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 علي األمين مزروعي تأليف:

 أحمد حسن املعيني ترجمة:

 منتدى العالقات العربية والدولية الناشر:

 2017 سنة النشر:

 432 عدد الصفحات:

 قطري   50 سعر الكتاب:
ً
 دوالًرا 14 –ارياال

كتىىارام مبتبىىىة  ريىىرم  ىىىرو   –( الحىىي الافىىىا ي 28مبنىىم منتىىىدى العالقىىات العربيىىىة والدوليىىة  رقىىى   مكااان العيااا :

 الشببة العربية لألبحاث والنشر بجميع الدول.

 

فا يىىىة  ىىىي السيا ىىىة العامليىىىة. و نبىىىعذ أ ميتىىى  مىىىن أ ميىىىة ما ىىىاع  ايىىىُ هذ  ىىىتا البتىىىا  بدرا ىىىة   ىىى  ي  
ف
لفىىىاى الا

ىىة مالبىى   ال  و   عىىن أ ميف
ً
ذي األصىىي البينىىي  الىىتي رأا عىىدًدا مىىن   سىىار الراحىىي علىىي األمىىين مزروعىىيي ضىىال

دة  ىىىىىىي الدرا ىىىىىات السيا ىىىىىىية بيىىىىىة  و ىىىىىىري مالبىىىىىات عديىىىىىيأقسىىىىىال العلىىىىىال السيا ىىىىىىية  ىىىىىي أك ىىىىى  مىىىىىىن  امعىىىىىة أمر 

لفىد ألىم مىا يربىا علىع أر عىين . واال تماعيىة اخااصىة بر ريفيىا  وام ىالل  وحفبىة مىا سعىد اال ىتعمار و يى  ذلى 

 وعىىددً 
ً
ىىا  اكتابىىا

ً
 مىىن املفىىاالت الزىىي يميا ىىا البيا ىىة  واخايىىال  والا ىىاي.  جىىا بالىىي املفىىايي  يجسىىد عمالق

ً
 ىىاًال

 ي إ ريفيا من حيث املجىاالت الزىي وخاجىا بما بتى   يى  امل لا ىة  وإ ىجاما   من املعر ة.  لي  للمزروعي نظي  

 .i ي املناظرات السيا ية واألكاديمية

 تشىىىىالي أةروحىىىىة البتىىىىا  مىىىىن مفىىىىاالت عىىىىدة كتف ىىىىا مزروعىىىىي حىىىىال دور الافا ىىىىة  ىىىىي السيا ىىىىة العامليىىىىة. ويتالىىىىان 

 وتا مىىة. ا ىى  ل   14البتىىا  مىىن مفدمىىة  و ال ىىة أ ىىزا   حىىاي 
ً
املالىىم باخيىىديث عىىن  فا ىىة الفىىاة وقىىاة  صىىال

 الافا ة بين الشرق والغر   وعن الاظاًم السبع للافا ة  واأل ا يات الافا ية للفاة.

 الجزء األول: االجتياح الثقافي للتاريخ

ىىىىعلىىىىع الت كيىىىىد  عي ىىىىدؤ املالىىىىم إ ىىىى ا  وأن لافا ىىىىة السيا ىىىىة نزعىىىىة ا ال اقتصىىىىادي  أن ةبفىىىىات العىىىىال   تحىىىىدد  فا ي 

إ ىىىىع الاناًيىىىىة  وأن املجتمعىىىىات  نتلىىىىم  يمىىىىا بيُ ىىىىا مىىىىن حيىىىىث  صىىىىار ا للاناًيىىىىة.  بىىىى   ىىىىتا اخاىىىىز  مىىىىن  كانيىىىىة

  والجيمنىىىىة مىىىىن السىىىىاميين إ ىىىىع األنجلا بسىىىىانيين  الحاااادود املت لاااارة للثقافااااة العامليااااةالبتىىىىا   نىىىىاول املالىىىىم 

العامليىة مىن قىرق و ىر   ودول  تتبع التغي  والتحري التاريخي والسياس ي والديني للافا ة و  صيلج  للاناًيىة 

 متفدمة ودول نامية  و ي  ذل .
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 ناي عامالن يشبالن امةار الببري الانائ   ي النظال العالمي و ما:  فا ة السيا ة  و   ي  مبجال التاحيد 

ًيا ماض  علع الافا ة العاملية. و نا قارن املالم بين الديانات السماوية الاالث وعالق  ا بالسيا ة والافا ة

يلىة  و ريمىة وعفىا   ونحىن و ى . إن الة اديىة ذأن ا  راوحت  يما بيُ ىا  ىي  ىرا بىتور الاناًيىة مىن  ضىيلة ور 

 ا مت  ي عال  الفاانين واأل الار  ولبن  ى ي  املسىيحية  ىي املر بىة األو ىع يلة ىا ام ىالل  ى  الة اديىة مىن حيىث 

 ارينيىة  بشىم أ ميىة الافا ىة  ىي ال   يىق الطبفى  الت  ي  علع بنية النظال العالمي  وذل  من تىالل أحىداث 

  البجاة الرأ ية(  واال تفطا  الدو ي  البجاة األ فية(.

 ي إةىار العلمانيىة والتسلسىي الجرمى  لريضىارة  ا ىتعرف املالىم اخيفىق الزىي  حالىت  ة ىا الاناًيىة الافا يىة 

م كيىم  حالىت علمنىة الىاال  للبنيسىة إ ىىع مىن  ناًيىة الىدين إ ىع  ناًيىة اخيضىارة  ى  إ ىع  ناًيىة التفىدل  وكشى

عنىىىدما   يىىد الزعمىىىا  اللي ىىى اليين والراديالىىىاليين ععلمنىىة الجايىىىة  ورصىىىد بىىىزوو نظريىىات  ىىىروع للتىىىدرع العر ىىىي علىىى

 أكدوا حتمية  زو الدول املتفدمة للدول الضعيبة ال  برية لنفلج  من التنلم إ ع التفدل.

ى املتحىدة  وأقىار إ ىع أن وظيب  ىا اخاا ريىة عىي قىرعنة الا ىع الفىاً   ا نشىا  منظمىة األمى  تبع املالم  اريني 

و مبىىىين مىىىن يملىىى  وال دًىىىة مىىىن ال يملىىى .  فىىىد  حىىىال أميىىى  السىىىالل إ ىىىع مشىىىاري  ىىىي الصىىىراعات الدوليىىىة بىىىدعاى 

السىىىالل.  ىىى  عىىىاد وعىىىرع مىىىرة أتىىىرى علىىىع  ناًيىىىة: التاحيىىىد والتطىىىار   الاناًيىىىة بىىىدأت بالىىىدين وان  ىىىت إ ىىىع  ناًيىىىة 

ل  حيىىىث يغيىىى ت  بىىىرة التفىىىاى  ىىىي اال تمىىىال بالصىىىالة إ ىىىع العمىىىي وامنتىىىاع مىىىع اخيبىىىا  علىىىع املىىىال وعىىىدل التفىىىد

ى ا  و ىىا  ام ىراؤ  ىي إنباقىى .  ى  ااداد ال  كيىىا علىع  حصىيي العلىى  ويغيى ت الاناًيىىة إ ىع العىار ين واألميىىين  فاني 

 ي ام الل  والشياعية  أو التحدي بين اخاانق الروحي من املشجد. أما التحديات الزي  اا   الغر   تتماي 

املفىدا والعلمىان   وبىىين التاحيىدي وامخيىىادي. ون ىتا  ىرن الااعىىة نحىا الاناًيىىة  ىي  حديىد الجايىىة الافا يىة  ىىي 

 النظال العالمي  ي يغي    ي ظي  را ع الدين وايادة علمانية اخيضارة.

 الهيمنة من الساميلن إلى األنجلوسكسونيلن

 ىىة د عىىت إ ىىع التا ىىع الافىىا ي وعىىي: الىىدين  الىىر (  واملىىال  الىىت ق(  والشىىجرة  املجىىد(.  ىىلبت  مىىة عناصىىر  ال

 لىى  العاامىىي مسىىارات  ال ىىة لتحفيىى  أ ىىدا جا: مسىىار اقتصىىادي وتتىىر عسىىبري و الىىث  ااصىىلي  وظجىىر مسىى ع 

  اله مس ع الت ق 
ً
خيركات الدينيىة    مس ع املجد  حيث كانت ا-مع صعاد الرأ مالية الغربية -الدين أوال

أك ىى  ناقىىي للفىىي  واألعىىراؤ   ظجىىر التىى  ي  الة ىىادي علىىع الافا ىىة العامليىىة ع ىى  الىىديانتين الة اديىىة واملسىىيحية مىىن 

ن قد  ي وا العال  ع   التاريخ  وأصبحاا أك   املصىدرين ا تالل العجدين الفدي  واخيديث   العر  والسامي

 للافا ة  ي الفارات اخانابية.

ا  ىىي ماةنىى  نجاحىى   ىىي تار ىى    فىىد  ا ىىع  ىىي قرنىى  األول أك ىى  مىىن أيىىة ديانىىة أتىىرى  وظىىي نا ًيىى أمىىا ام ىىالل

ن لىى   نايىىا إال علىىع أر ىىة ما.  نىىا رصىىد املالىىم املااقبىىة الزىىي أحىىد  ا الىىدين يسعبىى  املسىىيحية والباذيىىة اللتىى

مة  فىىىو  وكيىىىىم ام ىىىالم  مىىىن يعريىىىىق وأ ىىىلمة ان  ىىىت بىىىىبعه الىىىدول إ ىىىع عربيىىىىة مسىىىلمة  وببعضىىىجا إ ىىىىع مسىىىل
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حىىىدث ذلىىى   ىىىي قىىىرون قليلىىىة  ىىىي صىىىدر ام ىىىالل األول  حزىىىم انتشىىىر تىىىارع ماةنىىى . كمىىىا رصىىىد وصىىىال  ذرو ىىى  إ ىىىع 

أوروبا و رنسا وكيم ا تطاعت املسيحية منا سىت  مىن  ديىد سسىلق التشىظ  السياسى ي والطاًبيىة املفيتىة. 

ى ىا  بري 
ً
العلىال  وبىرات  م حىت عصىار الظىالل  ىي قىزا علىع أوروبىا الزىي كانىت  رضى  بيد أن ام ىالل ظىي متباق

  ي ذل  الاقت األ ا ات العلمية للتفانة اخيدياة من إنتاع و دمي  وا صال.

إن الساميين قد أ جماا  ي  ر يخ  بىرة اخيالامىة املركزيىة  ىي الافا ىة العامليىة   فىد أ ىر التاحيىد السىام   ىي 

إ ىع مبىىا ي  األتىاة املشى  كة الزىىي  تفىاةع مىىع  "الىاين ىىبر الت"ظجىار السىيادة املطلفىىة  و ىي الاقىت نبسىى  د ىع 

الدولىىىىة ذات السىىىىيادة.  السىىىىاميان كىىىىاناا الفابلىىىىة الزىىىىي أتر ىىىىت مبجىىىىال السىىىىيادة. لبىىىىن   ىىىىد ار حىىىىال ام ىىىىالل  

ا تيفظت لتا ا  والزي أ جمت  الث حركات  ي نشا  قد وانتفي مشعي العل  والتفانة إ ع أوروبا الزي كانت 

ا مىىن أصىىال الدولىىة لُ ضىىة  وامصىىالي الىىديني  والتنىىاير. وكانىىت  ىىته اخيركىىات الىىاالث  ىىز ً ن ضىى  ا اخيدياىىة: ا

ذات السىىيادة.  فىىد  نلىىىن امنسىىان األورو ىى  مىىىن الشىىباعة البجنا يىىة  ىىىي عالقىىة امنسىىان بربىىى   ونشىى  ا جىىىاه 

 ععا إ ىى ىىد -ببعىىي اخيركىىات املنتلبىىة-حسىىا  كبىىة الىىر . وكانىىت  نىىاي دعىىاة  ىىمنية  عيىىر ك كبىىة الىىت ق علىى

االدتار وإعادة اال تامار  ا ىن املىال  ولبىن ال  نبفى (  وانىدمجت رايىة الىت ق مىع رايىة الىر  عنىدما ظجىر مىن 

ي لببرة مباد ا أن الرتا  عالمة ر ا الر .  ي صف

لىىىىى   بىىىىىن  فانىىىىىة امنتىىىىىاع وحىىىىىد ا الزىىىىىي حبز ىىىىىا امصىىىىىالي الىىىىىديني والاىىىىىارة العلميىىىىىة  ىىىىىي أوروبىىىىىا  بىىىىىي كىىىىىتل   فانىىىىىة 

برعىىىىت الرأ ىىىىمالية الغربيىىىىة  ىىىىي قىىىىدرال ا علىىىىع امنتىىىىاع  كمىىىىا برعىىىىت امم  ياليىىىىة  ىىىىي أذر  ا صىىىىاالال ا  اال صىىىىاالت. و 

وأصىىبا االر بىىىا  بىىىين   والتحمىىت اال نتىىىان  ىىي  ىىىاريخ الغىىىر .  ىىا مت  ىىىارة اال صىىىاالت  ىىي امةاحىىىة بالعنصىىىرية

بيىىين الاصىىال و محاولىىة األور أورد الالا ىىق أمالىىة لجىىتا االر بىىا  منىىت قىىد اال صىىاالت والعنصىىرية أك ىى  إيجابيىىة. و 

ا إلة ىىىا. ت ىىىيا عىىىن ةريىىى  الىىىدوران حىىىال إ ريفيىىىا ومىىىا  ىىىال ذلىىى  مىىىن اكتشىىىاؤ أمريالىىىا و صىىىدير األ ارقىىىة قسىىىري  إ ىىىع 

سعضىىىىجا  وبىىىىدأت  اراال ىىىىا  ىىىىد الظلىىىى . ومىىىىا كانىىىىت  إ ىىىىعكىىىىتل  اال صىىىىاالت والعنصىىىىرية عنىىىىدما يعر ىىىىت الشىىىىعا  

  و حىىىىىرر "إرادة العظمىىىىىة امم  ياليىىىىىة" صىىىىىاالت أدت إ ىىىىىع كسىىىىىر اخيىىىىىر  العامليىىىىىة الاانيىىىىىة و بعاال ىىىىىا إال  ىىىىىارة  ىىىىىي اال

 قعا  عانت من اال تعمار والعنصرية. 

يتحدث املالم عن صرا  بريطانيا للجيمنة  كيم ان  ت بُ اية الفرن العشرين  وكيم قامت  ي الاقت ذا   

لاما ىىىية وامم  ياليىىىة  ىىىي الجيمنىىىة األمريبيىىىة. وكيىىىم أن األنجلا بسىىىانيين ا ىىىتندماا الفىىىاة العسىىىبرية والدب

 ىي  ي وقىيما ونجىاااك   وانتفىي  جالغ    السيا ية مع العىال .  جى  أول مىن أنىتس األ ىرية الناويىة وا ىتندم

مشعي الجيمنة األنجلا بسانية ال  يطانيىة إ ىع األنجلا بسىانية األمريبيىة. و ىي حىين أنشى  ال  يطىانيان أك ى  

أنشىىى  األمريالىىىان أك ىىى  ام  اةاريىىىة اقتصىىىادية علىىىع امةىىىالق. ولىىى  يعىىىد إم  اةاريىىىة  يا ىىىية  ىىىي  ىىىاريخ اللشىىىرية  

 الدولة املتمالة  ي األنجلا بسانيين مجرد و يلة  ااصي  بي كانت مفصلة معدال اخياار.

نجلياية ننبايتين   ىي حىين كانىت الاىارة البرنسىية متمركىزة علىع اخامىا ي   وقىد كانت الاار ان األمريبية وام 

ىىىىىىىا  بسىىىىىىىاني ىىىىىىىزعف  األنجلا  ا مىىىىىىىن اخيركىىىىىىىات والنظريىىىىىىىات ا  و نىىىىىىىا أورد املالىىىىىىىم عىىىىىىىددً ن  اليىىىىىىىت الرأ ىىىىىىىمالية عاملي 
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للمببىىرين الىىتين  لتىىاا دعىىاً  الرأ ىىمالية  وعىىرع علىىع نشىىا  اقتصىىاد عىىالمي رأ ىىما ي ع ىى  الىىدور الىىتي لعبتىى  

 إنجل  ا. 

عال  أك   من نجاحجا  ي  صدير يرى مزروعي أن األم  الناةفة بامنجلياية نايت  ي  صدير الرأ مالية إ ع ال

ىى
ً
  اا  انًيىا صىناعي  الديمفراةيىة. بيىد أن اليابىان بىرات عمالق

ً
حىال مىىا إذا   ىي العىال  الرأ ىىما ي. و نىا ةىري يسىا ال

كانىىت اليابىىان قىىادرة علىىع إااحىىة الرأ ىىمالية األنجلا بسىىانية مىىن املشىىجدل حيىىث أقىىار أن األنجلا بسىىانيين 

 ىىي حىين عطلىاا  ىىمعج  وصىماا تذان ىى    ر ىال    الرأ ىمالية إ ىىع بفيىة العىال أداروا مب ى ات الصىات ميصىىال 

 عن الندا  العالمي للعدالة اال تماعية.

و ىىىىىىىي حدياىىىىىىى  عىىىىىىىن عالقىىىىىىىة الدولىىىىىىىة بالبنيسىىىىىىىة للىىىىىىىدولتين األنجلا بسىىىىىىىانيين   صىىىىىىىي املالىىىىىىىم لنمىىىىىىىاذع الىىىىىىىدمس  

ىى ىال  يطىىان  والبصىىي األمريالىى  والىىتي يلفىى  عاملي 
ً
أن األنجلا بسىىانيين نايىىاا  ىىي نشىىر لغىى    ا. وأقىىار إ ىىع قبىىاال

الراعي م راًيي  ي  -نجل  اإال -أرخ لألحداث الزي  علت من أمريالا كما ا أك   من نجاحج   ي نشر ديُ  . عاملي  

أمريالىىان. -ا األنجلىاين وأحياًنىىيالشىرق األو ىىو   فىد ا ىىتبدل العىر  أ ىىياد   العامىانيين بىىاألوروبيين املسىيح

لىدور املتنىاقه ايران   ىي قمىع األنجلا بسىانيين  كمىا  صىي نجلا بسان   ي الجند وللدور ام وأملا للدور األ 

ن مىىىن إلغىىا  رق السىىىاد و ىىىي الاقىىت ذا ىىى  التا ىىع  ىىىي احىىتالل أرا ىىىة    وأوضىىىك ا الىىتي يلعبىىى  األنجلا بسىىاني

 إ ع  يا ية.ار با  اللغة امنجلياية بالعنصرية وو اًلجا  ي ذل  من  ر ة ية  إ ع اقتصادية   ىمد

وياكىىىد أنىىى  حىىىين   ا جىىىان األنجلا بسىىىانية  مىىىا ام ىىىالل واملاركسىىىيةيووو  يىىىت ق مزروعىىىي إ ىىىع أن أك ىىى   حىىىديين

 ناك حركات التحرر  ي اال تيال  علىع الدولىة يتحىال قادال ىا إ ىع نظىال الدولىة نبسى . وبالتىا ي ياا ى  تطىر أن 

يستا ي الدولة عي علي    الافا ات واألعراق املحرومة حاولت أن يستا ي علع الدولىة ولبىن الدولىة ا ىتالت 

ا  العسىىىىبرية عىىىىي املفىىىىارة لريبىىىىا  علىىىىع نبسىىىىجا عسىىىىبري   علة ىىىىا. إن الدولىىىىة املطلفىىىىة مبسىىىىدة مطلفىىىىة  والدولىىىىة

وإ راًيي عي ماال للسلطة املبسدة  ي الدولة العسبرية. و نا ي  ا  اريخ اخيركة الصجيانية الزي بحات عن 

 رف وما نتس عن  من قتات البلسطينيين.أأرف بال قعق لشعق بال 

ا أن املىىرأة ال الىق النسىىاية خيبى  الدولىة  ماكىًد اتتىت  املالىم  ىتا اخاىز  األول مىىن البتىا  بحىديث عىن املط

 طلىىىق أك ىىى  مىىىن املسىىىاواة  وال  طمىىىا  ىىىي منااعىىىة الر ىىىي اخيبىىى  وإقصىىىاً  منىىى   مشىىىيً ا إ ىىىع أن مر ب ىىىي اخاىىىراً  

كىىىىىىد أن السىىىىىىاميين قىىىىىىد أواأل جىىىىىىزة األمنيىىىىىىة كيانىىىىىىات ذكاريىىىىىىة. و  ى واالنفالبىىىىىىات العسىىىىىىبرية  وأ ىىىىىىاا  ميىىىىىىع الفىىىىىىا 

وكانىت   ن    ى  مىن عىزا مىن الىدور األبىاي للنظىالأر     ادات نساًية  ي دولج األنجلا بسانيين قجدوا قي

 أ ته الفيادات 
ً
املىرأة  ىابفة للر ىي  لبىن حىين   الىان إ ىع العسىبرة. وعنىدما يتعلى  األمىر بالرأ ىمالية  قىي مىيال

 يجري  دويي االقتصاديات ي  ا الر ي  ي املفدمة.
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 الجزء الثاني: األيديولوجيا والقوة 

يبني املالم  تا  «.محمد وماركس وقوى السوق » صي سعناان  ن  تا اخاز  من  مانية  صال  أولجايتالا 

البصي علىع  ىبع أةروحىات.  يحىاول إ بىات أن االقتصىاد ام ىالم  على  مبنىي علىع قااعىد اال ى  الي ال علىع 

الية. ويتطرق إ ىع أحالىال أن االقتصاد ام الم  اقتصاد منتلو من االق  اكية والرأ م ى قاانين امنتاع. وير 

أن ىىىىا  فىىىىاول امقطىىىىا  و بمىىىى ي إ ىىىىع  فسىىىىي  األرف إ ىىىىع أ ىىىىزا  أصىىىىغر ويىىىىرى املااريىىىىث الزىىىىي  ر ىىىىجا   عىىىىز و ىىىىي 

  صىىغر. كمىىا يىىرى أن اال ىى  الي أمىىر  ىىامع أك ىى  مىىن امنتىىاع  وأن قىىراًا املجتمىىع املسىى  لبة أك ىى  مىىن املنتجىىة. 

 ا ما من منلبات التاريخ. ًم ويتنب  بتفلن الطبفة العاملة الزي  تبدو يا 

:  ىىي  مىىة نمىىو إ ىىالم  لعنتىىاعل ويجىىادل علىىع نمطيىىة قااعىىد اال ىى  الي الزىىي يفىىال علة ىىا 
ً
يايىى  مزروعىىي يسىىا ال

ويشىىي  إ ىىع  حىىري  ام ىىالل امللبيىىة املطلفىىة  حيىىث   يتحىىدث عىىن الىىنمو ال ىىياي لعنتىىاع جىىا الىىدين ام ىىالم . 

يعرع علع املتاالية اخاطية املاركسية الزي ال بد كما عالمة علع ذل . يرى أن إتراع الزكاة من منتاع األرف 

ا. ويرى أن التفسىي  بىين الشىرق والغىر   ىا أك ى  التناقضىات  ا ريىة  ىي املاركسىية  أن يمر ن ا الشعا   باعً 

د ت  فا يىة. و ىي الفىرن العشىرين حى -وأن اخيضارة ام المية كانت لجا الفدرة علىع إنتىاع حضىارة اقتصىادية 

 نفلة  ا رية للعر  املسلمين  ي ت يا وعي  حال اقتصاد   من اقتصاد اخامي والتمر إ ع اقتصاد النبو.

ن  نىىاي  ىىمات يتميىىا ن ىىا املالىىم  وكمىىا يىىرى النفىىاد  ىىرن  ىىرتا البصىىي يبىىدو إقىىالالًيا  ىىبىىالر   مىىن أن عنىىاان 

ي ربمىىىىىىا يعىىىىىىاد لعفليتىىىىىى  املسىىىىىىىتفلة إحىىىىىىدى  ىىىىىىما   العبفريىىىىىىة منىىىىىىت بدايا ىىىىىىى  املجنيىىىىىىة كانىىىىىىت قدر ىىىىىى  اخادليىىىىىىة والزىىىىىىى

السمات الزي  ميا كتابا   عي  مع  بين األ الار املنتلبة واملسلمات املنتلبىة   ىحدإوشاصيت  الشااعة. و 

 .iiكما أن ل  الفدرة علع مناقشة الفضايا املعفدة بلغة أنيفة و جلة املنال خامجاره الضا  املتنا 

و ا عن  ىلمان رقىدي وروايتى   ،«الثقافية والرقابة بلن عامللن الخيانة»البصي الراسع من البتا  سعناان 

  ورصىىد  الاىىاا  بىىين الشىىرق والغىىر   وردة  علة مىىا املتناقضىىة حالجىىا وحىىال إمالانيىىة أن  الىىان آيااات شاايةانية

 امشاللة  ضار  بين الافا ات. و ي  تا امةار  حدث مزروعي عن مشاعره املتناقضة حالجىا بىين كانى  مسىلًم 

قد عانى من املنىع والرقابىة  ىي بلىده وقار ى  السىادا  و ىي أ ىزا  مىن العىال  ام ىالم .  اير ضجا  وبين كان  كا بً 

تيانة الدولة  ومبجال املسلمين لرايانة ب ن ا تيانة األمة أو تيانة الدين  -وقارن بين مبجال اخايانة الغر   

ا  ارينية     ة ا إعدال م
ً
 ا لفاانيُ   وأعرا ج .ن اعت  ال   دولج  تاًنين ةبًف و نا  رد الالا ق أحدا 

ىى صىىلع   عليىى  -ا  يتنىىاول مفارنىىة بىىين محمىىد  مىىة عنىىاان ال ىىت  ىىي  ىىتا البصىىي  ىىا: الفىىرتن باصىىب  أدًبىىا عاملي 

واألد  التي  -ن  كالل    والتي ع   عن  املالم ب -وقبسبي   من حيث الفرتن التي  ا  ب  الن ي  -و ل 

تيات   ووصبجا  عسرد األتطا  البادحة الزي وقع  ة ا  لمان رقدي من قال ام   علويسبي . نتج  قبأ

بآيات مىن الشىيطان  والفىارية مىن أحالامى   والتشىبي   ىي الن ىي  و ىي كتىا  الىاحي  إ ىع ذلى  مىن املنالبىات 

بىى   ىلىى  يجىىرل مىىا أيىى الزىىي  علىىت إيىىران و ي  ىىا يطىىالبان برعدامىى .  نىىا إقىىارة إ ىىع مسىى لة أتىىرى  علىىت الغىىر 

ورد  ىىىىي الروايىىىىة  واملفصىىىىاد: او ىىىىات الن ىىىىي الطىىىىا رات.  كمىىىىا ىىىىلمان رقىىىىدي  وعىىىىي الفىىىىتؤ والتشىىىىجي  بىىىىاألماات 



 

6 

www.fairforum.org 

ن ىا  ىي  رنشىر سعىه البتىق الزىي ال  تاا ى  مىع  يا ى  ا   عوبالر   من أن دولة ماي بريطانيا  برف رقابة على

روعىىي نبسىى  مىىن  ىىرف الرقابىىة واملنىىع  ىىي بريطانيىىا الاقىىت ذا ىى   ىىدا ع عىىن حيىىاة  ىىلمان رقىىدي. ولىى  يسىىل  مز 

 وأمريالا و ي  ما ألعمال   ي مسلسي األ ارقة.

يشي  املالم أيًضا إ ىع أن اخيبى  الىتي أصىدره تيىة   اخامينىي بىاملات علىع  ىلمان رقىدي يفىع تىارع املعىايي  

لزي أدانت إر ا  اخاميني املعلن ا. ظلت الدول الغربية اا علني  ن  كان حبًم أالغربية للسلاي املشرو  تاصة 

 
ً
ا صىىىامتة إاا  إر ىىىان   البعلىىىىي  ىىىد مىىىىن يضىىىرون بمصىىىىري   . ويعىىىاد املالىىىم مىىىىرة أتىىىرى ليسىىىىرد للفىىىار  أحىىىىدا 

ن بمصىري   . ويعىرع علىع و  ربية أمريبية و رنسية قال  ة ىا الغىر  بمحىاوالت ا تيىال أنىاا ظنىاا أن ى  مضىر 

 ماةن  لمان رقدي سسلق روايت   ل .  يةالجند ارةقب  الف سعه األحداث الدامية الزي وقعت  ي

ن مزروعىىي أوضىىك  يىى  إحيىىث    اًبىىال ادي ىىي أن  ىىتا البصىىي الراسىىع اخاىىاي سسىىلمان رقىىدي  صىىي قىى ى يىىر 

من باالنبتىىىىاي ا نىىى  يىىىإبالىىىي صىىىدق مشىىىاللت   ىىىي يعاةيىىى  مىىىع  ىىىته الفضىىىية  مىىىن حيىىىث كانىىى  مسىىىلًما ومىىىن حيىىىث 

ا ىىتغي قىىد لمان رقىىدي وإظجىىار يعاةبىى  مىىع املجتمىىع املسىىل . و املجتم ىىي. و ىىتا لىى  يمنعىى  مىىن إدانىىة كتىىا   ىى

للهاىىىىال علىىىىع املجتمىىىىع الغر ىىىى  تاصىىىىة بريطانيىىىىا  والااليىىىىات املتحىىىىدة  و رنسىىىىا مدانىىىى    لرامينىىىىي   ىىىىته البرصىىىىة

وعر ج  املساعدة خيماية رقدي. وبالنسبة ملزروعي  رن ماي  تا النباق الغر   يظجر و جات النظر األ نية 

ن مزروعي ل  يبن  د منا  ته البلدان ر  ولال  نالان منصبين  يالا يا والدين والسيا يةبنصاي األيد

  .iiiمنحت   ته الدول لرقدي وكتاب  تيا سش ن الدع  الولبن  كان قلًف   اخيماية لسلمان رقدي نبس 

ىىىى الفصااااخ الخااااامسيسىىىىتعرف املالىىىىم  ىىىىي 
ً
الناحيىىىىة ا مىىىىن األ ىىىىبا  الزىىىىي  علىىىىت العىىىىال  الرأ ىىىىما ي أك ىىىى  ار باة

االقتصىىىىادية بر ريفيىىىىا مىىىىن ار بىىىىا  املعسىىىىبر السىىىىا يزي ن ىىىىا  ويلبىىىىت االنتبىىىىاه إ ىىىىع  جربىىىىة  انىىىىا  و ااانيىىىىا  وااًيىىىى   

واامبيىىىا  وبيىىى و مىىىع صىىىندوق النفىىىد الىىىدو ي. ويتحىىىال إ ىىىع  ىىىرد التجربىىىة ذاال ىىىا ولبىىىن  ىىىي اخاانىىىق الغر ىىى   يسىىىرد 

 ىىىى  يتطىىىىرق إ ىىىىع األ ىىىىااق العامليىىىىة وةبيعىىىىة السىىىىاق  جربىىىىة كىىىىي مىىىىن أمريالىىىىا الال ينيىىىىة  واملبسىىىىي   واألر نتىىىىين. 

االقىى  اكية الزىىىي  بمىىىن عبفري  ىىىا  ىىىي التاايىىع  وإ ىىىع الرأ ىىىمالية الزىىىي  سىىىدت عبفريىىة امنتىىىاع   ىىى  إ ىىىع املعانىىىات 

كبارة للغر  عن نبس  أمال الضمي  املسيحي. وياكد أن  االةاخاار ية  ومُ ا إ ع العمي اخاي ي التي كان بم

صىىادات ام ريفيىىة يعىىزى إ ىىع إرث امم  ياليىىة الغربيىىة  وأن مشىىبالت العىىال  الاالىىث اخااصىىة معظىى  علىىي االقت

ن دول العال  الاالىث يان العظمابنظال التجارة و راك  الديان عي من مسلبات اال تعمار  حيث يعت   الفا 

ا  يدة لبيع أ ري  ا التفليدية
ً
 يرو .  عدد ضيايا امر ا  أقي بباي  من ضيايا اخ  أ ااق

أوال مىا أن األمريالىان يمتلالىان ما بىة بىا رة  ىي التااصىي مىع  :مىن تىالل أةىروحتين الفصاخ الساادسينطل  

ىىىى ىالتىىىرين  والاانيىىىة أن ىىى  مسىىىىتمعان  ىىىي ان لىىىتل   ىىىى   ا.   مريالىىىا  صىىىا  مب ىىىى ات أمريالىىىا أن  ت نسىىىن أتالقي 

و ناةق التر برحدى لغىات  ىت:  الصات لدي ا نحا الشرق ونحا العر  و ص  تذان ا عن أصاات الترين.

الاانيىىىة لغىىىة املسىىى  ل   والاالاىىىة لغىىىة العملىىىة  والراسعىىىة لغىىىة قىىىاة املجىىىارة  واخاامسىىىة لغىىىة و لغىىىة امنتىىىاع   عاألو ىىى

ا  ي نشر السالي  والساد ة عي اللغة امنجلياية. و نا ي   ن املالم باألدلة املنتلبة أن أمريالا حففت نجاًح 
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ي نشىىر الديمفراةيىة. ويشىىي  إ ىع أن نشىر أ ىىلا  اخييىاة األمريالىى  كىان أك ىى   اعليىة ولبىىن الرأ ىمالية أك ى  مُ ىىا  ى

 أقي قصدية.

الطايىىىىي  ميىىىىي إ ىىىىع التسىىىىاما الىىىىديني   فىىىىد  ىاملىىىىد عكانىىىىت الااعىىىىة السىىىىاًدة  ىىىىي الااليىىىىات املتحىىىىدة األمريبيىىىىة علىىىى

تساوي بين البيه ال   فبي بل  بفت أوروبا  ي  صي الدولة والبنيسة  بيد أن ا ل   تني عن عنصر بيُ ا  

 يىىا ام ريفيىىة يحريىىة الزن ىىي لبىىن عىىدل التسىىاوي معىى . و نىىا يفىىارن املالىىم بىىين ماقىىم أمريالىىا مىىن ليب -والسىىاد

الزىىىىي ولىىىىدت مىىىىن ت ىىىىار العباديىىىىة  الانىىىىت ا ىىىىتيطان سعىىىىه النىىىىا ين مىىىىن  جىىىىارة الرقيىىىى  ع ىىىى  املحىىىىيو األةلنطىىىى   

إعىىىىادة ا ىىىىتيطان للنىىىىا ين مىىىىن أ ىىىىران الغىىىىاا واال ىىىىطجاد  وإ ىىىىراًيي الزىىىىي ولىىىىدت مىىىىن ت ىىىىار محرقىىىىة ناايىىىىة  الانىىىىت

 ا  ي ماقبجا  حيث ال ي ب  الضمي  األمريال  بليبي يا إال علع مضه.ا واضًي األورو     يجد  ناقضً 

وذلىىى  ألن   ا  ىىىي منىىىع أمركىىىة اللشىىىرية أك ىىى  ممىىىا حففتىىىا  ىىىي أنسىىىنة أمريالىىىاإن املاركسىىىية وام ىىىالل حففتىىىا نجاًحىىى

خاانىىق الىىديني  ولبُ ىىا متعصىىبة  ىىي اخاانىىق العر ىىي. و ىىتا أ ىىر بىىدوره علىىع يعامىىي أمريالىىا مىىع أمريالىىا لي  اليىىة  ىىي ا

ن لجا.   مريالا  نظر إ ع املاركسية علع أن ا  جاة بىين الشىرق والغىر  ياملاركسية وام الل باصبجما أك    حدي

خانىىا   بىىين البىىيه  نطىىاي علىىع عالقىىات بىىين البىىيه والبىىيه   ىىي حىىين أن ام ىىالل ماا جىىة بىىين الشىىمال وا

 و ي  البيه.

 

 –رأي  ىنجار  عمستندة على- يبني  ر ية   ا بدرا ات السادا تاص  ا تماًم  الفصخ الساب يا ي املالم  ي 

 »مباد ىىىا أنىىى  إذا كىىىان األورو ىىى  يعتفىىىد 
ً
 »نىىى      ىىىرن ام ريفىىى  يسىىىل  ب«ا أنىىىا ما ىىىادأنىىىا أ بىىىر إذ

ً
ا أنىىىا أنىىىا أقىىىعر إذ

يا ىىىد العىىىال  مىىىن حفيفىىىة قبىىىز انعالا ىىى  علىىىع ذا ىىى . ومىىىن تىىىالل  ر ىىىية أتىىىرى النسىىىبة لع ريفىىى  ب «. ما ىىىاد

بن لج   ا   ي حين أن الساد ل  مر التاريخ التين  ي وا حياة اللشرية كاناا ي ادً  عمبنية علع أن العباقرة عل

ى كى  والسىىاد و ىىي الة ىاد عىىرق ذ  اأيىة إ ىىجامات  بريىة  يايىى  املالىم يسىىا الت عمىا إذا كىىان الىتكا  العفلىىي عرقي 

 ا.ا قا يً ولبن يسا ال   الزي دعمجا ب مالة وقصن ل  يعو لجا  اابً  لقي ذكا ً أ

 جىى  أذكيىىا     مىىة نظىىرة منتشىىرة بىىين قىىراًا مىىن األمريالىىان السىىاد مباد ىىا أن الة ىىاد  ىى  دمىىاو العىىرق األبىىيه

 -إ ىىىع حىىىد التالعىىىق ببفيىىىة البىىىيه
ً
الااليىىىات املتحىىىدة  ىىى  مىىىن يتحبمىىىان  ىىىي الىىىرأي العىىىال  ىىىي و   عىىىن الزنىىىاع  ضىىىال

ببضىىي امىىتالكج  محطىىات امذاعىىة والتلبزيىىان واملجىىالت   األمريبيىىة مىىن تىىالل  ىىيطرال   علىىع و ىىاًي امعىىالل

 
ً
ة السىاد اأيًضا  نىاي مىا يشىي  إ ىع معىاد .ا  الت صية اع  أول   السادوالصيم. وقد قجدت أمريالا أحدا 

الا   فد  ا ر ي ىاد و ركىاا أعمىالج  سسىلق  ىغا  للسامية  وإ ع نا  من التطرؤ األ اد  د الة اد  ي أمري

 املتطر ين الساد  وبناصة  ي نياياري.

عىىدل نفىىي سويسىىلق   إ ىىع تلىى  حىى  مىىن العزلىىة ىن  يىىا  الاللمىىة املبتابىىة  ىىي معظىى  الافا ىىات ام ريفيىىة أدإ

املح ى ل وال الافا ة من عصر إ ع عصر.  فد اعتمد األ ارقة علع التفليد الشباي  فو التي ينفي املفبال و 
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إ ىىىع  ىألنىىى  نفىىىي االنصىىىيا  ال نفىىىي االبتىىىدا . أيًضىىىا  ىىىرن  يىىىا  الريا ىىىيات أد  ينفىىىي إبىىىداعات العصىىىر السىىىاب 

 عىىن التمييىىىا الشىىامي  ىىد السىىىاد الىىتي أعىىاقج  وقلىىىي مىىن قىىدراال   علىىىع 
ً
إعاقىىة التطىىار العلمىىي للسىىىاد   ضىىال

  مىن  ىالان ا.  ى   ىال ذلى  تضىاعجا للسىيادة وذل  سسلق  جارة الرقي  الزي حرمىت إ ريفيىا مىن كايى  االبتالار

امم  ياليىىىة. ويعىىىال املالىىىم  ىىىي  ىىىتا السىىىياق علىىىع  ضىىىا ر  جىىىاد اخيركىىىة ام ىىىالمية السىىىادا  ودرا ىىىات السىىىاد 

حمىىىدي حسىىىىن أن علىىىىي مزروعىىىىي قىىىد  مسىىىى  برةىىىىار  فىىىىا ي  ى لتنىىىريس  يىىىىي  ديىىىىد أ ضىىىىي. و ىىىي  ىىىىتا السىىىىياق يىىىىر 

 1٩63  ريفىىى .  ىىىي عىىىالكىىىد قىىىي  التضىىىامن العر ىىى  وام ا ام ريفىىى   ويالجايىىىة واالنتمىىىا   ةل مسىىى عومعر ىىىي يركىىىز علىىى

 ىي  ى انطالقىة ك ى   ة  نشر  ي املجلة األمريبية لعل  السيا ة  ليشىالي نفطى«ا أ ارقةنحن  ميعً »صاو مبجال 

ا ىفىا ىى ًعامشىرو  يزروعىمري ةىى طىاره الببىري. لىفىىد  ليتجىاوا مىىن  " أ رابيىا"متعىىدد اخااانىق أةلى  عليى  ا ىى   ي 

-وينل  حالة اندما ية يع   عن التباعي الافىا ي العر ى    ماي الىرق و ىارة انجباركا ة الل  أسعاد الصرا  ت

 ريفيىىا بالىىي مىىىن إ ريفىى . كمىىا أن  ىىاريخ عالقىىة ا  ىىي الااقىىع ام  ام ىىالل والعروبىىة  مىىا األو ىىع انتشىىارً  ام ريفىى  

 .ivت  ة العالقة مع الغر  األورو  الىعىروبىة وام ىىالل لى  يشجد أي  ىصىادل حفيف  ماي 

الىىتي يعىىد مىىن أ ىى   صىىال البتىىا    يفىدل درا ىىة لعاامىىي التشىىاب  والتاا ىى   ىىي املعىىايي   الفصااخ الثااامنأمىا 

 ىىىا  1٩48بىىىين الصىىىجيانية وأيديالا يىىىة البصىىىي العنصىىىري  ىىىي  نىىىا  إ ريفيىىىا. يبىىىدأ باملبارقىىىة الغريبىىىة   عىىىال 

 ىي  نىا  إ ريفيىا حملتى  « اخيىز  الىاةني»عال ذا   الىتي دقىن  يى  العال التي نش ت  ي  إ راًيي  و ا ال

االنتنابيىىىة حىىىال  يا ىىىة البصىىىي العنصىىىري بالفىىىانان بىىىين األعىىىراق والافا ىىىات.  ىىىتا التشىىىاب   ىىىي األو ىىىا  لىىى  

  تور  ي  اا ل أيديالاجي مسب  بين الصجيانية والبصي العنصري.

ىىىىااةن منبصىىىىلة يفىىىال كىىىىي مىىىىن مبجىىىال العنصىىىىرية و يا ىىىىة البصىىىىي العنصىىىر  ي علىىىىع التبرقىىىىة الالليىىىة وإنشىىىىا  م 

ات. و ىىي يىىأحاديىىة العىىرق والافا ىىة لالىىي  ماعىىة إ نيىىة. و نىىا يىىارد املالىىم أمالىىة لجىىتا البصىىي  ىىرت  ىىي الامانين

يىىة    ىىتا امةىىار يشىى  ي الصىىجيانية مىىع البصىىي العنصىىري  ىىي التبرقىىة الالليىىة أك ىى  ممىىا  تبىى   ىىي التبرقىىة اخاًز

الااعىات امقصىىاًية املعاديىىة للتعدديىىة مىن الببىىر الفىىام  األملىان . ومىىن ذلىى  النظىىرة بحيىث ا ىىتعارت كلتا مىىا 

 التفليدية إ ع املااةنة.

إ ىىا ة إ ىىع ذلىى   يا ىىد  فىىار  يبمىىن  ىىي  ىى  ي  الىىدين علىىع األيىىديالا يات اخياكمىىة  ىىي املجتمعىىين   بىى  حالىىة 

حالة الفامية األ ريفانية ا تشجد بالعجىد إ راًيي كان السند  ا العجد الفدي  لت  ير مزاع  صجيانية  و ي 

  الفىدي  أيًضىىا لشىىرعنة البصىىي العر ىىي و بىاق العىىرق األبىىيه. مىىن  ىىتا التىاا ل أيًضىىا مسىى لة عفىىدة الضىىيية

الزىىىىىي  اار ىىىىىت ع ىىىىى  التىىىىىاريخ الة ىىىىىادي وو ىىىىىعت الشىىىىىعار بالىىىىىتنق نحىىىىىا إ ىىىىىراًيي  ىىىىىي الغىىىىىر    تحالىىىىىت املعار ىىىىىة 

 مىىىن أملانيىىىا الناايىىىة لىىىدى للصىىىجيانية بىىىين الة ىىىاد إ ىىىع كرا يىىىة لل
ً
ة اديىىىة  وبىىىين األ يىىىار إ ىىىع معىىىاداة للسىىىامية. وبىىىدال

 ريفية عفدة مع ال  يطانيين  را  اخير  ال  يطانية. لبن االتتالؤ  نا يبمن  ي أن الة اد  لدى الفامية األ 

 ب  الصجاينة. ريفانيان ل  يبن لجا الت  ي  ذا   التي قال لا ية البصي العنصري الزي روع لجا األ يا أيد
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 مىىىىة مفارنىىىىىة أيًضىىىىا  ىىىىىي  ىىىىتا السىىىىىياق بىىىىىين امر ىىىىا  الصىىىىىجيان   ىىىىد البلسىىىىىطينيين وممار ىىىىات حالامىىىىىة  نىىىىىا  

  ىي حالىة الراىا  البلسىطيني وإاالىة إ
ً
 ريفيا إاا  الساد. ومىن ذلى  التنفيىة ام نيىة وامقصىا  لغيى  الة ىاد ممىاال

الدولىىىىة  والالىىىىاباا الىىىىديما را ي البلسىىىىىطيني. العنصىىىىر العر ىىىى  مىىىىن إ ىىىىراًيي سسىىىىلق الفلىىىى  علىىىىع بفىىىىا  ي اديىىىىة 

ويشىىىىاب  حالىىىىة العمالىىىىىة البلسىىىىطينية  ىىىىىي إ ىىىىراًيي مىىىىىع ا ىىىىتي اد  نىىىىا  إ ريفيىىىىىا ملىىىىاظبين مىىىىىن إ ريفيىىىىا بصىىىىىارة 

ماقتىىة  ويبمىىن التشىىاب   نىىا  ىىي أن إ ىىراًيي و نىىا  إ ريفيىىا  ريىىدان اخامىىع بىىين مغىىان  العمالىىة األ نليىىة دون 

 امن  ي  صار   للبالد.التناال عن املبدأ العر ي الال

ا ىىىتمرت الصىىىجيانية  ىىىي يعطشىىىجا إ ىىىع مزيىىىد مىىىن األرا ىىى ي  وكىىىتل  ار ىىى ى نظىىىال البصىىىي العنصىىىري  ىىىي  لسىىىبت  

التنىىىىاال عىىىىن األرا ىىىى ي دون التنىىىىاال عىىىىن السىىىىيطرة  يىىىى  املباقىىىىرة علىىىىع مىىىىا يىىىىدور  ة ىىىىا. ولتحفيىىىى  التبىىىىاق ام نىىىىي 

ن: ايىىادة التعىداد السىىالان  للب ىىة ام نيىىة املر ابىىة  املنتلى    فىىد ا ىىتحد ت إ ىىراًيي و نىا  إ ريفيىىا مفىىاربتي

ىىىى ا  وبا ىىىىت و فليىىىىي عىىىىدد السىىىىالان مىىىىن الب ىىىىات  يىىىى  املر ابىىىىة  بيىىىىد أن الىىىىدولتين لىىىى   نايىىىىا  ىىىىي  نفيىىىىة ذاال مىىىىا إ ني 

 مس لة  هاي  البلسطينيين أك   م  اوية من أي  ماعة  ادا   ي  نا  إ ريفيا.

ا الىىتي قىىاد إ ىىع  بىىا   بىىين إ ىىراًيي و نىىا  إ ريفيىىا  بالتعىىاون  ىىي  ىىتا اخيىى  املشىى  ي  يمىىا يتعلىى  بالعزلىىة  ىى

 ات.يصبفات السالي و ي  ذل  منت السبعين

مىن البتىا  يفىار  املالىىم بىين املحتجىين البلسىطينيين علىع اخيبى  العسىبري ام ىىراًيلي  الفصاخ التاسا  ىي 

  .  ى  يعىرع علىع الظىاا ر املر بطىة بىين وأداة الفمع ام راًيلية  واملحتجين  ي ببىين علىع الدكتا اريىة وقىامعة

 ىام   ومىا يربطجمىا   حنىين الة ىاد ما ى  إ ىع ما ىة    وحنىين الصىين  –االحتجاع والفاة من منظار صىيني 

ن ي حىىر  العىر  مىع الة ىاد  وحىر  الشىىياعي 1٩48ن انىدلعتا عىال ين اللتىياخيىرب ا علىع ما ىة ا. لبىىنف كىان  مىردً 

 ا علع ال  اث الة ادي. راعً ين  ي الصين( كانتا صيمع الفام

يفىىىىدل  ىىىىتا البصىىىىي سعىىىىه املبىىىىا ي  حىىىىال الشىىىىعق املنتىىىىار  والعىىىىرق املنتىىىىار  والطبفىىىىة املنتىىىىارة والشاصىىىىية 

التىاريخ. ومىن  ىحيث كان لب ة الشبا  دور بارا  بشم علع مىد  «الب ة العمرية املنتارة»املنتارة  ونظرية 

ان  والجنىد  والسىادان  و لسىطين  والصىين. و ىي  جربىة  لسىطين األمالة لجتا الدور ما حدث  ي إ يابيىا  وإيىر 

ىا منتىارً  رن الشبا  ا طلعاا بدور ةلي ىي  ىا ري  ال بصىب    قىعبً   والصين با   تاي
ً
ا ا منتىارً ا أو عرق

 أو ةبفة منتارة  وإنما باصبج    ة عمرية منتارة كجيي اصطباه التاريخ.

وحشىىىية حالامىىىاال    ىىىد    كمىىىا أن ىىىا ضىىىيايا للاحشىىىية األ ىىىاأ يعىىىد قىىىعا  العىىىال  ضىىىيايا للمااوتيىىىة  وعىىىي 

 ظاعىىة مىىن حالامىىات العىىال  األول و ىىته عىىي السىىادية. ر ىى  أن الصىىين  ىىعت إ ىىع اخاىىروع التفىىان  مىىن العىىال  

الاالىىث   رن ىىىا عز ىىت عىىىن الجرولىىىة األيديالا يىىة با جىىىاه العىىال  األول. ولبىىىن  جىىى ة عىىادت املااوتيىىىة اخامعيىىىة 

سجا. أما  ي حالة إ راًيي  بما ا تندل املسيحيان البىيه  ىي إ ريفيىا البتىا  املفىدا الصينية لتبرف نب

ا لشىىرعنة التا ىىع الة ىىادي. ومىىا لشىىرعنة إم  يىىالي      فىىد ا ىىتندل الة ىىاد  ىىي  لسىىطين البتىىا  املفىىدا أيًضىى
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ى بر  ابىي إن  مىة  يىارً   عانى من  الة اد كضيايا  أصبا ام راًيليان يمار ان  أك     ك    ىي إ ىراًيي تتىت  اي 

ا لجىىتا الشىىالي مىىن الباقىىية السىىامية ا إ ىىراًيلي  أةلىى  الىىبعه مصىىطرًي  . وقىىدبالبعىىي  ىىي التحىىال إ ىىع الباقىىية

 أن إ ىىراًيي    لىىدى الة ىىاد مىىا يببىى  مىىن الغطر ىىة والسىىلطاية والتعصىىق  «الناايىىة الة اديىىة»با ىى  
ً
وتاصىىة

 أصبحت اللة اخيربية األك   منت أملانيا النااية. 

ا بىىىىين مىىىىا  علىىىى  ام ىىىىراًيليان  جىىىىاه االنتبا ىىىىة  وبىىىىين مىىىىا ا نىىىىته يفىىىىدل املالىىىىم كشىىىىم حسىىىىا  للفمىىىىع  مفارًنىىىى

ومزىىم   الصىىينيان  جىىاه الطىىال  املحتجىىين. وأظجىىرت املفارنىىة ر احىىة  ىىي كبىىة الصىىينيين مىىن حيىىث عىىدد الفتلىىع

 لفمعجى 
ً
 أتىىرى مىىن  وردود األ عىىال  ىىي اخاىيي الصىىيني نبسىى   جىاه مىىا  بىدأوا يتنىىتون أقىىالاال

ً
حىىدث  وأقىالاال

املفارنة كانت  ة ا إ راًيي  بدو األك   وحشية وعدوانية. لبن ردود البعىي كانىت انتفاًيىة   بى  حىين  ر ىت 

الااليات املتحدة األمريبية عفابات عسبرية  د  يي التحرير الشع ي الصيني  ا تمرت  ىي  فىدي  الىدع  

ا إاا  االنتبا ة البلسطينية  ي األرا  ي املحتلة ر    ا  اكنً خايي الد ا  ام راًيلي.  ل   حري الدول ذاال

 أن ما  زامنتا. 

مىىىىن البصىىىىال املجمىىىىة  ىىىىي البتىىىىا   ويتحىىىىدث عىىىىن دور املىىىىرأة  ىىىىي  «عاااان الجناااادر والقااااوة»الفصااااخ العاشاااار يعىىىىد 

و ى   علىالافا ات التفليدية  وعن سعه ال  ديىدات الزىي أ ىرت علىع دور املىرأة  ىي العىال  الاالىث و ىي إ ريفيىا ع

وا ىىىىطرت النسىىىىا  لت ديىىىىة دور   اخاصىىىىاي  وكيىىىىم  يىىىى  البسىىىىاد الببيىىىى   ىىىىي اخيىىىىر  العامليىىىىة الاانيىىىىة دور املىىىىرأة

الفاامىىة الاال يىىة علىىع النىىار واملىىا  واألرف  ىىي عزلىىة  امىىة. وكىىتل  كيىىم كىىان خيىىرو  التحريىىر  ىىي إ ريفيىىا دور  ىىي 

ة. أعفىق ذلى  دتىال التفانىىة علىع الزراعىة ممىىا امتىالل بالنظىال األ ىري   ىى  حىرو  الاىارة املضىادة اخيدوديىى

 مىىي دور النسىىا  بالنسىىبة للفاامىىة علىىع األرف   التغريىىق الىىتي مىىرت بىى  املىىرأة  ىىي العىىال  الاالىىث   ىى   مىىي 

ىىىىىىى ي  الر ىىىىىىىال  ىىىىىىىي التعىىىىىىىامالت مىىىىىىىع األ ىىىىىىىااق العامليىىىىىىىة والتمايىىىىىىىي  ىىىىىىىي مجىىىىىىىال  إدارة  عا وأصىىىىىىىبا يط ىىىىىىىدور املىىىىىىىرأة  ًز

 ا.ماالة  يا ي   ىلتل  بدت املرأة أدن  منظمة األوب  املا سات العابرة للدول و ي

تكر  ىىىىي الزعامىىىىات األناايىىىىة ر ىىىى  اتىىىىتالؤ اخالبيىىىىات الافا يىىىىة لجىىىىاال  الىىىىنشىىىى ت ظىىىىا رة تال ىىىىة األن ىىىىم لشىىىىجادة 

  ناقىطة  يا ىية و صىبا نلىم مفتىي شاصىية ذكاريىة  مالنسا   حيث  نىرع مىن أنفىاف الىدل واألسى م أن ى

سسىىىريالنالا سعىىىد مفتىىىي  -باذيىىىة الديانىىىة -  الومىىىن  ىىىته النمىىىاذع  ىىىي يما ا بنىىىدرناي امىىىرأة مىىىن أ ىىىي الشىىىجيد.وعىىىي 

ىي  وارا  الجنىد سعىد مفتىي أبة ىا  وبينظيى  با ىا بباكسىتان - ندو ىية الديانىة  -نىديرا  انىديإاو جا  و   -ابنىة ًر

 -لبلبينىىيبلىىنجالديي  وأرملىىة السياسىى ي ا -مسىىلمات-سعىىد مفتىىي أبة ىىا. وتالىىدة  ىىيا  وقىىينة حسىىينة  -مسىىلمة

كينىىىا املسىىيحية الديانىىىة. والسىىىلق أن  نىىاي حضىىىارة  ىىي ذلىىى  اخاىىىز  مىىن ت ىىىيا أقىىدل مىىىن املسىىىيحية أكىىارااون 

ا حزىم وعي  فا ة التناس  أو إعادة التجسد بين الزوع والزو ة.  املسىيحيان اعت ى وا الىزواع عجىًد   وام الل

 ا إ ع ما سعد املات. املات  ي حين اعت  ه الجندوا عجًد 

  ل 
ذ
ل  يسة  صبا أن يمبن امرأة إ ريفيا فدف  معظ   ي واألرف واملا  للنار حار ة األن م  زال  ما لريالامة  ًر

من  ا ي  املا  لأل رة  وحمىي و مىع اخيطىق  واخيبىا  علىع  الدور  ن تا  فال االت ما ألن ا ام ريفية  الفرى 
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رأا  ع ىىىي حىىىين ظجىىىرت الفىىىاة الناويىىىة  ىىىي العىىىال  الاالىىىث  ىىىي دول كايىىى ة كانىىىت  ة ىىىا النسىىىا  علىىى تصىىىابة ال  بىىىة 

ىىىنىىىديرا  ىىىي الجنىىىد كانىىىت رمىىىزً إ .املشىىىجد السياسىىى ي ا ولتىىىا ي األن ىىىم امىىىال السىىىلطة. و ىىىي إ ىىىراًيي ا لتمبىىىين الجنىىىد ناوي 

ا ىىة  الىىدا مىىاًي  للىىاارا  مىىع ااديىىاد الفىىاة الناويىىة م ىىراًيي. و ىىي أ مريالىىا الال ينيىىة قىىدمت األر نتىىين واكبىىت ًر

يسة للدولة مع قدرة علع التباق الناوي. وأظجرت باكستان قدرال ا علع  فىدي  نسىا  قايىات  إيزابيي بي ون ًر

وامتالي مىا الت ناويىة. إن النسىا  الاليى  نايىن  ىي  لى  املجتمعىات  ىن  -بينظي  با ا  - ي املشجد السياس ي 

ة وشااعة و حمي وقساة   فمة الجرل  ي السلطة عي الزي  رت  انية ظجرن صبات ذكارية من قدأالالي  

 ا علع التباق التكاري.  نسجا  لبن با ي الجرل ما يزال قا ًد 

 
 
 ا عن الت يلرالجزء الثالث: بحث

يحتاي اخاز  الاالث واألتي  من البتا  علع أر عىة  صىال  يتنىاول أول  ىته البصىال دور الافا ىة  ىي الىد ع 

 فىىىىىا ي. والعناصىىىىىر الافا يىىىىىة الزىىىىىي يعيىىىىى   ى عانىىىىىة األ نليىىىىىة  ومىىىىىا  نطىىىىىاي عليىىىىى  املعانىىىىىات مىىىىىن محتىىىىىا سعالقىىىىىات امل

ا لاال ىىىىىىة والتبعىىىىىىات الافا يىىىىىىة العامىىىىىىة للمعانىىىىىىات األ نليىىىىىىة.  مىىىىىىنا املعانىىىىىىة وينتىىىىىىار مسىىىىىىتحفا ا و ًفىىىىىى  املعانىىىىىىات

لىىىىدوال. ولبىىىىن اعتبىىىىارات: امحسىىىىان  والتضىىىىامن  واملصىىىىرية اخااصىىىىة. و ظىىىىي املصىىىىرية اخااصىىىىة  حمىىىىي صىىىىبة ا

باعىىث امحسىىان والعمىىي اخايىىى ي لىى  مفاما ىى   ىىىي الافا ىىة اللي  اليىىة   لفىىد اادت ما سىىىات العمىىي اخايىى ي  ىىىي 

أمىىىىا حىىىىين يتعلىىىى  األمىىىىر باملعانىىىىة الر ىىىىمية مىىىىن دولىىىىة ألتىىىىرى  .املجتمعىىىىات الرأ ىىىىمالية داتىىىىي املجتمعىىىىات نبسىىىىجا

ا مىىىن امحسىىىان لغربيىىىة  بلىىىى مسىىىتاى عالًيىىى يضىىىعم االعتبىىىار اخايىىى ي ببعىىىي املصىىىرية الشاصىىىية. إن املعانىىىة ا

واملصىىىىرية التا يىىىىة  لبُ ىىىىا  تىىىى  ر  ىىىى  ًرا يسىىىىيً ا بىىىىدوا ع التضىىىىامن الافىىىىا ي واأليىىىىديالاجي. أمىىىىا املعانىىىىة االقىىىى  اكية 

 من امحسان.  اا من املصرية الشاصية وال  بلى إال مستاى يسي ً ا قاي   تتضمن عنصرً 

األيىديالا يا العلمانيىىة أك ى  مىىن العفيىدة الدينيىىة. وكانىت  ىىبارات اقىتملت املعانىىات الافا يىة علىىع نسىبة مىىن 

 
ً
حيث كانت  حتاي علىع قىالي مىن أقىالال الىترا  الافىا ي ل ى ويس أ الار ىا وقيمجىا.   لتل  الفاى العظمم مااال

 مة قالي تتر أك   تبا  من املعانات الافا ية  ماي  ي التعلي  و ا ي  املدر ين وع   اخاامعات  ماي سعه 

   ىىىي اخاامعىىات ام ريفيىىة الزىىي بىىىدأت كبيانىىات  اسعىىة ملا سىىىات  ربيىىة. كمىىا أن  نىىاي  يا ىىىات  فا يىىة  طبىى

العىىىال  الاالىىىث  ىىىا ر علىىىع در ىىىة  فىىىدي  املعانىىىات أو قبالجىىىا   تغييىىى  السيا ىىىية اللغايىىىة  ىىىي دولىىىة مىىىا  ىىىي العىىىال  

الاالث يا ر علع ةبيعة الدع  البني املفىدل لجىته الدولىة. كمىا أن املحتىاى الافىا ي  ىي املعانىات ال يالىان داًًمىا 

ة من املعانات الزي عي  ي أ ا ىجا اقتصىادية.  جنىاي ا داتي حزما واحًد  ربما يالان عنصرً   علع نحا مباقر

قياد  ا ر علع  فدي  املعانات ماي  يا   فاليد امحسان  أو  يا  أ اا التضامن بين املانا واملمناي  أو 

  يا  بنية أ ا ية لتفيي  املشروعات واملف  حات املفدمة. 

رى  وماىىىىال ذلىىىى  املاقىىىىم األتال ىىىىي ال  يطىىىىان  إن الفااعىىىىد الزىىىىي  حبىىىى  عالقىىىىات املعانىىىىة نسىىىىلية مىىىىن  فا ىىىىة ألتىىىى

حينمىىىىا كانىىىىت  ا ىىىى  أصىىىىاسع االال ىىىىال إ ىىىىع املجتمعىىىىات الضىىىىعيبة  و ابنجىىىىا علىىىىع  از ىىىىا عىىىىن حبىىىى  السىىىىالل   ىىىى  
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ى برف علة ىا و ىادً  ا لتحفيى  تيى  أتال ىي مزعىال. لبىن لجىته املعانىات عااقىق  زيىد مىن  بعيىة الدولىة ا بريطاني 

و فلىىي مىىىن إمالانيىىة الدولىىىة األو ىىىع  ىىي اخيبىىىا  علىىع أصىىىال  ا  و يىى   حيىىىا حضىىىري   املمناحىىة إ ىىىع الدولىىة املانحىىىة

ا مىىىا للتنميىىة خيسىىىا  املراكىىىز اخيضىىىرية  ىىىي حىىين  ظىىىي املراكىىىز الريبيىىىة يعىىىان  البفىىر والعىىىاا. ومىىىن التبعىىىات أيًضىىى

ًي مىىن يتحبمىىان  ىىي و ىىا ىيتعلىى  بال   يىىق الطبفىى   لىىتل   بفىىا  السىىلطة  ىىي ماىىي  ىىته املجتمعىىات  الىىان لىىد

 التدمي  ال من يملالان و اًي امنتاع.

   ينىىاقي الالا ىىق  يىى  كيىىم  ر ىىت الفىىاة امم  ياليىىة احتالىىار اال ىىتندال املشىىرو  الفصااخ الثاااني عشاارأمىىا 

للفاة علع قعا  إ ريفيا وت يا. كما  ر ت الالعنم بين السالان املحليين باصب  و ىيلة للسىيطرة علىة  . 

نبسىجا مىن اال ىتعمار ال  يطىان . لىتل  كىان النضىال الغانىدي الجنىدي  ومن رح   ىته السيا ىية حىررت الجنىد

 
ً
 أتىر  نضاال

ً
 ى للدتال  ي منظامة الدول الفاميىة. وقىد ألجى  الىزعي  الجندوسى ي  انىدي بتجربتى  الالعنىم دوال

منا ضىىىىة لال ىىىىتعمار  ىىىىي عىىىىدة أر ىىىىا  أتىىىىرى مىىىىن النظىىىىال امم  يىىىىا ي. بيىىىىد أن الالعنىىىىم ال يمبىىىىن  طبيفىىىى  سشىىىىالي 

  داتلىىي. وإذا كانىىت اعامىىة الجنىىد للعىىال  الاالىىث قبىىي اال ىىتفالل  مالىىت  ىىي  انىىدي وأ ىىاليب   ىىي التحىىرر   يأبىىد

 مىىال عبىىد  ع رن ىىا  مالىىت سعيىىد اال ىىتفالل  ىىي أ ىىلا  ن ىىرو الدبلاماسىى ي سعىىدل االنحيىىاا. أ ىىر أ ىىلا  ن ىىرو علىى

ي  املصىىىري وعلىىى ل الزىىىي كانىىىت واقعىىىة  حىىىت ا الىىىدو تصاًصىىى  عىىىدد كبيىىى  مىىىن دول إ ريفيىىىا وت ىىىيا عالناصىىىر الىىىًر

 حيث ر ه ن رو انتما  الجند ألي من املعسبرين العامليين.  االحتالل ال  يطان 

السىىا يتية حىىال  -أ ىىرت أامتىىان علىىع مسىىتفبي عىىدل االنحيىىاا و مىىا: الغىىزو الصىىيني للجنىىد  واملاا جىىة األمريبيىىة

  ا يجية صىىىاخية  ىىىي دول العىىىال  كابىىىا.  فىىىد أ ىىىعبت األامىىىة األو ىىىع مىىىن مصىىىداقية عىىىدل االنحيىىىاا باصىىىبجا ا ىىى

الاالىىىىث. أمىىىىا األامىىىىة الاانيىىىىة  ا ىىىىتطاعت أن يعيىىىىد مصىىىىداقية عىىىىدل االنحيىىىىاا  ىىىىي أعفىىىىا  املاا جىىىىة بىىىىين الفىىىىا ين 

ونشىى ت روي  ديىىدة مىىىن التنىىا   العسىىبري بىىين الجنىىىد   العظميىىين.  ىى  الي  ىىي األ ىى  قىىىبا التنىىا   النىىاوي

ىىلجىىتا  ىىعت الجنىىد  ىىعيً   والصىىين
ً
ي الفىىدرات الناويىىة. و لىىت مىىن  ىىته التجربىىة و ىىتا التسىىرك أن ا المىىتالا حايا

ا  ىىاذً ا  وخيىى  الىىزعي  سعفيىىدة ن ىىرو  ىىي عىىدل االنحيىىاا. إيمىىان ن ىىرو بحسىىن ناايىىا الىىدول االقىى  اكية كىىان إيماًنىى

و ىىا ت أامىىة الصىىااريخ الالابيىىة كىىتل  والزىىي ان  ىىت بىىرذالل كابىىا وحصىىار ا وال ديىىد ا بحىىر  ناويىىة قرن ىىا.  ىىتا 

أعىىىاد اخييىىىاة ال ىىى  ا يجية عىىىدل االنحيىىىاا. وخيفىىىت الجنىىىد بالصىىىين  ىىىي امنجىىىاا النىىىاوي  بجىىىرت  جاا ىىىا  الا ىىىع

 ا لأل راف السلمية.الناوي ظا ري  

ات أ ىىىىىرت علىىىىىع العىىىىىال  ام ىىىىىالم  وعىىىىىي: ار بىىىىىا  الىىىىىاعي السياسىىىىى ي  ىىىىىي العىىىىىال  ينشىىىىى ت  ىىىىىالث نزعىىىىىات  ىىىىىي السىىىىىبعين

  ام ىىىالل  ىىىي التجربىىىة اميرانيىىىىة  ييىىىة ام ىىىالمية.  ماىىىي يسىىىيظجىىىار الفىىىاة النبطيىىىة  والفىىىاة الناو و ام ىىىالم   

والفىىىاة النبطيىىىة ام ىىىالمية  ىىىي العىىىال  العر ىىى   والفىىىاة الناويىىىة ام ىىىالمية  ىىىي باكسىىىتان. بيىىىد أن التباعىىىي بىىىىين 

السيا ىىىىة والىىىىنبو وت ىىىىاق البلا انيىىىىال لىىىى   بىىىىن  اًبىىىىة عىىىىن أقىىىىدار إيىىىىران  ىىىىي ظىىىىي الشىىىىاه. بيىىىىد أن نظىىىىال الشىىىىاه 

حىىىدث  يىىى  اتىىىتالالت  فا يىىىة  ويغريىىىق اقتصىىىادي وصىىىناعي  وسىىىاو عىىىال نا ىىى   مىىىن الدكتا اريىىىة  الف لىىىاي قىىىد

إيىران و ماىي  ىي الااليىات املتحىدة األمريبيىة. ولبىن  عواال تبداد. و اد  مرد علع العال  اخاارجي و يطر   عل
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بىىدة لعمىىال  ىىي البفىى  كىىان  نىىاي مىىاروث الشىىجادة البربالًيىىة  ىىي ام ىىالل الشىىي ي  وكىىتل  مىىاروث الفيىىادة املا 

إ ع  عي  اري  جاه الشاه. وظجرت حالة من امحيا  ام الم  ار بو سعاملين: عامي الفل   ىمما أد  الشي ي

« األوبىى »مىىن ريىىادة الغىىر  املسىىيحي للتفانىىة  ومىىن انبعىىاث للافىىة نجىى  مىىن امىىتالي الىىنبو. وأصىىبحت منظمىىة 

 قاي  
ً
  لق أعضائ ا من الدول ام المية. وعي منظمة أ  ا  ي االقتصاد العالميعامال

 نىاول مىا يايى  منىاوؤ العىال  مىن  فىد   «العالم الثالث واإلرهااب الادولي»سعناان  الفصخ الثالث عشرأما 

العىىىىال  منىىىىت اخيىىىىر  العامليىىىىىة  ى اخيىىىىر  الناويىىىىة  ويىىىىتكر أمالىىىىة لريىىىىرو  التفليديىىىىة الزىىىىي انىىىىدلعت علىىىىع مسىىىىتا 

ىىا مىىن اخيىىر  وعىىي اخيركىىات املسىىرية البداًيىىة وامر ابيىىة  وأيًضىى االاانيىىة  و عىىه اخيىىرو  األ ليىىة  وناًعىى
ً
ا  الا

 اخيرو  الاارية  د الننق البا دة. 

يت ق مزروعي إ ع أن إر ا  الدولة أقد  ي  بعا   من امر ا  الااري  ويتكر  ي  تا السياق كيم انتفمت 

لبنان للبحث عن قااعد  ع ندي إ  ن ألمو إ راًيي من امر ابيين البلسطينيين  برر ال  يي قاام  عشر 

إ ىىىر مفتىىىي  ىىىبي  ا  نىىىاي.  ع لسىىىطينية. وكيىىىم  جىىىرت  رنسىىىا  ىىىيارة  ىىىي لبنىىىان راي ضىىىيي  ا م ىىىة وعشىىىرة قتلىىى

ا أتىىىرى مارتىىىة  ظجىىىر  داحىىىة إر ىىىا  الدولىىىة  ىىىي عىىىدد الضىىىيايا مفارنىىىة برر ىىىا  األ ىىىراد الاىىىاريين
ً
 .وأورد أحىىىدا 

الالا ىق ينبى  عىن ام ىالل السىني والشىي ي  ىته   ىرناألو ىو ور   أن  ته األمالة كانىت مىن منطفىة الشىرق 

يسية  ي الشرق األو و عي منظمة التحرير البلسطينية"ويراصجا  ةال  م  ."الفاة امر ابية الاارية الًر

واألتي   ي  تا البتا    مة حديث عن اخيركىة املنا ضىة لال ىتعمار  الزىي  ىي  ىعة ا  الفصخ الراب  عشر ي 

ا بالىىدتال.  بىىىتا راحىىىت املجتمعىىىات ادة  بىىدو كمىىىن يطىىىرق بىىىا  العىىال  املاصىىىد لتطلىىىق إذًنىىىلريصىىال علىىىع  ىىىي

ال ىىىىياية وام ريفيىىىىة واحىىىىدة  لىىىىا األتىىىىرى  طالىىىىق بالىىىىدتال إ ىىىىع منظامىىىىة الىىىىدول الفاميىىىىة  ولىىىىتل   بنىىىىت  ىىىىته 

فانان الدو ي  الدول أدوات الدبلاما ية الغربية: من برو اكاالت  و برا  مااعين ب دوار منتلبة وال اال بال

 
ً
 ىىي الىىدتال إ ىىع النظىىال العىىالمي  ماىىي  و يىى  ذلىى .  نىىاي شاصىىيات بىىاراة  ىىي  ىىاريخ العىىال  الاالىىث كىىاناا أبطىىاال

 عبد الناصر ونبروما و اكارنا(. و ن رو 

ىىىىىة للرأ ىىىىىمالية   يبىىىىىدو أن اعتنىىىىىاق  بمىىىىىا أن النظىىىىىال العىىىىىالمي املجىىىىىيمن نظىىىىىال رأ ىىىىىما ي  وبمىىىىىا أن املاركسىىىىىية مناًو

كنايىىة عىىن امقىىعار بر بىىة  ىىي اخيصىىال علىىع   قىىي ة تىىروع مىىن النظىىال العىىالمي الفىىاً . و نىىا يفىىدل  املاركسىىية

ىىا 
ً

املالىىم أ ىىباًبا علىىع ألسىىنة سعىىه املببىىرين والسيا ىىيين أن الفىىدرة الااريىىة عىىي قيمىىة  ربيىىة.  ىى  يفىىدل نفاق

امةىالق. ليسىت  ميىع أقىالال  يتعل  برمالانية  حال االق  اكية البداًية إ ع اق  اكية  ارية دون الاارة علع

االق  اكية  مرة للافا ة الغربية. وليست  ميع أقالال الاارة  مرة للافا ة الغربية   مالد ام الل  ي الفرن 

بىىي   بىىن لجىىته الاىىارة عالقىىة كبيىى ة باخيضىىارة الغربيىىة السىىاسع أحىىدث  ىىارة مجمىىة لشىىعق  زيىىرة العىىر   ولىى  

 ا علع املسار املستفبلي لريضارة والتاريخ الغربيين. ا كبي ً مية    ي ً علع العب  من ذل   أ رت الاارة ام ال 
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ا بالنسىىىبة للعىىىال  الاالىىىث. إن اخاىىىروع الالامىىىي مىىىن النظىىىال العىىىالمي أمىىىر محىىىال و يىىى  مر ىىىا   ألنىىى  يعىىىد انتحىىىارً 

 
ً
ى ولال  يحدث  ااان البد للنصم اخانا   أن يىدتي دتىاال ة و حىرر  ا  ألنى  ينب ىي أن يالىان  جديىد بنيىانتفاًي 

 بىى ن   وإعىىادة بنىىا  العالقىىات بىىين الشىىمال واخانىىا . يحتبىىر الشىىمال التفانىىة  ويظجىىر ذلىى   ىىي املجىىال النىىاوي

وال  حتىىاع العديىىد مىىن  .«ممنىىا  الىىدتال »الر  ىىا  األمريالىىان و ىىعاا علىىع باابىىة املعر ىىة الناويىىة ال تىىة  فىىال: 

بيىىة  لىىتل   ىىرن يادة  حىىت املظلىىة الناويىىة األمر الىىدول الغربيىىة اخيصىىال علىىع الفىىدرات الناويىىة بمىىا أن ىىا ما ىى

العسىبري عامىىي يحىث علىع الراديالاليىىة. وقىد  الىىان الىدول الزىىي  ملى  الفىىدرة  مالسى ي إ ىع الفىىاة الناويىة بىىاملعن

ىى
ً
ا مىىن مىىا الت الىىدتال إ ىىع ا ملىىا  تضىىمن  اخيىىر  الناويىىة. كىىتل   متلىى  الىىدول الناويىىة ناًعىىالناويىىة أك ىى  إدراك

 لريد من االنتشار الناوي عن ةري  يغيي   ا يالا يا  املا سة العسبرية
ً
العاملية. و نا يف  ي املالم حال

   اخيىىر  بمشىىاركة املىىرأة الر ىىي  ىىي اللىىة اخيربيىىة
ً
ا عىىن ةريىى  دتىىال العىىال   ىىي التغييىى  وال ىى ويه. وأيًضىى أمىىال

  تا املضمار سغرف إحداث صدمة  فا ية. عالاالث إ 

السيا ىىىىىىية الغربيىىىىىىة والسىىىىىىا يتية  وعسىىىىىىبرت  لىىىىىىم: عنىىىىىىدما  اا جىىىىىىت الفىىىىىىاى و ىىىىىىي تا مىىىىىىة البتىىىىىىا  يسىىىىىىا ل املا 

مسىىىيحي  ر ىىى   -مسىىىتايات أعلىىىع مىىىن الفىىىدرة التدمي يىىىة   ىىىي كىىىان  ىىىي  ىىىته اخيالىىىة حلىىىم ي ىىىادي عتصىىىاماال ا إ ىىى

 ن ا كانت حضار ان قفيفتان  ي صدال ال داعي ل . إماركس ي  أل -يسرك نبس   د معسبر  ا يزي ي ادي

ىي   ىىا يزي مسىل  ورًىىي  أ ىاد للااليىىات املتحىدة وذلىى  ل  ا ىع العنصىىرية  ة ىا منىىت   نبى  مزروعىي باصىىال  ًر

 ى اخيىىىىىىىر  العامليىىىىىىىة الاانيىىىىىىىة  ولصىىىىىىىعاد السىىىىىىىاد أبىىىىىىىاا  السيا ىىىىىىىية  ولتحفيىىىىىىى  األ ارقىىىىىىىة نجاحىىىىىىىات علىىىىىىىع مسىىىىىىىتا 

واخانىىىىا  الىىىىان واأل ارقىىىىة ياملحىىىا ظين  ىىىىي سعىىىىه املىىىىدن. و يمىىىىا يتعلىىىى  باملجىىىىارات التفانيىىىىة  نبىىىى  املالىىىىم بىىىى ن األمر 

 أن  الان  نىا  إ ريفيىا يإ ريفي
ً
ن الساد  اؤ يصبحان  ي ةليعة العال   ي الفرن اخيادي والعشرين  تمال

 ا  ي إ ريفيا. ا ياباني   حت حب  الساد نماذً  

ع  بسي  املصطريات وقرح
ف
   ي عرف لأل الار  ميا بال   يق والدقة  جاو ي تتال  تا العرف   رن البتا  و 

ىإ ا ة إ ىع   ىي  أ ىاد ألمريالىا  وصىعاد الصىين  فاني  ا  وبىروا نبىا مالبى  ب حىداث  حفى  كايى  مُ ىا  كصىعاد ًر

 ريفيت  علىع إ ىالميت    فىد  ر تى  اخيضىارة إدول النبو علع الساحة و ي  ذل . بيد أن املالم قد ةغت 

  يىىىى  ية البلسىىىىطينية و الغربيىىىىة سعيىىىىًدا عىىىىن ينىىىىابيع الفىىىىرتن البىىىىري  والسىىىىنة النبايىىىىة  كمىىىىا أنىىىى   يىىىى  منحىىىىاا للفضىىىى

متعىىىىاةم معجىىىىا يعاةبىىىى  مىىىىع األ ارقىىىىة والسىىىىاد و نىىىىا  إ ريفيىىىىا. لبىىىىن  ىىىىيبادين تدل يىىىىت ق إ ىىىىع أنىىىى  إذا كىىىىان 

ا عن أيديالا يا العال  اخانا    ي النصم األول من حيا   املجنية  مىع ال  كيىا سشىالي تىاي 
ً
مزروعي متحد 

حيىىث وصىىلت    ىىي النصىىم الاىىان  مىىن حيا ىى  املجنيىىة علىىع إ ريفيىىا   رنىى   حىىال للىىزود عىىن أيىىديالا يا ام ىىالل

 ىىي العفىىد األتيىىى   وذلىى  سعىىد  ىىزو أمريالىىىا واحتاللجىىا دولتىىين مسىىىلمتين  عىىال   ى حسا ىىيت  ام ىىالمية إ ىىع مسىىىتا 

 مىىا العىىراق وأ غانسىىتان. وقىىىد أ ىىار ماقبىى  سشىى ن  ىىىته الفضىىية انتفىىادات حىىادة  تاصىىىة وأنىى  عر ىىجا سشىىىالي 

 .2005vالصادر عال  اإلسالم: بلن مكافحة اإلرهاب والعوملةاان ا  ي كتا  ل  سعنأك    نظيًم 
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