  ،ص . 881
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إن العوامل المهمة فم تري الوا ال العربم كانت ءما زالت تناال من البانخ (ال ربم) ءل ن ناأ أسدااا ياخليدة
(فم الدءل العربية نفسها) ساعد على لا التري  ،لللت فالتري موجوية فم ياخل الوا ال للدءل العربية،
ء د ي ون ناأ ُماال ة فم التركيز على العوامل الما جية لتري الوا ال فم الدءل العربيدة ءتدرأ العوامدل الداخليدة
ال ُمسااة له ءالتم تُسا م فم ذلت التري ءل ن القول الصليح باإلعافة إلى ذلت فإن التلديا المللية (الداخلية) ءإن
كانت امتداياو من الماعم (زمن االستعما ) ءل نها استمر ءتضدممت ياخدل الليداة العربيدة ءكدان ذلدت االسدتمرا
ءالتعتيم لللياة ال ُمظلمة و بفعل استراتيبية يءلية للمراكز الرأسمالية ف انت لد السياسة ال ربيدة ادررا و للتقدد عندد
ال را على حساا الدءل العربية ،فالنظا الدءلم الل أعقدخ اللدرا العالميدة الثانيدة ءمدا تد ذلدت مدن ت يدرا

دد

أبقى علدى تقسديم العمدل الرءحدم ءآلياتده التدم جعلدت التملدج ءالفقدر مدن نصديخ ادعوا آسديا ءأفريقيدا ءغير دا….
كشددرر لثددراذ الدددءل الرأسددمالية المتقدمددة ءاعددطراي تقدددمها غيددر الملدددءي ءالتدددءيل الددل راددال الليدداة اال تصددايية
ءالثقافية منل ءالية الرأسمالية للنظا السياسم فم تلت الدءل ءالتم عملت على زياية التملج فم الددءل الناميدة (يءل
العالم الثالال) ءمنها الدءل العربية بل إن النظا الرأسمالم و الل عمل لا التصنيج الدءلم من يءل العدالم اسءل
ءالثانم ءالثالال ،ءعمل على التملج فم ممتلج ماايز اللياة فم يءل العالم الثالال ء كز بللت على المنطقة الشرا
أءسطية ءبالتلديد على الدا ي العربيدة ءعدزز مدن يدوي تاعيتهدا ا تصداييا و ءثقافيدا و ءسياسديا و لمراكدز الددءل ذا الدنظم
الرأسمالية ال ربية ،فه لا الزمت لد التاعية التملج ،فت ز التلر بالتقد  ،كمدا تعمدل الددءل ال ربيدة علدى تزييدج
التقد فم تلت الدءل العربية بإنها تعمدل علدى عدرل شدو حضدا ية تقتصدر علدى االسدته أ مثدل اسدته أ السدلال
المايية أ تقليد الا ي العربية للس ان اسجانخ عن رريال اسسواا االسته كية ال ربية يءن أن ي ون للددءل العربيدة
()37

يخل فم صنال تلت المنتبا ال ربية ،لللت فإن لا التقليد يعمل على تعميال التاعية لل را بش ل أكار ءأءسال.

إن النظم السياسية ال ربية بطر ها االستعما ية البديدة ( اإلماريالية ) تعمل منل عقد الستينا من القرن الماعم
( القرن العشرين ) على تقويح حركة التلدر الدورنم العالميدة ءإنهداأ تلدت القدو  ،حيدال أن اسياة الرئيسدية التدم
تستمدمها فم ذلت م النشر ءالترءيت سنمار االسته أ الممتلفة فم اال تصاي ءالثقافة ،ءأيضدا و مدن خد ل منتباتهدا
الثقافيددة التددم اددملت الاددرامت الفنيددة ءاإلخاا يددة ءالدعائيددة ،ءأيضدا و تعمددل علددى ذلددت عاددر ءسددائل االتصددال الممتلفددة
ءالمتطو ة ،ءلللت فإن تلت الدءل ال ربية فم سياستها االستعما ية تعمل على إااعة للنمط الرأسمالم ءترءج له من
خ ل تلت القيم االسته كية ءمن لد القيم اسساليخ الممتلفة للمداع ءال دش حتدى يدتم الوصدول إلدى ال سدخ السدريال
حيال عملت تلت الثقافة اإلماريالية على إغراذ اعوا العالم الثالال على استه أ تلت السلال .
كمددا أن االسددته أ للمنتبددا اسجنايددة خاص دةو منتباتهددا البديدددة يعمددل علددى عددعج االيخددا ءالتددراكم مددن أجددل
االستثما فم أءعاع مثل ءعال يءل العالم الثالال ءمثل الدءل العربية،
ءبللت فقد تطلخ االتباد االسته كم علدى الالددان الناميدة اسسداليخ الممتلفدة للتنميدة ءجعلدت علدى اسدتمرا التاعيدة
اال تصايية ءالثقافية للدءل ال ربية ذا النظا الرأسمالم،

( )37مضية  ،ملمد السيد سعيد  ،ثقافتنا ءمهما المرحلة  ،القدس  :اتلاي ال تاا الفلسطينيين  ،الطاعة اسءلدى ، 8441 ،
ص . 888
360

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار 2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495

ءأيضا و نتيبة لللت االسته أ فقد أي إلى ءجوي العبز فم الدءل النامية ءعانت من ييون كايرة جعلتهدا دلد اللالدة
()38

تمضال للدءل ءالمؤسسا الرأسمالية ال ربية فم تلت الدءل اسجناية.
إن التشمي

الصليح للتلوال

العالمية يُظهر بون المضمون الرئيسم لتلت التلوال

ينطو على د كاير

من العشوائية ءالفوعى،
فم لا العالم ءخصوصا و فم منطقة

لللت فليس من المم ن أن ي ون ناأ تناؤ بالمستقال لهلا النظا أء الس

الشرا اسءسط ءما يُرافال لد المنطقة من فوعى فم ممتلج الع ا بين يءل المنطقة أنفسهم ءبين يءل المنطقة
العربية ءالدءل الاعيدة عنهم مثل الدءل ال رياة ءالواليا المتلدة اسمري ية.
كما أن لد الفوعى التم توتم نتيبة تفبر ال ثير من المشاكل التدم ال را دة للنظدا المؤسدس ءالتنظيمدم المداص
فم تلت الع ا الدءلية فم الت لخ عليها ءتقديم المعالبة السريعة لها عن رريال منهبم سليم ،لدللت في دون انفد
لتلددت المشدداكل ءتضددممها ءتهديددد ا للس د

المقصددوي ءا ياو بش د ل ملتددو ،

()39

حتددى ءان تددم النظددر إلددى المسددتو

الدءلم ءالعدالمم للنظدا البديدد بشد له اللدالم السداعم لدللت الوجدوي لتلقيدال اسمدن ءالسد  ،إذ يظهدر بتلدت النظدرة
مظا ر كثيرة من الفوعى فم الع ا ءخاصةو الع ا اال تصايية .
كما أن الدءل ال ربية ءخاصةو الواليا المتلدة اسمري ية تلرص على م انة النظا العربم ءجعله مواليا و لها فم
سياا التلدوال الدءليدة القائمدة خاصدةو بعدد أزمدة الملديت ءحددءخ اللدرءا التدم توصدج بونهدا حدرا عالميدة ثالثدة
(تلديداو حرا المليت الثانية ءالثالثة) نتيبة للتلوال التم صاحاتها فم منطقة الشرا اسءسط ك ل ،حيال أن الددءل
العربية فم المنطقة الشرا أءسطية تُعانم فدم اسغلدخ مدن نتدائت الفبدوة بدين ظهدو المنظومدة الدءليدة البديددة التدم
تتسدم بهيمندة الواليدا المتلددة اسمري يددة ءالددءل اسء ءبيدة ءعدعج عمليددة اإلنعداخ المؤسسدم الضدرء ية لاددرءز
النظا العالمم البديد ،ءسن الدءل العربية تُعانم أكثر من غير ا من الفوعى فم الع ا اإل ليمية فيمدا بينهدا،

()40

لددللت فددإن النظددر اآلن مددن اددل الدددءل اسجنايددة ءالواليددا المتلدددة اسمري يددة ددو العمددل علددى خلددال ع ددا جديدددة
ءأسواا ءنظم جديدة تقو على إنعاخ النظا العربم ءالدءل العربية سن ال را ينظر إلدى أن إنعداخ الددءل العربيدة
يعمل على السيطرة على الفوعى التم د تلصل فم منطقة الشرا االءسط ءتعمل بالتالم علدى إعا دة مصدالله فدم
المنطقددة العربيددة ،حيددال عملددت الواليددا المتلدددة اسمري يددة ءالدددءل اسء ءبيددة مددن جاناهددا علددى تلقيددال ءإيبدداي ددلا
النظا خ ل الفترة ما بين (سنة  8411ءسنة  ) 8444أ فم العقد اسخير من القرن الماعم ،لدللت فعملدت الددءل
اسء ءبية ءالواليا المتلدة االمري يدة علدى الدتل م فدم منطقدة الشدرا اسءسدط خد ل حدرا الملديت الثانيدة ءالثالدة
حتى تظل السيطرة على تلت المنطقة لل را ءالواليا المتلدة اسمري يدة سن الدورن العربدم يُعتادر بالنسداة لل درا
ءللواليا المتلدة االمري ية من المنارال الهامة ءاالستراتيبية نظراو للمصالح ال ربية ءاسمري ية فيه ،حيال أن ذلت
يعنددم أن تلددت الدددءل العربيددة سددتاقى تلددت

ابددة الواليددا المتلدددة اسمري يددة الماااددرة لفتددرة رويلددة ءأن الواليددا

( )38مضية  ،ملمد السيد سعيد  ،مرجال سابال  ،ص . 1
( )39سعيد  ،ملمد  ،مستقال النظا العربم بعد أزمة المليت  ،ال ويت  :المبلس الدورنم للثقافدة ءالفندون ءاآلياا  ،ي.ر ،
 ، 8442ص . 292
( )40سعيد  ،ملمد  ،مرجال سابال  ،ص . 299
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المتلدددة اسمري يددة تلددرص علددى مقاءمددة أ مددن الدددءل التددم سدتُلاءل زعزعددة اسمددن فيهددا (اسمددن حسددخ المفهددو
اسمري م) فم تلت المنطقة سن من اون ذلت العمل ما يتعا ل مال المصالح اسمري ية فم لد المنطقة.
كما أن نالت ال ثير من العوامل الماصة بالا ي العربية تبعل بل ءتشبال برة ال فاذا
ءحتى اسيد

()41

العلمية إلى الما ج

العاملة تُهاجر من العديد من الا ي العربية إلى الما ج ،ءذلت بساخ النق

فم التنمية فم الا ي

العربية،
حيال أن الطا ة الاشرية ي ون لها يء ا فم عمليا

أ

يءلة ءأ بلد ءعلى العمو فإن ما يوصج بال فاذا

العلمية يشمل العلماذ ءالمهندسين ءالز اعيين ءاسرااذ ءالمعلمين ءالمد اذ ذء

المارة ءالصلفيين ء جال

اسعمال …ال .
إن العديد من لد ال فاذا

يتم تصدير ا إلى الما ج عن رريال يامهم بالهبرة من ب ي م العربية إلى الا ي

اسجناية بساخ توفر اسعمال فيها ،كما أن رايعة النشارا

اال تصايية فم المبتمعا

المتقدمة تعمل على تشبيال

الهبرة لتلت ال فاذا العلمية من العرا ،ء ناأ ال ثير اآلن من لد ال فاذا يعيشون ءيعملون فم العديد من الا ي
ال ربية ءالواليا

المتلدة االمري ية ،بليال يتم است ل الثرءة العلمية ءالمارة العملية عند م لصالح تلت الدءل

اسجناية ،فالهبرة كانت موجوية من القد ءمنل زمن رويل ءل ن اآلن ءخاصةو فم القرن الماعم (القرن العشرين)
ءفم مطلال لا القرن (القرن اللاي ءالعشرين) أصالت ظا رة الهبرة ءخاصةو لل فاذا
كايرة ءممفية للا ي المصد ة لتلت ال فاذا

العلمية تُش ل ظا رة

من ب ي ا إلى الا ي اسجناية ،سن برة تلت ال فاذا

العلمية يعنم

خسا ة للا ي العربية بساخ فقدانها ءخسا تها لتلت ال فاذا العلمية الممتازة ،ءال بد من اللديال عن أسااا الهبرة
لد ،فهناأ العديد من اسسااا ءا لعوامل المتااينة التم تعمل على زياية ظا رة الهبرة إلى الما ج ء ناأ أسااا
ياخلية ءخا جية من أ مها )42( ،الالال عن مصاي ءموا ي ا تصايية ءأعمال ممتلفة ءمال تقد المبتمعا
الالال عن الايئة االجتماعية المناساة أيضا و من أ م اللوافز المشبعة للهبرة للء ال فاذا
لم تلظى بهلا الش ل ال اير إال بعد مبمذ عصر الثو ة العلمية ءالت نولوجية ،حيال با

كان

العلمية الممتلفة ءالتم
العالم ءال نى فيه ثرءة ال

يم ن التفريط بها ءال بدء ا فم عملية التنمية ،فعلى سايل المثال ألمانيا ءاليابان لعات القو التقنية ءالعلمية فيهما
يء او اما و ف م بناذ ءتطوير اتين الدءلتين ءاللتين تتصد ان اآلن الدءل المتقدمة فم مبال الثو ة العلمية ءالتقنية،
ءالتقد اال تصاي فم ممتلج المنتبا

الممتلفة ءخاصةو المنتبا

ءاآلال

الت نولوجية الصعاة فم صنعها ،ءمال

ذلت فعملية نزءح ء برة ال فاذا

العلمية العربية للما ج من اسمو ءالقضايا الم ايرة لما يلدخ فم الدءل التم

ءءصلت س صى ي جا

فم ذلت على تلت ال فاذا

المتواجدة فيها ءلم

أخر

سنها من الظوا ر

صعد

التقد ءاالزي ا ءالتم اعتمد

تصد ا للما ج  .لللت ف بد من إعطاذ لد الظا رة حقها فم اال تما فم ي اسا
المهمة خاصةو على سياسة ءمستقال الا ي العربية ك ل.

()43

( )41سعيد  ،ملمد  ،مرجال سابال  ،ص . 299
االجتماعية  .القدس :جمعية الد اسا العربية  ،الطاعدة اسءلدى ، 8419 ،ص
( )42عيوخ  ،ذياا  ،مدخل إلى المش
ص  821ء. 824
( )43زح ن  ،أنطون ءآخرءن ،..مرجال سابال  ،ص . 821
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إن برة العقول أء نزيج ال فاذا

العلمية العليا يُعتار من التلديا

التم تبابه إا الية التقد فم الالدان النامية

العربية ءتتبسد لد الظا رة فيما تمثله من تلد خطير لمطلخ النمو ءالتقد فم تلت الالدان النامية ءالتم تُعانم
أكثر من غير ا من لا النزيج ال اير للهبرة إلى الما ج ،ءال بد من إلقاذ الضوذ على رايعة المو ج التنا ضم
للع ة بين مش لة برة العقول ءبين مطلخ النمو ءالتقد  ،حيال أنه ءبدءن أ ات فإن العنصر الاشر المؤ ل
فنيا و ءمهنيا و يُش ل بوجه عا مدخ و أساسيا و ال غنى عنه فم العملية اإلنتاجية اللديثة ،ءإذا كان فم اإلم ان
االستعاعة عن العنصر الاشر فم مبال ملدءي فم العملية اإلنتاجية فإن ما يتعين تقديرد و أن الطا ة اإلنتاجية
تتلدي فم النهاية بمبموع العناصر ال مية ءالنوعية،
ءلما كانت التنمية فم المبتمال م العملية التم يُلاءل من خ لها المبتمال مواجهة مش ته ءتلقيال رموحا
أفرايد فإنها بللت تعتمد على ال فاذا

العلمية ءاللين يقومون فم العمليا

اال تصايية ءاإلنتاجية ءالتنموية فم

المبتمال بممتلج اسا ال ءاسعمال )44(.فإذا حاءلت الدءل النامية بممتلج فئاتها أن تضال استراتيبيا
الموجه إلى التصدير كهد

للتصنيال

لفت الع ة ال ير مت افئة بينها ءبين الدءل ال ربية فإن لا العمل يتطلخ من تلت الدءل

ء م الدءل العربية استقرا او سياسيا و ءا تصايياو ،لللت فإن جو ر لد الدعوة ءاللبة المتفائلة إذا أم ن تطايقها على
يءل العالم الثالال ءمنها الدءل العربية فإن ذلت يتطلخ تانم استراتيبيا

موجهه إلى السوا فم نواحم ا تصايية

يءلية مفتوحة ،ء لا من الصعخ تطايقه بالنساة للدءل العربية سن الدءل ال ربية تلرص على عاط تلت الدءل
ءالسيطرة عليها ءجعلها فم ياخل الدائرة المسيطرة عليها تلت الدءل اسجناية ،لللت ف تستطيال الدءل العربية
المرءج من ءععها الرا ن ءاالنفتاح على العالم الما جم لفترة صيرة ءإنما ذلت ي ون مم نا و بش ل تد يبم
خاصةو ءأن النظا العالمم البديد ءالعولمة البديدة أخل
مصالح كل من يلاءل التمري عليها فم ا

فم التسا ع لتطايال ذلت على معظم يءل العالم ءعرا

يءلة فم العالم،

()45

نا يت عن المنافسا

اال تصايية القوية للدءل

ال ربية فم العالم ،لللت فيُفهم من لا الوا ال بإ ن ذلت المرءج من العزلة عند الدءل العربية ءاالنفتاح اللر يءن
تدخل أجنام يلتاج لو ت رويل من العمل الباي لتلقيال االستق ل التد يبم ءعد التل م بها من ال الدءل ال ربية.
إن الصراع اال تصاي اليو كما ءعله السيد يسين يدء فم لا الو ت بين من يريد حرية السوا المطلقة ب ل ما
يعمل ذلت على الت يير فم النتائت السياسية ءاال تصايية ءاالجتماعية ،ءمن يريد يمنة الدءلة اال تصايية ،ءإن تلت
الهيمنة توتم عن رريال الدءل اال تصايية الرأسمالية ال ربية ،ءيتمثل ذلت فم االستعما البديد بممتلج أا اله عن
رريال ال زء الثقافم ءال زء اال تصاي ءعن رريال المنتبا الت نولوجية المتقدمة.

()46

االجتماعية  ،منشو ا جامعة الفاتح  ،ي.ر  ، 8412ص .119
( )44اللوا  ،علم  ،مدخل لد اسة المش
( )45بددول يرسددت  ،ءجرا ددا توماسددون  ،مسددائلة العولمددة … ،ترجمددة إبددرا يم فتلددم  ،الهيئددة العامددة لشددؤءن المطددابال
اسميرية  ،الطاعة اسءلى  ، 8444ص . 899
( )46يسين  ،السيد  ،العالمية ءالعولمة  ،القا رة  :يا نهضة مصر للطااعة ءالنشر ءالتوزيال  ،الطاعدة اسءلدى ، 2222 ،
ص . 12
363

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار 2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495

كما بين ذلت ي .ج ل أمين فم ي استه ءالتم اءعح مدن خ لهدا بدإن معظدم الددءل العربيدة دد عاندت مدن سياسدية
الدءل ال ربية القائمة على الت ريخ من ال الدءل ال ربية بعد انفتاحها على تلت الدءل ءكانت لد العملية (الت ريخ)
مستمرة لفترة رويلة ءما زالت ء م ت ريخ للثقافة المتعلقة بالقيم ءالمعايير لد تلت الدءل ءاعوبها،
ءلللت فإن عمليدة الت ريدخ اليدو

الزمدان ءنظدراو لطايعدة المصدالح

دم أخطدر مدن أ ء دت مضدى نظدراو الخدت

اسجناية فم المنطقة العربية ءخوفها من يا نظا عربم يمالفها على تومين مصاللها فم المنطقة العربية ،لللت فإن
الدءل ال ربية اآلن حريصة أكثر من أ ء ت مضى على استمرا الع ة القائمة على استعما العقدول عدن رريدال
الت ريخ ءال زء الثقافم الل يدؤي بالشدعوا ءالل ومدا العربيدة إلدى ادول تلدت التاعيدة يءن معدرفتهم بدللت ،فلقدد
جاذ المستثمر اسجنام إلى الا ي العربية تلت يءافال اسدت ل المدواي المدا اسءليدة ءبيدال المنتبدا االسدته كية فدم
اسسواا العربية،
ء ا باالستثما ا الماصة به ءال زمة له لمدمة دلين الهددفين ءلدللت فقدد انلصدر نطداا ال دزء الثقدافم فدم دلين
اللدين فقط )47( .ءكما بين ي.أمين أن سياسة االنفتاح اال تصاي البديدد يقتدرن بلملدة جديددة بهدد

ت ريدخ المبتمدال

العربم ء لد اللملة تتميز بطابال أكثر عنفا و ءأءسال فم نطا ها من الل اهدته الا ي العربية فم الماعم.

()48

إن ف رة الرأسمالية فم الدءل ال ربية له أا االو خاصةو به ءب ل مرحلة من مراحله التم تعمل على التطو فم
لا النظا العا (النظا الرأسمالم) الموجوي ءالمطاال فم الدءل ال ربية ،ءل ن على الرغم من خصوصية لد
اسا ال للنظا الرأسمالم ال ربم فقد ظلت الدءل ال ربية تتمركز حول نواة ثابتة من المفا يم ءالطرا الممتلفة
ءالرئيسية فم توثير ا على العالم ءالدءل العربية ،لللت يدعو سمير أمين إلى العمل على كشج تلت النواة الثابتة لهلا
النظا ءسا اله الممتلفة حتى يتم ن الم تشج لها من معرفة الم ز اللقيقم لها بطريقة ملديد ففم لد الطريقة
يتسنى له معرفة أن ي فرا بين ما و ثابت ءما و مت ير فم ذلت التطو الماص بنظا تلت الدءل ال ربية ،ءكيفية
ملاءلتها است ل الدءل العربية من خ ل الع ة ال ير مت افئة بينها ءبين الل وما

العربية ،ءيستطيال أيضا و

()49

معرفة اسف ا اسيديولوجية القائمة عليها تلت الدءل فم نظامها الرأسمالم اللالم.

إن الع ة القائمة حاليا و بين الدءل العربية ءالدءل ال ربية تُعتار ع دة تقدو علدى ال ت دافؤ فدم مبداال ممتلفدة،
ء لا يعنم أن انعدا القد ة المت افئة يتبه فدم ظدل حالدة التدري العربدم الرا ندة حاليدا و نلدو مصدللة ال درا ءجعدل
ال را ءخاصة الواليا المتلدة االمري ية ءبقيايتها الموجهة لل را ك ل يعمل تلت المصللة لة ءإلسرائيل،
فهلا ما تهد

إليه الدءل ال ربية ء و تلويل ع ا الصراع العربم اإلسرائيلم إلى ع ا رايعية ءمقاوله لدد

البميال اعوبا و ءح وما ءتلويل آليا الصراع إلى آليا تطايال معهم.

()50

كما أن نالت ال ثيدر مدن الددءل تُمدا س االزيءاجيدة فدم المعدايير ءذلدت لتلقيدال مصداللها الماصدة ءم تسدااتها،
فعلددى سددايل المثددال فددإن الواليددا المتلدددة اسمري يددة ءفرنسددا ءألمانيددا فددم مبددال حقددوا اإلنسددان تُمددا س ازيءاجيددة
( )47أمين  ،ج ل أحمد  ،المشرا العربم ءال را  ،بيرء  :مركز ي اسا الوحددة العربيدة  ،الطاعدة الثالثدة ، 8418 ،
ص . 898
( )48أمين  ،ج ل أحمد  ،مرجال سابال  ،ص . 891
( )49إبرا يم  ،حيد ءآخرءن …  ،العولمة ءالتلوال المبتمعية فم الدورن العربدم  ،القدا رة  :م تادة مددبولم  ،الطاعدة
اسءلى  ، 8444 ،ص . 84
( )50إبرا يم  ،حيد ءآخرءن … ،مرجال سابال  ،ص . 899
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لمعدايير ممتلفددة حيدال أنهددا تمدا س التمييدز العنصدر عددد اس ليددا مدن سد انها (عدد السددوي) خاصدةو فددم الواليددا
المتلدددة االمري يددة .كمددا أن بعددح المؤسسددا العاملددة فيهددا كددال ونبرس يعمددل علددى تمويددل لدداعح منظمددا حقددوا
اإلنسان فم الا ي العربية بدعوة أنها تلرص على ذلت (تطايال ماايز حقوا اإلنسان) ءتعمل على فضح الدءل التدم
ال يوجد فيها مااي للديمقرارية ءحقوا اإلنسان ،ءعملت من نفسها أ الواليا المتلدة اسمري ية كراعيدة للقدوا
اإلنسان فم العالم حتى يتسنى لها تطايال وانين البزاذ عد مدن تريدد مدن الددءل بلبدة حمايدة حقدوا اإلنسدان فيهدا،
ءفم ياخل فرنسا أيضا و يوجد وانين تمرا حقوا اإلنسان العربم (المهاجرين إليها من الم را العربم) ءأيضا و فدم
ألمانيا ناأ سياسا موجوية فيها تعمل عد العمال اسجانخ فم ياخلها ،لللت فدالمتفل

لهدلا الوعدال يدر بونده ال

توجد مصدا ية عند تلت الل وما ال ربية فم مبال تطايال حقوا اإلنسان حتدى فدم ياخلهدا فهدم تلداءل تطايقده فدم
()51

الما ج ء و غير مطاال فم ياخلها فهل يعقل لا  ....؟!

يتضح مما ساال بون من يريد أن يُصلح امذ عليه أن يادأ بنفسه أءالو سواذ كدان فدرياو أ ح ومدة أ يءلدة ءمدن ثدم
ينطلال لإلص ح الما جم ،لللت ءنتيبدة لمدا تادين آنفدا و فدإن تلدت السياسدا ال ربيدة القائمدة علدى دوانين الديمقراريدة
ءحقوا اإلنسان م سياسا استعما ية تُمفيها تلت الدءل ال ربية لسياستها حتى تسدتطيال تلقيدال مصداللها فدم يءل
ممتلفة من العالم اليو .
إن منظمة اسمم المتلدة اليو أء المسماة بالشرعية الدءلية تمر بوزمة حقيقية مؤكدة على اخت
الممتلفة ءأبرز تلت الهيئا
للملافظة على الس
الواليا

و مبلس اسمن الدءلم ءالبمعية العامة التم تتولى ءعال ءإصدا

يءلية

ءاسمن فم العالم ،إال أن تلت الشرعية الدءلية أصالت مهدية من ال الدءل ال ربية ءخاصةو

المتلدة اسمري ية ،فمث و ا مت الواليا

المتلدة اسمري ية بمما سة الهيمنة فم سياستها ءالسيطرة عد

اسمم المتلدة سنها لم تعمل بالتوجيه الموعوع من الواليا
الواليا

را ا

يئاتها

المتلدة اسمري ية ،ءأبرز مثال على ذلت و يا

المتلدة اسمري ية باالنسلاا سابقا و من يئة اليونس و احتباجا و على الدعوة لصياغة نظا إع مم يءلم

جديد ،بليال يقو

لا النظا على اللفاظ على التوازن بين الدءل الممتلفة فم العالم ال ايرة ءالمتوسطة ءالص يرة

فم التعاير عن الرأ ل ل منها على حدا ،لللت ف ان د

الواليا المتلدة اسمري ية من ذلت االنسلاا و التقليل

من ص حيا تلت المؤسسة التابعة لألمم المتلدة سنها تقو بدء فم السياسة الثقافية ممالفا و لها.

()52

ي حددظ مددن التوعدديح السددابال لدددء اسمددم المتلدددة المهدديمن عليدده مددن اددل الدددءل ال ربيددة ءخاصدةو يمنددة الواليددا
المتلدة اسمري ية حيال باتت تلرص على سياية النظا العالمم البديد فدم كدل مبدال مدن مبداال الليداة فدم العدالم
حتى يظل نظا العولمة ءالهيمنة و الل يُسيطر على العالم حتى فم عد التعاير عن ءجها النظر للدءل الممتلفدة
ءحتددى يظددل التعايددر لألنظمددة ال ربيددة التددم تعتاددر نفسددها اعيددة للعددالم ءللدددءل الممتلفددة اسخددر التددم عملددت علددى
تصنيفها كدءل متقدمة ءيءل نامية ،فهلا الموعدوع ال يُعتادر مدن الناحيدة اال تصدايية لوحدد ا ءإنمدا أيضدا و يُعتادر مدن
()53

الناحية السياسية ،فهلد الفبوة م نتيبة انهيا التوازن الدءلم (الفبوة بين اسمن ءإم انيا العرا الموجوية).

( )51يسين  ،السيد  ،مرجال سابال  ،ص ص  121ء. 121
( )52يسين  ،السيد  ،مرجال سابال  ،ص . 121
( )53بلقريز  ،عاد اإلله  ،حرا المليت ءالنظا الدءلم البديد  ،بيرء  :يا الطليعة  ،الطاعة اسءلى ، 8441 ،ص 821
.
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كما أن الدءل ال ربية ءخاصة الواليا المتلدة االمري ية تعمل على است ل يء ا فم يئة اسمم المتلدة على
اعتاا أن يء ا مهم فم التوثير على القرا ا

الدءلية بل م مو عها فم العالم كدءلة وية ءمتقدمة (من الدءل

المركزية) ءأيضا و بل م مو عها فم يئة اسمم المتلدة بالش ل الموجوية فيه حاليا و ،بليال أن لها القد ة على اتماذ
أ مو ج يُعا ل بعح القرا ا الصاي ة عن الشرعية الدءلية ،لللت فإن تلت الدءل تست ل ذلت المو ال لها لتومين
مصاللها الشمصية ءاالستي ذ ءالسيطرة على معظم ما تلتاجه من ثرءا

ءمصالح سواذ كانت نفطية أء

استه كية أء استثما ية فم العديد من الدءل النامية (يءل العالم الثالال) على اعتاا أن تلت الدءل النامية بلاجة إلى
من يرعا ا من ال الدءل المتقدمة ،لللت فإ ن الدءل الرأسمالية ال ربية ءبل م أنها تبعل من نفسها أنها م الوالية
على يءل العالم الثالال فتعمل على است ل ثرءا تلت الدءل تلت غطاذ الشرعية الدءلية سن بعح القرا ا فم
اسمم المتلدة تُعطم حال التدخل فم بعح المنارال ،لللت ءكما و معلو فإن الدءل ال ربية تلرص على تطايال
را ا

اسمم المتلدة التم لها مصللة من تطايقها ،أما القرا ا

التم تن

على إخراج إسرائيل مث و من

اس اعم الفلسطينية الملتلة فإن تلت الدءل ال ربية ءخاصة الواليا المتلدة االمري ية ال تعمل ايئا لتطايقها سنها
متمشية مال مصاللها بل ءأن عد تطايقها فيه فائدة لتلت الدءل ال ربية .فيظهر من لا االستعرال لهلا الموعوع
بإن الدءل ال ربية ت يل بم يالين حتى اتباد اسمم المتلدة فيما يتعلال بقرا اتها.

الخاتمة
إن تلت الع ا الموجوية بين العرا ءال را دم ع دا بدين الددءل ال ربيدة ءبدين الفئدا اللاكمدة فدم ياخدل
الدءل العربية إلى حدد كايدر أ

دم ع دا بدين الل ومدا ءليسدت ع دا بدين الشدعوا ،لدللت فيُ لدخ علدى دلد

الع ا الطابال السياسم ،حيال أن اإليا ة السياسية دم التدم تُبسدد تلدت الع دا ُمتمثلدةو بالل ومدا  ،فهنداأ فدرا
بين الل ومة ءالشعخ خاصة فم الدءل العربية مثلما و ظا ر ءمعرء .
كما يظهر من خ ل لا الالال بإن اتفا ية الس

فم المنطقة العربية دم اتفا يدة معالبدة لألءعداع الرا ندة كمدا

يريد ا ال را ليس اكثر ،لللت فتلرص الددءل ال ربيدة ءبالتلديدد الواليدا المتلددة اسمري يدة علدى اسدتمرا ا فدم
الو ددت اللددالم أ خلددال نوع دا و مددن االسددتقرا فددم المنطقددة العربيددة حتددى ءأن كددان مؤ تددا حفاظ دا و علددى مصدداللها
ءمصالح يءل ال را .
كمدا أن الع ددة بدين العددرا ءال ددرا تُعتادر ع ددة زائفددة ال تقدو علددى الت دافؤ بددين الطددرفين ،فالدل يعمددل علددى
استمرا تلت الع ة ليست الشدعوا العربيدة ءإنمدا الفئدا اللاكمدة فدم الددءل العربيدة ،فهنداأ أسدااا طريدة تتعلدال
بمصللة كل طر(يءلة) على حدا ،يتمثل ذلت فم تفضيل الفئا اللاكمة فم الدءل العربية علدى إ امدة الع دا مدال
الدءل ال ربية بل ءاستمرا ا لفترا رويلة ءذلدت للصدول تلدت الفئدا العربيدة اللاكمدة علدى م اسداها الشمصدية
فهم تفضل مصللتها الماصة على المصدللة العامدة للشدعوا تفضديل المصدللة القطريدة الماصدة علدى المصدللة
القومية العامة لللت فدإن دلد الع دة بدين الل ومدا ال ربيدة ءالفئدا اللاكمدة العربيدة ُمتمثلدة بالل ومدا العربيدة
تُش ل خطرا على الا ي العربية اعوبا ءح وما ،
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سن الدءل ال ربية بالتالم ال تهتم بالشعوا العربيدة ءال بل وماتهدا بدل تلدرص علدى اسدتمرا تدومين تلدت المصدالح
لها سواذ كان ذلت عن رريال إ امة ع ا أء استمدا أساليخ أخر لتومين تلت المصدالح ،ءلدللت ءكمدا تادين فدإن
الل وما ال ربية تلرص على ءجوي عد التوازن فم المنطقة العربية من نواحم ممتلفة فهم تلرص علدى ءجدوي
إسرائيل وية فم المنطقة العربية ء م يءلة وية ءتابعة لل را ءللواليا المتلدة اسمري ية بش ل مااار.
يظهدر أيضدا مدن اسسدااا الرئيسدية اسخدر التدم جعلدت الددءل ال ربيدة ءخاصدة الواليدا المتلددة اسمري يدة
تتل م فم المنطقة العربية بهدلا الشد ل دو تف دت ءانهيدا االتلداي السدوفيتم ،ء دلا سدااا و ئيسديا و أيضدا و النتشدا ف درة
النظا العالمم البديد القائم على أساس تومين المصالح ال ربية من ممتلج منارال العالم ءجعل ال ون كله فدم خدمدة
الدءل ال ربية بإعتاا ا الدءل المتقدمة فدم دلا العدالم ءتقليدد الددءل الاا يدة لهدا فدم ممتلدج البواندخ حتدى تظدل فدم
حاجة ماسة لل را ءيظل ال را مسيطراو على بترءل ءأسواا لد الدءل العربية بشد ل مشدرءع أمدا النداس ،لدللت
فإن الدءل ال ربية ءكما يتاين تلرص على جعل اال تصاي العربدم تدابال ل تصداي اسجنادم ءحصدول الددءل العربيدة
على استق ل منقوص من ناحية ا تصايية ،لللت فوخل الدءل ال ربية على إ امدة ع دا مدال الرؤسداذ العدرا بعدد
حصول تلت الدءل العربية على استق لها فم منتصدج القدرن العشدرين تطايقدا و لماددأ االسدتعما البديد(عندد ال درا)
القائم على اإلماريالية أ الهيمنة الممفية على تلدت الدا ي العربيدة ،ءجعدل الددءل العربيدة غيدر داي ة علدى االعتمداي
على نفسها ا تصاييا و ،ء لا يُعطم المبال للدءل ال ربية للتدخل فيها ،ءكما يقول جرامشم عن الهيمنة التدم تما سدها
الطاقا العليا اللاكمة على المبتمال حيال تمر بوسائل ثقافية ءتعليمية عديدة إال أن لد الوسيلة الهيمنة فم الو ت
اللاعر تفوا ما تم إنبازد عار التا ي الاشر عشرا المرا  ،لللت فقدد كاندت الددءل اسجنايدة تسدعى إلدى تفسد
اسمة العربية بدل من أن ت ون أمة إس مية موحدة ،ءعملت على تدءيلها ءتفسدمها إلدى يءل ممتلفدة بدل ءحتدى خلدال
نزاعددا ياخددل كددل يءلددة لعددد التوحيددد فيهددا ،ءاآلن تسددعى يءل ال ددرا إلددى توحيددد ا عددن رريددال إ تدددائها بوء ءبددا
ءالتاعية لها عن رريال فرل النظا العالمم البديد الل ناي به الرئيس اسمري دم بعدد حدرا الملديت الثانيدة القدائم
على نظا العولمة البديدة القائمة على اإلماريالية ءالسيطرة ءالهيمنة الممفية اآلخلة فم التسا ع.
إن الع ة بين العرا ءال را ءبما أنها بين الل وما ال ربيدة ءالل ومدا العربيدة ،لدللت فهدم تقدو علدى ماددأ
التدخل من الما ج ءالتطايال من الداخل تمشيا و لنظا التقليد ءالتاعية لل را من ال الل وما ءالشعوا العربية فدم
ممتلج البوانخ اللياتية.
ءفم النهاية ال بد من توفر الوعم ال افم ءاإل اية الصلاة فم الا ي العربية إلنشداذ ع دا جديددة ء ءابدط ويدة
ءأكثددر فعاليددة بددين الدددءل العربيددة نفسددها اددعوبا و ءح ومددا فددم ممتلددج البوانددخ اال تصددايية ءالسياسددية ءالثقافيددة
ءاالجتماعية ءالف رية لتلقيال االستق ل ال امل ء فح التقليد ءالتاعية لل را عن رريال اعتماي الدءل العربية علدى
نفسها فم المباال اللياتية الممتلفة ءفت اإل تاار مدال يءل ال درا بشدتى الندواحم ،حيدال أنده ال يوجدد رريدال غيدر
ذلت من أجل اإلستق ل الصليح ءاسعتماي على اللا فم لد الدءل مستقا و .ءكللت ال بدد مدن التعامدل مدال الطدر
االخر حتى ءلو كان عدءاو ءل ن بطرا حل د ،ء نا ال بد من التفريال بين مفهدو التعامدل ءمفهدو التعداءن ،فالتعامدل
نا يعنم عد االنعزال ءعد التطر

ءعد التشدي فم الف ر سن ذلت من ادونة أن يزيدد الوعدال سدو وذ ءال يم دن أن

ي ون ذلت أياة سياسية للتعامل بين ررفين .كما أن التطر
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آم الااحال أن ي ون دلا الالدال القصدير ءالمتواعدال  ،مفتاحدا و جديدداو للنهدول بدالوا ال العربدم مدن جديدد ،ءإعداية
النظر فم السياسا العربية ،ءءعال أسس ءسياسا جديدة تت ذ مال الوا ال العربم ال لم فم ظل ممتلج الظرء
ءالت يرا الداخلية ءالما جية التم تمر بها المنطقة العربية ك ل.
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