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" ملخص البحث "
إن الهدددف اسساسددي مددن ورار هددو الد ارسددة هددو البحددث فددي العالقددة بددين العددرب
والغددرب شددعوب ا وحكومددات خاص دةا فددي اللت درة اللاصددلة بددين الق درنين العش درين والحددادي
والعشد درين ،ل ددولت س ددتكون المحاول ددة ف ددي إط ددار معرف ددة الله ددم الص ددحي والس ددليم لش ددكل
العالقددة بينهمددا علددى طابعهددا الموجددود إن كددان سياسددي أو اقتصددادي أو يددر … .كمددا
أن اإلطددار النظددري لهددو الد ارسددة يتندداول العديددد مددن الملدداهيم التددي مددن شددأنها توضددي
العالقددة بددين الدددول بشددكل عددام لتبدداين مدددر وجددود العالقددة بددين العددرب والغددرب وهددل
اسسس الرئيسية للعالقة الصحيحة موجودة بين كال الطرفين .
كمدا أن هددوا البحددث أعتمددد علددى الم ارجددع مدن كتددب ومجددالت مختللددة تخددتص بهددوا
الموضددوو وأيضدا المالحظددة الموجددودة مددن خددالل الواقددع العربددي الحددالي للدددول العربيددة
شعوبا وحكومات ،ومددر تدأثير الغدرب عليهدا سدلبا أو إيجابدا كوند الجاندب المتقددم فدي
ه ددو المعادل ددة م ددن مختل ددف الجوان ددب .حي ددث ت ددم اسد دتخدام الم ددنهل الت دداريخي والتحليل ددي
النقدي وتمت المحاولة لإلجابدة علدى مشدكلة هدوا البحدث المتعلقدة بالعالقدة بدين العدرب
والغددرب فددي مطددالع القددرن الحددالي مددن خددالل توضددي لمدددر تددأثير الم ارحددل التاريخيددة
والعوامل المختللة المرتبطة بدل والمدرثرة علدى إيجداد واسدتمرار تلدت العالقدة بدين العدرب
والغرب ،وأيضا توضي لعملية السالم القائمدة فدي هدو المنطقدة كعامدل مهدم لسدتمرار
تلت العالقة وأيضا توضي حالة الوطن العربي في الوقت الحالي لتباين شكل العالقدة
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واظهددار مددا هددو مدددر تأثيرهددا أي العالقددة علددى الدددول العربيددة وكيليددة قبددول تلددت الدددول
العربية بها واسدتمرارها بشدكلها الموجدود حاليدا  .علدى اعتبدار أنهدا عالقدة يدر متكافئدة
مثلما يظهر أمام الجميع.
كمددا أخت دتم البحددث بخالصددة توض د مددا تددم عرض د فددي مددتن هددوا البحددث بشددكل
مختصر وتعطدي صدورة واضدحة للعالقدة بدين العدرب والغدرب وامكانيدة اتبداو توصديات
جديدة من الممكن أن تسهم في إيجاد تعاون بين الدول العربية إوا أرادت ولدت ،بحيدث
تددتلخص تلددت التوصدديات فددي ت دوافر الددوعي الكددافي واإلرادة الصددلبة لتحقي د السددتقالل
بالشكل الكامل دون أن تكون مستغلة من أي طرف آخر .

4

المقدمة :
إن محددور هددوة الد ارسددة جددار لتوضددي بعددم الحقددائ الموجددودة حاليددا فددي العددالم
بطريقة علمية وموضدوعية وولدت وفقدا لمنهجيدة البحدث المسدتخدمة فيدة  ،آمدال الباحدث
هنا أن ل يسار اللهم من بعم النتائل التدي قدد يدتمخم عنهدا هدوا البحدث  ،فالهددف
الساسي ليس هجوم على أي طرف كان بقدر ما هو توضدي للواقدع الحدالي لمختلدف
الجواندب القتصددادية والجتماعيدة والثقافيددة والسياسدية الموجددودة فدي العددالم وخاصدة مددا
يتعل د منهددا فددي العددالم العربددي  ،حيددث س ديتناول هددوا البحددث موضددوو عالقددة العددرب
والغرب فدي مطلدع هدوا القدرن  .ولعدل دوافدع الد ارسدة تكمدن فدي عنصدر الغ اربدة واإلثدارة
التي تميزت بها تلت العالقة خدالل نصدف القدرن الماضدي ( القدرن العشدرين ) أي بعدد
حصول معظم الدبالد العربيدة علدى اسدتقاللها ،حيدث أصدب عندد النداس خاصدةا العدرب
عدم تقدير للمعرفدة الصدحيحة لشدكل العالقدة بدين العدرب واسجاندب شدعوبا وحكومدات،
فبعد أن كانت العالقة بين البالد العربية نلسها خاصةا مرحلة ما قبدل السدتعمار تعبدر
عددن تواصددل طبيع ددي مددن جوانددب مختلل ددة داخددل الددوطن العرب ددي الواحددد عبددر الت دداري
الماضي ،إل أن العوامل السياسية والظدروف التدي مدرت بهدا المنطقدة العربيدة ،خاصدةا
الستعمار اسجنبي قد أحددثت تحدولت هائلدة فدي طبيعدة المجتمدع العربدي كافدة ،حيدث
أدت إل ددى انقط دداو التواص ددل الت دداريخي والجغ ارف ددي وحت ددى الثق ددافي فيمد دا بي ددنهم أي ب ددين
الع ددرب ش ددعوبا وحكوم ددات خاصد دةا بع ددد وض ددع الح دددود السياس ددية المص ددطنعة بش ددكلها
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الحددالي التددي أدت إلددى تلس د الددوطن العربددي إلددى اثنددان وعش درين دولددة بعددد أن كانددت
دولة واحدة تحت ظل عالقة معروفة وموحدة .
لقدد ظهدر أند لدم يكدن هددوا النقطداو الظداهر بهددو الصدورة فدي العالقددة شدامالا بددين
العرب أنلسهم إل خدالل العشدرة سدنوات الماضدية أي بعدد حددوث حدرب الخلديل الثانيدة
وان كددان هنالددت ظهددور لددبعم مظدداهر التوحيددد الشددكلية بددين العددرب متمثلددة بجامعددة
الدول العربية إل أن ولت ل يعكس الواقع العربدي الصدحي  .فكمدا كدان النقطداو بدين
الدول العربية نلسدها سسدباب سياسدية وجغرافيدة تتعلد بالحددود بدين الددول العربيدة ،إل
أن التواص ددل ف ددي العالق ددة ب ددين الع ددرب واسجان ددب ح دددث تح ددت ت ددأثير عوام ددل سياس ددية
واقتصددادية أيض د ا ،تتعل د بمصددال الدددول الغربيددة فددي المنطقددة العربيددة وخاص دةا الدددول
الخليجيددة بسددبب ثرواتهددا النلطيددة ومحاولددة الغددرب وخاصددة الوليددات المتحدددة المريكيددة
السيطرة على تلت المنطقة والتحكم بهاعن طري وجود قوة لهدا فيهدا ويظهدر ولدت جليد ا
خ ددالل ح ددرب الخل دديل الثاني ددة والثالث ددة والع دددوان الغرب ددي عل ددى العد د ار لض ددمان مص ددال
ال دددول اسجنبي ددة والولي ددات المتح دددة المريكي ددة ف ددي تل ددت المنطق ددة العربي ددة  ،ول ب ددد م ددن
اإلشارة هندا إلدى أن عالقدة الددول الغربيدة مدع العدرب ل تقدوم علدى عالقدة أخدو وعطدار
بددل تأخددو الدددول اسجنبيددة مددا يناسددبها بددل هددي عالقددة يددر متكافئددة بددين الدددول العربيددة
واسجنبيددة خاصددة الوليددات المتحدددة المريكيددة وحتددى المسدداعدات التددي تقدددمها الدددول
اسجنبي ددة لل ددبالد العربي ددة تس ددتردها بط ددر

ي ددر مباشد درة م ددن خ ددالل س دديطرتها الموج ددودة

وهيمنتهددا علددى المنطقددة مثددل السدديطرة فددي مندداط الخلدديل علددى البتددرول فيهددا وجعددل
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اسسدوا العربيددة بددل وجعددل القتصدداد العربددي بأكملد تابعدا لالقتصدداد اسجنبددي حتددى ل
يصددب هنالددت اسددتقالل كامددل للدددول العربيددة وحتددى يبقددى السددتقالل السياسددي للدددول
العربية ير كامل سن الستقالل السياسي لوحد ل يكلي دون الستقالل القتصدادي
بكافة أبعاد .
إن هوا التواصل في العالقة بين العرب والغرب لم يكن كساب عهد القدديم يسدير
بوتير واحدة " قائمة علدى اسدتعمار الدبالد العربيدة " بدل شدهد تلداوت وتشدكل وتندوو فدي
أشكال هدوا التواصدل نظد ار للددور الدوي لعبتد الظدروف السياسدية والجتماعيدة والثقافيدة
التي آثرت على تركيبة وبنية المجتمدع العربدي  ،حيدث أثدرت تلدت اسحدداث التدي مدرت
بهدا المنطقددة العربيددة علددى مدددر العقددود المتالحقددة مددن القددرن الماضددي ومددن أهمهددا مددا
جددار فيهددا مددن حددروب مثددل حددرب عددام  1948وحددرب عددام  1956وحددرب عددام 1967
وحرب عام  1973وحروب الخليل اسولى والثانية والثالثة وما عقب كل تلدت الحدروب
واسزمات مدن تدأثير سدلبي علدى منطقدة الشدر اسوسدط بأكملد وخاصدةا منطقدة الدوطن
العربي بشكل واض .
بعددد اإلسددتعرام لهددو المقدمددة القصدديرة عددن موضددوو هددوا البحددث ل بددد هنددا مددن
اإلشارة إلى طريقة تصدنيف وتبويدب أجدزار هدوا البحدث بشدكل كامدل خدالل هدو اللتدرة،
حيث يتم تقسيم هوا البحث وترتيب على النحو التالي - :
ملخص البحث  :يتم في تلخيص البحث بشكل مختصر .
المقدمة  :يتم فيها استعرام موضوو البحث كمدخل تمهيدي ل .
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الفصــل األول  :يتندداول هدددف البحددث واإلطددار النظددري لد  ،كمددا سدديتم فددي هددوا اللصددل
من البحث استعرام مشكلة البحث واللرضيات والمنهل المتبع في .
الفصــل الثــاني  :يوضد نشددأة العالقددة بددين العددرب والغددرب وبعددم العوامددل المرتبطددة
بها.
الفصل الثالث  :يتناول تحليل العوامل المختللة من ثقافية واقتصدادية وسياسدية وكيليدة
تأثيرها على العالقة بين العرب والغرب .
الفصــل الرابــع  :يوض د حالددة الددوطن العربددي فددي الوقددت الحاضددر وبعددم المددرثرات
الخارجيددة التددي تددرثر علي د ويشددتمل علددى خالصددة البحددث وقائمددة الم ارجددع المسددتخدمة
في .
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" الفصل األول "

" هدف البحث واإلطار النظري "
إن هو الدراسة تسعى إلى تناول اإلطار النظري الوي كانت قد بحثدت مدن خاللد
مناقشددة الكثيددر مددن اورار حددول العالقددة بددين الدددول العربيددة واسجانددب خاصدةا الوليددات
المتحدة المريكية ،وأن تلت اورار قدد قامدت علدى تحليدل لطبيعدة تلدت العالقدة وخاصدةا
الطبيعيددة السياسددية ومددن المعلددوم أن د كددان الهدددف الرئيسددي مددن ولددت التحليددل ل د رار
المختللة هو إظهار تحليل من نوو آخر يقوم بد ارسدة تلدت العالقدة فدي الوقدت الحاضدر
وليس في الزمن الماضي  ،وفدي الوقدت الدوي تقدوم فيد بعدم الد ارسدات بتناولهدا لتلدت
العالقة بين العرب واسجاندب ( الغدرب والوليدات المتحددة المريكيدة حكومدات وشدعوب
) بطر منلصلة عن الناحية السياسية كما كان ولت من قبل بعم الباحثين .
إن إضلار الشكل ير السياسي على العالقة بين العرب والغرب هو شدير خدادو
للكثيدر مدن الددبالد العربيدة التدي تعتبددر عالقتهدا مددع الددول اسجنبيدة هددي المصددر المهددم
من القوة سفرادها مثدل عالقدة دول الخلديل العربدي مدع الوليدات المتحددة اسمريكيدة ،إل
إن ه ددو الس ددتائر عل ددى الط ددابع السياس ددي ل تظه ددر إل م ددن خ ددالل التص ددورات العلمي ددة
التحليليددة الصددحيحة مددع توضددي بعددم اسمثلددة مددن الواقددع لبيددان حقيقددة تلددت العالقددات
بددين العددرب والغددرب ،لددولت ف دإن الجوانددب المتباينددة لهددوا البحددث سددوف تكددون موضددحة
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ومبنيددة علددى التحليددل للحقددب التاريخيددة الماضددية ولدديس فقددط فددي مطلددع القددرن الحددالي
وولت للتمكن من توضي طبيعة العالقة التاريخية بين العرب والغرب .حيدث أن اللهدم
الصد ددحي للعالقد ددة اليد ددوم دون الرجد ددوو إلد ددى التد دداري ل يكلد ددي لتوضد ددي تلد ددت العالقد ددة،
فالعالقددة قائمددة فددي الماضددي ولكددن شددكل تلددت العالقددة اون هددو الددوي يأخددو مرش درات
مختللة عن الماضي .وفي سيا هدوا الموضدوو ل بدد مدن اإلشدارة إلدى ملهدوم العالقدة
الصحيحة والسليمة وما يترتدب علدى تلدت العالقدة مدن ملداهيم أخدرر عبدر التداري وفدي
مراحل د وحلقات د المتعاقبددة والمختللددة ،فالعالقددة بالشددكل الصددحي تعنددي المسدداواة بددين
اسطراف التي توجد بينهم سوار كانوا أفراد أو جماعات أو دول فيما بينهم.
إن العالقة الصحيحة بين الدول تضمن ح المشاركة للجماهير من كال الطدرفين
بطريقددة متسدداوية ،بحيددث تقددوم تلددت العالقددة علددى الحتدرام والثقددة مددن كددال الطددرفين لن
المجتمعات فيمدا بينهدا هدي تعبيدر عدن عالقدات بدين أفرادهدا تدردي إلدى تلداعالت بيدنهم
ويكون نتيجة لولت الشير المتوقع من تلت العالقات والتلاعالت ،حيدث إن التلداعالت
تتصدداعد لتأخددو أبعددادا سياسددية واقتصددادية واجتماعيددة ،أو نتيجددة لتلددت العالقددات تتحدددد
التوقع د ددات وه د ددو ال د ددثالث عوام د ددل اسساس د ددية والرئيس د ددية لبي د ددان طبيع د ددة العالق د ددة ب د ددين
المجتمعات أو بين الحكومات والدول المختللة سوار كانت عربية أم أجنبية.
إن تلددت العوامددل الثالثددة السددابقة ((العالقددات

التلدداعالت

التوقعددات ))

لبددد وأن تددردي إلددى اللعددل المعددين سدوار كددان اللعددل الجتمدداعي أو القتصددادي أو أي
أي شكل آخر ل  ،...فمن هنا تبرز طبيعة العالقة إن كاندت سدليمة أو عالقدات قائمدة
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علددى مصددلحة أحددد اسط دراف علددى حسدداب الطددرف اوخددر لن اللعددل الجتمدداعي أو
اللعل على شكل آخر يظهر بصورتين رئيستين وهما إما فعل  ....سدليم أو فعدل....
يددر سددليم ،وليمكددن وجددود شددكلي اللعددل معددا  ،فاللعددل  ....السددليم يظهددر إوا تحققددت
ثالثدة عوامدل رئيسدية وأساسدية لوجدود وخاصددة بد وهدي المدان والحتدرام والثقدة ول بددد
اون من توضي كل من هو المصطلحات كل على حددة وان كاندت تابعدة ومترابطدة
كل منها باوخر....
 - 0االمان  :وهوا يعني بالنسبة لوجود العالقدة بدين العدالم العربدي والغدرب هدو عدي
كال أطدراف العالقدة بطريقدة آمندة ودون خدوف أو رعدب أو إ تدراب أو المدرور بنكبدات
وأزمات وحروب بطريقة مستمرة على مدر التاري الطويل.
 - 4االحترام  :إن هوا العامل ل يتحق إل اوا كانت العالقة نابعدة مدن المسداواة بدين
الطددرفين ( طرفددي العالق دة ) س دوار كانددت مجتمعددات أم حكومددات .أمددا إوا كددان يوجددد
فجددوة فددي تلددت المسدداواة فددي مختلددف المجددالت والمسددتويات ،يعنددي دول د كبي درة ودول د
صددغيرة أو دولددة نيددة ودولددة فقي درة  ،أو دولددة متقدمددة ودولددة متخللددة فددإن تلددت العالقددة
عن ددد إوا ل تق ددوم عل ددى أس دداس اإلحتد درام واسم ددان بس ددبب وجد دود مص ددلحة لط ددرف عل ددى
حسدداب الطددرف اوخددر  .وهنددا ل بددد مددن توضددي كيليددة الطبيعددة اسساسددية لتلددت الدددول
فه ددل تق دددم وتط ددور و ن ددى تل ددت ال دددول الغربي ددة ك ددان أساس دديا فيه ددا أم اند د ج ددار نتيج ددة
لسياسدداتها اإلسددتعمارية وتحكمهددا بثددروات يرهددا مددن الدددول ومددن أهمهدا الدددول العربيددة
ومن ثم أصبحت العالقة بينها وبين هوة الدول العربية ير متكافئة .
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 - 3الثقــة  :أيضددا إن عامددل الثقددة يتحق د عندددما تتحق د العوامددل السددابقة مددن أمددان
واحترام ،لن عندما ل يوجد احترام وامان فالثقة تكون معدومة بطبيعة الحال بدين كدال
اسط دراف الموجددودة فيه دا تلددت الدددول وينعدددم الصددد الحقيقددي بينهم دا أيضددا وان كددان
يظهر نوع ا من الصد السطحي .
يظهددر اون بإن د ل بددد مددن رريددة الواقددع العربددي الحددالي ورريددة الدددول والحكومددات
العربي ددة خاصد دةا دول الخل دديل العرب ددي كخي ددر مث ددال عل ددى توض ددي العالق ددة ب ددين الع ددرب
والغرب في هدوا الوقدت بالدوات وهدو الوقدت الحاضدر ،فهدل مدا تدم عرضدة مدن توضدي
للعالق ددة ب ددين الطد دراف ينطبد د عل ددى واق ددع ال دددول العربي ددة ف ددي عالقاته ددا م ددع ال دددول
الجنبية (العربية ) ام ل ؟
الج دواب طبعددا بددالنلي  ....سن المتتبددع لتلددت العوامددل يظهددر ل د وبدددون شددت ب دإن
العالقددة بددين الدددول العربيددة والغربيددة ل تقددوم علددى أسددس صددحيحة وسددليمة مددن أشددكال
العالقات  ،وولت بسبب عدم المساواة بين تلت الطراف فدي مجدالت مختللدة وحدرص
الدول الغربية وخاصة الوليات المتحدة المريكية على مصلحتها الخاصدة دون يرهدا
في منطقة الشر الوسط وخاصةا الثروة النلطية في منطقة الخليل العربي .
إن ولددت الددتحكم فددي منطقددة الشددر اسوسددط ومددن أهمهددا الدددول العربيددة مددن قبددل
لر مدن قبدل انظمدة الحكدم المتتاليدة لهدا بدل وتحدرص علدى ولدت
الدول الغربية يتطلدب و ا
الولر مثلما حاولت أن تلعل الدول الغربية ولت وخاصدة فدي انظمدة الحكدم العربيدة فدي
منطقددة الشددر الوسددط  ،حيددث تصدداعدت حدددة التدددخل فددي تلددت المنطقددة خاص دةا بعددد
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انهيار التحاد السوفيتي وانتهار فتدرة الحدرب البداردة بدين المعسدكرين الشدرقي والغربدي
التي كانت الوليات المتحدة المريكيدة والددول الغربيدة تدولي لدة كدل حسداب خوفدا علدى
مصددالحها القتصددادية المتمثلددة بددالنلط فددي المنطقددة العربيددة فددي الشددر الوسددط وفددي
اطار سعي الدول الغربية وخاصدةا الوليدات المتحددة المريكيدة فدي جعدل انظمدة الحكدم
في الدول العربية موالية لها ،فهي تسعى حاليا الى خلد أنظمدة مواليدة لهدا فدي العد ار
وفددي اس ارضددي الللسددطينية تحددت إ درارات وامددالرات مصددطنعة مثلمددا فعلددت ولددت فددي
أفغانستان قبل عددة أعدوام بغدم النظدر عدن مصدلحة هدوة الددول سن الجداني ل يهمدة
مصلحة المجني علية بل على العكس من ولت.
أمددا فيمددا يتعل د بهددوة العالقددة بددين العددرب والغددرب اليددوم فيوجددد هنالددت العديددد مددن
المتغيرات والمرشرات الدالة على وجدود تلدت العالقدة بشدكلها السدلبي الحدالي ( سدتظهر
بوضوح في سيا هوا البحث) .فلقد تبين مدن التوضدي السداب علدى أن العالقدة كلمدا
ارتكددزت معرفتهددا ورريتهددا فددي اللكددر الثقددافي المعاصددر لمختلددف الشددعوب علددى أسدداس
مله ددوم ( سياس ددي وت دداريخي ) ترج ددع سص ددلها ،سد دوار كان ددت إيجابي ددة أو س ددلبية بحي ددث
تتصددف بالشددمول فددي مختلددف الجوانددب وأيض د ا هنالددت صددعوبة فددي ايجادهددا علددى تلددت
اسسددس المركبددة المزعومددة مددن قبددل دول الغددرب نتيجددة لوجددود متغي درات متعددددة كثي درة
ترثر عليها.
كمددا أن تلددت المتغي درات المددوكورة متنوعددة بشددكل واض د وملمددوس فمنهددا مددا يوجددد
ضمن الجانب القتصادي ومنها أيضا ما هو موجود على الجانب السياسي ومنهدا مدا
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هددو موجددود علددى الجانددب الجتمدداعي والثقددافي ،وأيض دا هنالددت م دا يوجددد ويقددوم علددى
المصلحة الخاصة سحد الطرفين  ،لولت فإن طبيعدة تلدت العالقدة ونوعهدا بدين مختلدف
الدول تتأثر بالنواحي السياسية والتقدم فيها .كما أن العالقة في ملهومها الحدالي تتدأثر
بالتقدم والتطور الموجود على اختالف مسدتويات مدن تطدور فدي المجدالت الجتماعيدة
والمج د ددالت السياس د ددية والمج د ددالت القتص د ددادية وبق د دديم ومع د ددايير المجتمع د ددات وال د دددول
المختللة والمتغيرات والمرشرات الموجودة في العالم اليوم.
إن العمددل علددى إيجدداد تعريددف مطل د لشددكل العالقددة يواج د صددعوبة نظريددة وولددت
نظ ار لطبيعة الوقت المعاصر الوي يتسم بنوو من التعقيدد الموجدود فدي مختلدف ندواحي
العددالم حالي د ا وفددي مختلددف الدددول والمجتمعددات وخاص دةا المجتمعددات والدددول ال أرسددمالية
الغربية وبالتحديد الوليات المتحددة اسمريكيدة ،إضدافة إلدى المجتمعدات اسخدرر .وعلدى
كل حال ،ونظ ار لصعوبة تعريدف ملهدوم العالقدة وتوضديحها بسدبب اند ملهدوم سياسدي
وت دداريخي ش ددامل وبس ددبب كوند د يختل ددف م ددن وق ددت إل ددى أخ ددر بس ددبب الطبيع ددة العالمي ددة
الحالية المعقدة في عالقاتها ،فإن ولت ل يدل علدى اند يمكدن اسدتخدام هدوا الملهدوم (
العالقة ) دون شئ يعرف عن  ،فهنات أسس معروفة عن وجود العالقدات بدين أطدراف
مختللة ويمكدن للمدتلحص أن يعدرف مددر الكيليدة التدي توجدد فيهدا العالقدة بدين طدرفين
مختللين أو متساويين كما تبين سابقا.
إن اسسددس التددي يوجددد عليهددا ملهددوم العالقددة تتطلددب إلتدزام مددن كددال الطددرفين حتددى
يددتم تحقي د تلددت العالقددة بالصددورة الصددحيحة لهددا ،واوا كددان هنالددت اختالفددات فددي فهددم
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تلددت العالقددة بددين الدددول نتيجددة لخددتالف الزمددان والظددروف المصدداحبة ل د إل أن تلددت
اإلختالفددات فددي اللهددم لددولت الملهددوم ل يجددوز أن تقددوم علددى إهمددال اسسددس اسساسددية
والرئيسية التي قام عليهدا نظدام العالقدة  ،كمدا أسدتقر ولدت فدي اللكدر الثقدافي المعاصدر
المختلف والسائد اون في الدول والمجتمعات والشعوب ولدر اسفدراد علدى مدر التداري
وفي حقب المختللة .
كما أن وجدود العالقدة بشدكلها السدليم والصدحي يضدمن تدوفر شدروط متنوعدة وهدي
ض ددمان الحق ددو المختلل ددة ل طد دراف ووي العالق ددات واعط ددار الحق ددو ل فد دراد ( إلفد دراد
المجتمددع ولدديس فقددط لللئددات الحاكمددة ) مثددل الحقددو فددي المشدداركة السياسددية واعطددار
الحريددة والديمقراطيددة بش دكلها السددليم ( ولدديس كمددا ت د ار الدددول الغربيددة ) لمختلددف فئددات
المجتمع دات وضددمان الحقددو فددي المجددالت الجتماعيددة والقتصددادية والسياسددية التددي
تمك دن اإلنسددان مددن العددي

بك ارمددة واعطددار حريددة ال درأي والرعايددة والعدالددة الجتماعيددة

والتنميد ددة بمختلد ددف أشد ددكالها ومشد دداركة مختلد ددف فئد ددات المجتمد ددع فيهد ددا علد ددى اخد ددتالف
انتمد دداراتهم السياسد ددية وطبقد دداتهم الجتماعيد ددة علد ددى اعتبد ددار ان التنميد ددة السياسد ددية احد ددد
شروط هوا العصر المتقدم .
إن هو المسرولية في قيام العالقة بالشكل الصدحي والسدليم تعتبدر مدن مسدروليات
اللئة الحاكمة في كل دولة وأيضا يقدع علدى مسدرولية هدو اللئدة ضدمان تدوفير الحقدو
المختللددة السدداللة الددوكر لإلف دراد وضددمان تطبي د المبددادم واللت دزام بالمبددادم اسساسددية
ل م ددة وجع ددل الحك ددم م ددن أج ددل المص ددلحة العام ددة للن دداس ول دديس اس ددتغالل ول ددت الحك ددم
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لصال فئات وطبقات محددة فدي داخدل المجتمدع عدن طريد إقامدة عالقدة وات شدراكة
يددر متكافئددة بددين الدددول العربيددة والدددول اسجنبيددة كمددا هددو قددائم حاليددا ،هددوا مددا سددوف
يتبين بوضوح في هو الدراسة لحقا....
كم ددا أند د م ددن اسه ددداف الرئيس ددية له ددو الد ارس ددة أيضد د ا ه ددو محاول ددة التوص ددل إل ددى
المعرفة الصحيحة للنمووج القائم حالي ا من شكل العالقة السياسية بين العدرب والغدرب
فالعالق ددة ب ددين الحكوم ددات وليس ددت ب ددين الش ددعوب ،حي ددث أن ول ددت س دديكون ف ددي إط ددار
تصدورات ورريددة للعالقددات المختللدة دوليد ا فددي الوقددت الحاضدر علددى اخددتالف التغيدرات
واسحداث التي أصبحت بها هو العالقة على درجة كبيدرة مدن اسهميدة وأصدب هنالدت
خطورة كبيدرة علدى صدعيد العالقدات بدين تلدت اسطدراف ( العدرب والغدرب ) وأيضد ا مدن
الناحية السياسية يوجد خطورة كبيرة خاصةا في البالد العربيدة ،علدى اعتبدار أن هنالدت
محاول ددة إلض ددلار الهيمن ددة المخلي ددة عل ددى السياس ددة الغربي ددة وخاصد دةا سياس ددة الولي ددات
المتحدددة المريكيددة لتجريددد تلددت العالقددة مددن المضددمون السياسددي لهددا وجعلهددا عالقددات
تجارية واقتصادية مثدل العالقدات مدع دول الخلديل فيمدا بينهدا وبدين اسجاندب التدي تقدوم
على بيدع البتدرول للغدرب مقابدل الدثمن كمدا يلهدم ولدت بعدم النداس .ولكدن العكدس هدو
الحاصددل ،فالعالقددة هنددا ليسددت تجاريددة واقتصددادية وانمددا العالقددة سياسددية بحتددة محاولددة
بولت تلت الدول الغربية إلدى السديطرة القتصدادية مدن خدالل المضدمون السياسدي لتلدت
الدددول الغربيددة وخاص دةا الوليددات المتحدددة المريكيددة لقيددام النظددام الدددولي ( العددالمي )
الجدي ددد عل ددى أسد دس نظ ددام ال أرس ددمالية الغرب ددي الجدي ددد الق ددائم عل ددى اس ددتغالل الث ددروات
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القتصادية في الوطن العربي وخاصةا الثروات النلطيدة وجعدل اسسدوا العربيدة أسدواقا
لستهالت المصنوعات والمنتوجدات اسجنبيدة ،لدولت تسدعى الوليدات المتحددة المريكيدة
إلى خل بعم من النزاعات والحروب في المنطقة العربيدة وولدت لجعدل تلدت المنطقدة
ف ددي حاج ددة إل ددى اسسد دوا اسجنبي ددة الخاص ددة ب ددالنواحي العس ددكرية ،سن تل ددت الح ددروب
والنزاعات العربية من شأنها أن تقوم على مصلحة الغرب والوليات المتحدة المريكيدة
وأن تلددت المصددلحة للغددرب تكمددن فددي اسط دراف المتصددارعة فددي المنطقددة مددع بعضددها
ال ددبعم لت ددتمكن الولي ددات المتح دددة المريكي ددة بع ددد ول ددت م ددن الس دديطرة بطريق ددة ل أح ددد
يخاللها فيها ،يظهر ولت جلي ا ما حدث في حرب الخلديل الثانيدة والثالثدة ومدا قامدت بد
الوليددات المتحدددة المريكيددة مددن سدديطرة شددب كاملددة علددى منطقددة الخلدديل العربددي بحجددة
تطبي الق اررات الخاصة باسمم المتحدة ومجلس اسمن والشرعية الدولية وحماية الدول
والديمقراطية وتحقي الوجود لحقو اإلنسان .
إن ه ددوا اإلط ددار بالنس ددبة له ددوا البح ددث يش ددكل اسداة السترش ددادية والتحليلي ددة الت ددي
تمكد ددن الباحد ددث والد دددارس لهد ددوا الموضد ددوو مد ددن فهد ددم واسد ددتيعاب وضد ددع العد ددالم العربد ددي
والعالقات بين وبين الغرب منو زمن تاريخي طويل والتي مدن المركدد بأند ينظدر إليهدا
مددن قبددل حكومددات الغددرب علددى أنهددا عالقددة مصددلحة لهددا دور إيجددابي بالنسددبة لهددم أي
للغ ددرب ويشد دكل ع دددم وج ددود تل ددت العالق ددة خط ددورة عل ددى زعزع ددة أم ددن واس ددتقرار ال دددول
الغربية ،اسمر الدوي فدرم علدى تلدت الحكومدات علدى وجدود مثدل تلدت العالقدات بينهدا
وب ددين ال دددول الش ددر أوس ددطية وخاصد دةا ال دددول النلطي ددة الكبيد درة مث ددل دول الخل دديل ل دديس
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بسد ددبب مصد ددلحة تلد ددت الد ددبالد العربيد ددة وانمد ددا لمصد ددلحة اسجاند ددب أنلسد ددهم وتظهد ددر تلد ددت
الشددعوب والثقافددات العربيددة فددي بوتقددة واحدددة وهددي بوتقددة المجتمددع القددائم علددى النظددام
الع ددالمي الجديد دد وفقد د ا للثقاف ددة الغربي ددة والسياسد دة لتل ددت ال دددول المتحكم ددة ،ولت ددتمكن م ددن
الس دديطرة عل ددى تل ددت ال ددبالد وه ددو م ددا دف ددع تل ددت الحكوم ددات المتعاقب ددة ف ددي الغ ددرب عل ددى
التعامددل مددع الدددول النلطيددة بإعتبددارهم أصدددقار ،ومددا يعددزز ولددت مددا تقددوم ب د الشددعوب
العربي ددة م ددن التقلي ددد اسعم ددى لع ددادات الغ ددرب ع ددن طريد د اس ددتيراد الكمالي ددات المتقدم ددة
تكنولوجي د ا إلددى بالدهددم مثددل دول الخلدديل العربددي  ،كمددا تعمددل الدددول الغربيددة خاصددة
الوليات المتحدة المريكية على توحيد العالم وفق ا لنظام العولمة .
وأخي د ار ل بددد مددن اإلشددارة إلددى أن أهميددة اسددتعرام هددوا اإلطددار النظددري فددي هددو
الدراسة كمدا أسدلف الدوكر كدان ليشدكيل أداة استرشدادية وتوجيد لمضدمون هدو الد ارسدة
التددي س ديقوم بهددا الباحددث حددول طبيعددة العالقددة بددين العددرب والغددرب فددي مطلددع القددرن
الحددالي آخددوا بعددين العتبددار العديددد مددن المتغي درات والظددروف التددي تناولهددا البدداحثين
حددول هددوا الموض ددوو ،ولددولت سددوف يك ددرس الجددزر التددالي لس ددتعرام مشددكلة البح ددث
واللرضيات والمنهل المستخدم في لحق ا .
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أوالا :مشكلة البحث :
إن مشددكلة البحددث ومحددور هددو الد ارسددة تتمثددل فددي السدرال المحيددر واسكثددر أهميددة
الددوي يدددور حددول مددا هيدة طبيعددة العالقددة بددين الدددول العربيددة والغربيددة فددي نهايددة القددرن
العشرين و مطلع القرن الحادي والعشرين ؟
وينبث عدد من اسسئلة اللرعية هنا منها - :
 – 1ما هي أهم العوامل المرثرة على وجود تلت العالقة ؟
 – 2هل ل حداث التاريخية أثر على وجود تلت العالقة ؟
 – 3هل لهو العالقة تأثير على الشعوب العربية ؟

ثاني ا :فرضيات البحث :
 - 0إن التجرب ددة التاريخي ددة تعم ددل عل ددى تحدي ددد ومعرف ددة ش ددكل العالق ددة الص ددحي ب ددين
العرب والغرب .
 - 2كما أن العوامل المختللة من ثقافية واقتصادية وسياسية لهدا أثدر علدى وجدود تلدت
العالقة.
 - 3كمددا أن لعمليددة السددالم فددي المنطقددة دور فددي اسددتمرار تلددت العالقددة بددين العددرب
والغرب وخاصةا العالقة بين العرب والوليات المتحدة المريكية .
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ثالثا :منهجية البحث :
لقد تم اعتماد المنهل التاريخي والمنهل التحليلي النقددي لتنداول التصدورات اللكريدة
حددول طبيعددة العالقددة بددين العددرب والغددرب مددن أجددل تحليلهددا لمعرفددة الشددكل الصددحي
لطبيعددة تل ددت العالق ددة ،ول ددولت فإن د أعتم ددد عل ددى مراجع ددة المصددادر العلمي ددة م ددن كت ددب
ومجالت خاصة بهوا الموضدوو ومدن خدالل الطدالو علدى معرفدة طبيعدة تلدت العالقدة
عددن طري د وسددائل أخددرر مثددل وسددائل اإلعددالم المقددرورة والمسددموعة والمرئيددة وحسددب
المعرف دة الظدداهرة عددن هددوا الموضددوو خددالل العقددود التاريخيددة الماضددية  ،حيددث أعتمددد
عليهددا بشددكل كبيددر خاصدةا فددي صدديا ة اإلطددار النظددري لهددوا البحددث المتندداول لطبيعددة
العالقة بين العرب والغرب ومحاولة جادة لمعرفدة شدكل العالقدة الصدحي

بدين العدرب

والغرب .

21

" الفصل الثاني "

" نشأة العالقة العربية الغربية "
إن العالقددة بددين الدددول العربيددة والدددول الغربيددة كانددت موجددودة منددو زمددن طويددل كمددا
تبددين مددن خددالل اسددتعرام اإلطددار النظددري فددي هددوا البحددث ولكددن اون أصددبحت هددو
العالقددة وات طددابع خدداص يتميددز بالهيمنددة الغربيددة المباش درة عل دى الدددول العربيددة مددن
خ ددالل تل ددت العالق ددة  ،ل ددولت ف ددإن أه ددم م ددا يمك ددن محاول ددة معرفتد د ومراعاتد د والتلكي ددر
والهتمام ب في الوقت الحاضر هو معرفة العناصر التاريخية الهامدة فدي البندار الدوي
يقددوم علددى إقامددة النظددام الدددولي القددائم حالي د ا ،لددولت فددإن معرفددة التجددارب والممارسددات
السددابقة م دن قبددل تلددت الدددول الغربي ددة والوليددات المتحدددة المريكيددة والتددي طبقددت ب ددين
عالمي الشر والغرب أمر ضروري لمعرفة شكل العالقة الحالية .
كمددا أن معرفددة اسسدداليب واسشددكال المختللددة التددي تعامددل بهددا الغددرب مددع منطقددة
الشر في أوقات وتواري مختللدة ومتنوعدة مندو الماضدي وحتدى الوقدت الحاضدر سدوار
مع المنطقة المحيطة بالشر اسوسط أو ما يسمى ( المحيط اإلقليمي الشدر أوسدطي
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أو العالم العربي )  ،تظهر من خالل تقسيم تلدت اللتدرة إلدى قسدمين تداريخيين مختللدين
()1

أو مرحلتين تاريخيتين هما :

 – 1المرحلة اسولى  :وهدي بدايدةا مندو مطلدع القدرن التاسدع عشدر وحتدى حلدول القدرن
الماضددي وهددو القددرن العش درين أي تحديدددا بددين المددرتمرات  ،مددرتمر فينددا سددنة 1815
حتد ددى عقد ددد مد ددرتمر فرسد دداي سد ددنة  1919وهد ددو المرحلد ددة تسد ددمى بالمرحلد ددة التاريخيد ددة
الكوليونالية .
 – 2المرحلددة الثانيددة :وهددي مددن الم ارحددل التاريخيددة المهمددة وهددي المرحلددة الممتدددة منددو
مطلددع القدرن الماضددي أي القددرن العشدرين وحتددى عقددد مددرتمر فرسدداي سددنة  1919ومددا
حصددل بعددد مددن تحددولت تاريخيددة مختللددة مددن حددروب عالميددة ومحليددة خددالل القددرن
العشرين مثل الحدربين العدالميتين اسولدى والثانيدة والحدروب فدي منطقدة الشدر اسوسدط
مثددل حددرب سددنة  1948وحددرب سددنة  1956وحددرب سددنة  1967وحددرب س دنة 1973
وح ددروب الخل دديل اسول ددى والثاني ددة والثالث ددة وتس ددتمر ه ددو المرحل ددة الثاني ددة م ددن الم ارح ددل
التاريخيددة حتددى سددقوط وانهيددار التحدداد السددوفيتي فددي أوائددل العقددد اسخيددر مددن القددرن
الماضددي ( القددرن العشدرين ) وهددو المرحلددة تسددمى بالمرحلددة التاريخيددة اإلمبرياليددة هددو
التس ددمية تعن ددي السد ددتعمار الجدي ددد للد ددبالد العربي ددة  ،إن مث ددل هد ددو المعرف ددة التاريخيد ددة
الموجددودة أص دالا سددوف تعطددي المزيددد مددن الملدداهيم التصددورية اسساسددية والرئيسددية فددي
( )1الجميددل  ،سدديار  ،العولمددة الجديدددة والمجددال الحيددوي للشددر اسوسددط  ،بيددروت  :مركددز الد ارسددات السددتراتيجية
والبحوث والتوثي  ،الطبعة اسولى  ، 7991 ،ص . 222

22

القدددرة علددى المعرفددة لمددا سدديواج هددو المنطقددة فددي المسددتقبل مددن التحددديات المختللددة
القادمددة فددي القددرن الحددالي ( الق درن الحددادي والعش درين ) الددوي يمكددن تسددميت بالمرحلددة
التاريخية الكابيتالية على رار تسمية المراحل السابقة بهكوا تسميات .
إن أهم المواقف المرثرة في هدو الم ارحدل التاريخيدة والحقدب التاريخيدة المختللدة مدا
جددار بهددا مددن سدديطرة السددتعمار الغربددي علددى معظددم الددبالد العربيددة وتقسدديم تلددت الددبالد
إلددى أقسددام بددين الدددول اسوروبيددة فيمددا بينهددا مثلمددا جددار فددي اتلاقيددات سددايكس -بيكددو
ومرتمر سان ريمدو  ،وولدت وفقدا لقربهدا وموقعهدا السدتراتيجي لهدا ،وولدت علدى حسداب
أن المنطقددة العربيددة تعتبددر مددن المندداط السددتراتيجية بحكددم موقعهددا المتوسددط فددي قلددب
العالم وفي وسط قارات العالم الكبرر وهي قدارة أسديا وقدارة أفريقيدا وقدارة أوروبدا ومدرور
الطر التجارية منها عبدر مضدي جبدل طدار والخلديل العربدي والبحدر اسحمدر ،حيدث
كانت تستغلها الددول اسجنبيدة فدي تدرويل بضدائعها إلدى منداط مختللدة مدن العدالم فدي
الماضي وما زالت كولت في الوقت الحاضر  ،وأيضا تدم اسدتغاللها مدن ندواحي عديددة
أخرر سياسية وعسكرية و يرها. ...
إن هددوا التقسدديم الغربددي للدددول العربيددة أدر إلددى التشددتت وتقطيددع تواصددل المجتمددع
العربي الطبيعي الوي أمتد لمئدات السدنين .كمدا أن القدرن الماضدي ( القدرن العشدرين )
يعتبددر مددن أكثددر الم ارحددل التاريخيددة التددي يتض د مددن خاللهددا طبيع دة تلددت العالقددة بددين
الع ددرب والغ ددرب ب ددل وتحدي ددد تل ددت الطبيع ددة الخاص ددة به ددو العالق ددة ب ددين ال دددول العربي ددة
والدول الغربية وخاصة الوليات المتحدة اسمريكية.
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كم ددا أن المعاند دداة الكبي د درة التد ددي عد ددانى منه ددا الد ددوطن العربد ددي فد ددي مختلد ددف الحقد ددب
التاريخية المختللة وما زال يعاني منها حتى الوقت الحاضر ولكن بصورة مختللدة عدن
قبددل ( معاندداة مبطنددة ) قددد جددارت نتيجددة لتلددت العالقددة بين د وبددين الدددول الغربيددة مهنددا
إختللت أشكالها ،لن المتلحص للواقع العربي يرر مدر التخلف في مختلدف الجواندب
الثقافية والسياسية والقتصدادية وهدوا التخلدف بأشدكالة المتبايندة يجعدل المدواطن العربدي
والددبالد العربيددة فددي وضددع وحالددة عميقددة وواسددعة الشددمول مددن ال ت دراب فددي مختلددف
مجتمعات وكان قد لزم على المجتمع العربي إزار معانات هدو فدي الماضدي أن يسدعى
لش الطري النضالي وولت في سبيل الحصول علدى اسدتقالل وتجداوز حددود التجزئدة
والتخلف والجهل على اختالف الصور واسشكال التي هو فيها اون.
إن البلدان والشعوب في الوطن العربي تعداني مدن الكثيدر مدن المشدكالت الرئيسدية
وهددي التخلددف والتجزئددة والددتحكم الخددارجي مددن قبددل الغددرب وخاصددة الوليددات المتحدددة
اسمريكية ،وأيضا ما زالت هو الشعوب العربيدة تعداني مدن اللقدر وال تدراب الشدامل .
وفددي إطددار هددو البيئددة الجديدددة التددي عملددت علددى زيددادة حدددة المتناقضددات الموجددودة
والتي كانت قد بدأت تدفع باإلنسدان العربدي إلدى أمداكن تناقضدات جديددة يدر السدابقة
والددى حمددل المسددروليات الجديدددة ولكنهددا خطي درة جدددا ،لددولت فددال بددد مددن الوقددوف وقلددة
جديددة إزار هددو العالقددة بددين الدددول العربيددة والدددول الغربيددة وضددرورة العمددل علددى فددت
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اإلرتباط القائم بينهمدا علدى أسداس اإلسدتغالل مدن قبدل الددول الغربيدة والتعبيدة مدن قبدل
()2

الدول العربية.

إن المشاركة بين الدول اسوروبيدة بسدبب حاجاتهدا وسدرعتها فدي بندار اقتصداد قدوي
تح ددت وط ددأة النظ ددام القتص ددادي والسياس ددي الع ددالمي ه ددوا يعن ددي زي ددادة الغن ددار لمن دداط
الش ددمال عل ددى حس دداب من دداط الجن ددوب يتمث ددل ول ددت ف ددي الغن ددار لمن دداط أوروب ددا عل ددى
حسدداب المندداط الجنوبيددة فيهددا وهددي الددبالد العربيددة فددي شددمال قددارة أفريقيددا و ددرب قددارة
آسدديا  ،وهددوا موجددود باللعددل فقددد لددوحظ ازديدداد لالسددتثمارات الغربيددة لدددول العددالم الثالددث
وكددان ولددت أيض د ا يهدددف إلددى قيددام السدديطرة علددى ن دواحي مختللددة ومهمددة مددن الجانددب
القتصددادي لتلددت الدددول الغربيددة فددي المنطقددة ( منطقددة الشددر اسوسددط ) مثددل الم دواد
الخام وجعل تلت اسسوا فدي دول العدالم الثالدث وخاصدةا أسدوا الدبالد العربيدة أسدوا
اسددتهالكية لمنتجددات الدددول الغربيددة ،حيددث يظهددر ولددت جليد ا فددي منطقددة الخلدديل العربددي
وهوا يعني اختالف الستثمارات اسجنبية من منطقة سخرر .
كمددا وأن د فددي سدديا الدددور السددلبي للعالقددات بددين الدددول العربيددة والدددول الغربيددة (
متمثالا بالحكومدات ) ومدا يربطهمدا بالعديدد مدن المسدائل والظدواهر اسخدرر وعلدى رأس
هو الظواهر ياب الستقرار السياسدي وفشدل الوحددة الوطنيدة و يداب التنميدة الشداملة
… و يرهددا سددتزداد صددورة هددو التبعيدة للدددول العربيددة الملتحقددة بدددول الغددرب بالجوانددب
( )2وطلة  ،علي أسعد ( ، )2222الطموحات السياسية وأبعادها القوميدة والجتماعيدة  ،مجلدة عدالم اللكدر  ،مجلدد
 29عدد (. 222 ،)2
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القتصادية و يرها .ولعدل هدو العالقدات المبيندة أساسدا علدى الواقدع الدوي فدرم علدى
تلددت الدددول مددن خددالل حكوماتهددا وبالتحديددد أن الدددول والحدددود السياسددية لهددا لددم تأخددو
بالحسددبان البعددد القددومي ول البعددد الددديني لتلددت الدددول وقددد تددم ولددت تحددت تددأثير ضددغوط
الدول الغربية عندما منحت الدول في العدالم الثالدث اسدتقاللها يدر أن هدوا الوضدع لدم
تشهد أوروبا والغرب في دولهم .
إن الهدف اسساسي في العالقة بين الدول الغربية والعربية هو مصلحة الدول
الغربية على حساب الدول العربية ،يظهر ولت جلي ا في قول د  .جمال القنان أي
أن منو سنة  1991وبالتحديد بعد أزمة الخليل بدأ الحديث عن نظام عالمي جديد
يلت أمام اإلنسانية أبواب ا عريضة نحو مستقبل يتسم بالرخار والحرية والديمقراطية.
لقد انتشر استعمال هوا المصطل

إلى درجة أن أصب

الموضوو المهيمن في

اسدبيات السياسية العالمية في يومنا هوا وتمثل اللترة الممتدة بين سنة  1986وحتى
منتصف سنة  1991بدايات لقيام النظام العالمي الجديد فبعد عام  1986أعلنت
الوليات المتحدة المريكية وحللارها حرب ا مستهدفة للبترول واستهدفت هو الحرب
البالد المنتجة للبترول وخاصةا دول الخليل العربي ( ، )3حيث كانت منو تلت السنة قد
حدثت تغيرات في نظام التحاد السوفيتي الشيوعي وحصل عالقة مرونة ( أخو
وعطار ) بين المعسكر الشرقي والغربي فكان ولت مقدم لنتهار الحرب الباردة التي

( )3محم ددد اسط ددر وآخ ددرون ،...الع ددرب وتح ددديات النظ ددام الع ددالمي  ،بي ددروت  ،مرك ددز د ارس ددات الوح دددة العربي ددة ،
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تمثلت بإنهيار وتلكت التحاد السوفيتي فحصلت سيطرة استعمارية جديدة تحت
طار النظام العالمي الجديد ( ، )4كما تعتبر أزمة الخليل هي الظروف المالئمة لقيام
النظام العالمي الجديد ،يظهر ولت بوضوح في ررية التدخالت التي حصلت في تلت
المنطقة من قبل الغرب والوليات المتحدة المريكية فمعروف أن منطق الخليل
العربي هي منطق وات أهمي استراتيجية واقتصادية.
لق ددد ب دددأ خ ددوف الولي ددات المتح دددة المريكي ددة عل ددى تل ددت المنطق ددة ( منطقد د الخل دديل
العربي ) بعد سقوط شا إيران الوي كان موالي ا لها فحصدل بعدد ولدت خوفدا كبيدر لدديها
من تقارب اكبر قوتين في المنطق وهما قوتا الع ار وايدران فكاندت دبلوماسدي الوليدات
المتحدددة المريكيددة منددو سددن  1979قدددعملت علددى منددع وج دود مثددل هددوا التقددارب فددي
المنطق سن وجود مثل هوين القوتين ستحول دون تدخلها فدي المنطقدة عندد إوا سدتلقد
الوليات المتحدة المريكية مصالحها البترولية .
إن حد ددرب الخل د دديل اسول د ددى بد ددين العد د د ار وايد د دران كد ددان للغ د ددرب والولي د ددات المتح د دددة
المريكيددة مصددلح منهددا وهددي تدددمير تلددت القددوتين بعيدددا عددن تدددخلها المباشددر فددي تلددت
الحدرب ووقددوف المجتمددع الددولي والدددول العربيددة موقدف المتلددرج فددي تلدت الحددرب وولددت
لن الغددرب والوليددات المتحدددة المريكيددة هددم المسدديطرون علددى النظددام العددالمي الجديددد
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تحددت سددتار المجتمددع الدددولي وتحقي د الديمقراطيددة والنظددام العددالمي القددائم علددى مقولددة
()5

إعطار حقو اإلنسان للجميع في داخل الدول.

لقددد كددان دور الوليددات المتحدددة اسمريكيددة خددالل حددرب الخلدديل اسولددى بددين العد ار
وايدران هددو تغويد الصدراو ليسدداهم فددي إ ازلددة أكبددر قددوتين فددي تلددت المنطقددة حتددى تددتمكن
الوليات المتحدة المريكية من التحكم في منطق الخليل العربدي بعدد الدتخلص مدن أي
منازعددات لهددا علددى ولددت ،وهددوا فقددط هددو خيددر مثددال علددى سياسددية الوليددات المتحدددة
اسميركية اتجا المنطقة العربية ،حيث أن هوا المثال يظهر طبيعة العالقدة بدين الددول
العربيددة والدددول الغربيددة علددى أنهددا قائم د وسددتبقى قائم د علددى أسدداس مصددلح الغددرب
والوليددات المتحدددة اسمريكيددة فقددط ،يتمثددل ولددت بالسددتيالر علددى خيدرات وثددروات اسمددة
والددوطن العربددي المتمثددل فددي السدديطرة علددى الثددروة البتروليددة فددي منطقد الخلدديل العربددي
بحيددث أن هددو الثددروة هددي مددن الثددروات السددتراتيجية المهمددة التددي تعمددل علددى تحريددت
الص ددناعة ف ددي تل ددت ال دددول الغربي ددة وم ددن ث ددم تحري ددت الجوان ددب المختلل ددة م ددن اقتص ددادية
وتجاري واستثمارية في مناط مختللة من العالم  .لولت فالسيطرة للددول الغربيدة علدى
البترول يعني سيطرتها على مختلف مجالت الحياة المختللة لن البترول هدو المسدير
لحركد الصددناعة العالميددة اليددوم وبدون د ل يمكددن أن يكددون تقدددم صددناعي أو يددر فددي
العالم .
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كما أن الدول الغربية تعمل جاهدةا ليس فقدط علدى الحصدول علدى الثدروة البتروليدة
ولكدن أيضدا تحدرص علدى الدتحكم فدي اسنظمددة السياسدية التدي توجدد فيهدا تلدت الثددروة ،
فهوا العمل يردي بها إلى أن تضمن سيطرتها على تلت الحكومدات والشدعوب لضدمان
الحص ددول عل ددى البت ددرول ف ددي المس ددتقبل القري ددب والبعي ددد  .ل ددولت فبع ددد انهي ددار التح دداد
السددوفيتي المتمثددل بالمعسددكر الشددرقي بحيددث انتهددى نظددام الحددرب البددارد واصددب هنالددت
فراغ كبير أمام دول الغرب فال يوجد نظام منافسدة بدين قدوتين كبيدرتين ولكدن أصدبحت
القو واحدة في العالم فأخوت هو القدوة للددول الغربيدة تسدعى إلدى السديطرة علدى العدالم
وفقددا للنظددام العددالمي الجديددد الددوي تدعي د متمثل دةا تلددت القددوة بالدددول الغربيددة والوليددات
المتحدة اسمريكية ،لولت كان النظام العربي من اسنظمة اإلقليميدة المعرضدة اكثدر مدن
يرها لحدوث تأثيرات عليها بسبب تلت التحولت التي سوف تحددث فدي العدالم بسدبب
النهيد ددار للمعسد ددكر الشد ددرقي وبقد ددار الوليد ددات المتحد دددة المريكيد ددة متحكمد ددة فد ددي العد ددالم
لوحدها ،فكان الوطن العربي يشدكل بيئدة خصدبة لحددوث مثدل تلدت التددخالت اسجنبيدة
واسمريكية بسبب حالة الضعف القتصادية والسياسية في (. )6
كمددا حصددل بعددد ولددت أن جددارت حددرب الخلدديل الثانيددة والثالثددة التددي كددان للوليددات
المتحدددة اسمريكيددة حصددة اسسددد فددي سدديطرتها علددى تلددت العمليددة وأدارتهددا وسددعيها إلددى
تدمير الع ار بعد أن لم يدمر خالل الحرب الخليجية اسولى  .وتحكمهدا فدي إدارة تلدت
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اسزمة والحرب وولت حتى تستطيع مدن القددرة علدى الدتحكم ولتعزيدز قيدام النظدام القدائم
على هيمنتها على صعيد العالم وفقا لنظام العولمة وهيمنتها الجديدة.
إن الدددول الغربيددة وكمددا يظهددر مددن خددالل الحقددب التاريخيددة المختللددة التددي مددر بهددا
الوطن العربي كاندت تعمدل مندو زمدن طويدل للسديطرة علدى المنطقدة العربيدة ،لدولت فدإن
انهي ددار التح دداد الس ددوفيتي ل دديس فق ددط الس ددبب الوحي ددد ال ددوي جعله ددا تس دديطر عل ددى ه ددو
المنطقددة ولكددن انهيددار التحدداد السددوفيتي وانتهددار الحددرب البدداردة بينددة وبددين المعسددكر
الغربي القائم على أرسة الوليات المتحدة اسمريكية كان ولت سبب ا داعم ا وقوي ا لتدتمكن
تلت الدول الغربية من السيطرة على المنطقة العربية .
كما أن الدول الغربية تسعى إلى السيطرة والتحكم لديس فقدط علدى المنطقدة العربيدة
بل تسعى إلى التحكم في مختلف دول العالم بحكم أنهدا باتدت هدي الددول اسقدور وهدي
الدول المركزية وما تبقى هي دول أطراف وليس لها قيمة على اعتبار التسدميات التدي
تطلقها تلت الدول الغربية على الدول اللقيرة حسب ما ت ار مناسدب ا بحكدم قوتهدا وتلوقهدا
الكمي والنوعي في مختلف المجالت الحياتية المختللة.
كمددا أن الدددول الغربيددة تحدداول أن تظهددر وخاصددة مددن خددالل وسددائل أعالمهددا علددى
أنهددا حريصددة علددى مسدداعدة المحتدداجين فددي البلدددان الناميددة وخاص دةا البلدددان العربيددة،
لددولت فهددي تقددوم بتقددديم بعددم المسدداعدات الماديددة لددبعم الدددول والمنظمددات الخاصددة
بها ،إل أنها تهدف من ورار ولت إلى إبقدار حالدة التخلدف والنهيدار الدوي يصديب تلدت
البلدددان وأيضدا أن الدددول الغربيددة تعمددل علددى ولددت بسددبب حرصددها علددى مصددالحها فددي
31

العد ددالم بجع د ددل الع د ددالم مريد دددا له د ددا بس د ددبب تق د ددديمها لتلد ددت المس د دداعدات ل د ددبعم اللئ د ددات
المحتاجة ،يظهر ولت جليا مدن خدالل تقدديم المسداعدات الماديدة لدبعم الددول العربيدة
ضمن العالقات القائمة بين الدول العربية والغربية مثلما هو ظاهر.
لقددد تبددين أن الدددول الغربيددة تحددرص علددى تقددديم تلددت المسدداعدات لدديس ر ب دةا فددي
المس دداعدة ولكنه ددا تح ددرص عل ددى مص ددالحها الخاص ددة دون يره ددا ،فالمس دداعدات الت ددي
تقدددمها ترجددع إليهددا بطددر أخددرر مختللددة عددن طري د السياسددات التجاريددة الغربيددة التددي
تعمددل مددن خاللهددا تلددت اسنظمددة الغربيددة القائمددة علددى السددتثمار ووضددع انظمددة جديدددة
مثددل نظددام الخصخصددة فددي معظددم الددبالد وحتددى الددبالد الناميددة لتكددون لهددا اليددد العليددا
لالستيالر على كل شير محتاج لة ولضمان أن تبقى تلت الددول الناميدة علدى حالهدا
دون أي نوع ا من التقدم إل بإرادتها.

العالقة العربية الغربية والعوامل المرتبطة بها :
إن العالقات القتصادية والسياسية والجغرافية والثقافية والجتماعيدة تشدكل عوامدل
أساسية في توضي شكل العالقدة بدين العدرب والغدرب ،كمدا أن العالقدات المختللدة فدي
جوانبها هو تظهر في عدم مساواة بين العرب واسجانب وولت بسدبب التلداقم المسدتمر
والد دددائم نتيجد ددة للثغ د درات واللج د دوات الكبي د درة والعميقد ددة فد ددي صد ددلب هد ددو اسشد ددكال لتلد ددت
العالقات بينهم خاصةا بين البلدان وات النظام الرأسمالي وبين البالد العربية المصدنلة
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تزيددد وسددرعة مددن
مددن بلدددان العددالم الثالددث وأن هددو اللجددوة فددي العالقددات تظهددر فددي ا
ناحي د ددة اإلنت د دداج والمس د ددتور المعيش د ددي للمجتمع د ددات العربي د ددة ،وان ك د ددان هنال د ددت بع د ددم
المجتمعدات العربيدة التدي تتمتدع بمسددتور معيشدي عدالي مثدل دول الخلديل  ،إل أن تلددت
الدول لم تنل ولدت المسدتور بتعبهدا المسدتمر ولكدن ولدت جدار نتيجدة للثدروة النلطيدة ومدا
تق ددوم بد د تل ددت ال دددول ه ددو ند داتل م ددن اس ددتبدال ول ددت ال ددنلط بالمس ددتور المعيش ددي المرتل ددع
لشعوبها .كما أن العالقات القتصادية بين الدول العربية واسجنبية تهدف إلى اختد ار
اسسدوا العالميددة كلهددا مددن قبددل الدددول الغربيددة والوليددات المتحدددة المريكيددة مددن خددالل
نظامهد ددا ال أرسد ددمالي سن النظد ددام ال أرسد ددمالي يعتبد ددر مد ددن اسنظمد ددة التد ددي تد دددمل النظد ددام
الجتمدداعي العددالمي فددي شددكل موحددد  ،وهددوا التطددور ال أرسددمالي ل بددد مددن أن يكددون
مالزم ا لإلنتاج وفق ا لطبيعة وتطبي هوا النظام الرأسمالي القائم على العدرم والطلدب
ووفق د ا لحاجددة الدددول واسس دوا ومددا تملي د علي د تلددت الدددول الغربيددة مددن نظددام العولمددة
الددوي يه دددف إل ددى توحيددد ك ددل الع ددالم فددي بوتق ددة واح دددة ،ولددولت تس ددعى ال دددول الغربي ددة
والوليددات المتحدددة المريكيددة مددن خددالل هيمنتهددا المخليددة علددى الددبالد العربيددة خاص دةا
وعل ددى بل دددان الع ددالم اسخ ددرر عامد دةا إل ددى ف ددرم ثقافته ددا ومعاييره ددا المختلل ددة الخاص ددة
بالحياة الجتماعية لمختلف البلددان وتعمدل علدى دزو ثقدافي بشدكل واسدع فدي مختلدف
المجتمعددات العربيددة عددن طريد تكدريس منتجاتهددا وعددن طريد وسددائل اإلعددالم ووسددائل
التصددال المختللددة التددي جعلددت مددن العددالم قريددة صددغيرة وأدت إلددى تقريددب المجتمعددات
مددن بعضددها الددبعم والددى التقليددد اسعمددى للندداس لعددادات وتقاليددد المجتمعددات اسجنبيدة
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القائمددة عل ددى معددايير وق دديم مختللددة ع ددن نظمهددا وعاداته ددا وفددي خض ددم هددو التح ددديات
الكبرر ومن جديد بدأ اإلنسان العربي ( خاصدة المثقدف ) يواجد فدي المسدتور الدوهني
مسدألة اسولويدات الجتماعيدة والقوميددة ومدن جديدد أيضد ا بدددأ التسدارل العلمدي عدن سدلم
القدديم الجديدددة فددي ثقافددة اإلنسددان العربددي فددي ظددل هددو الختالفددات التاريخيددة والم ارحددل
المختللة .
إن النهيددار الكبيددر الددوي أصدداب القوميددة العربيددة خددالل القددرن الماضددي (القددرن
العش درين ) خاص دةا بسددبب الحددروب المختللددة منددو عددام  1948وحتددى بعددد حددرب عددام
 1967أدر إلددى تلكددت وتصدددو المشدداعر الحماسددية عنددد الشددعوب العربيددة ،حيددث أن
اله دزائم والتحددولت السياسددية والجتماعيددة التددي مددرت بهددا الدددول العربيددة تشددكل الدددافع
الرئيسي للتحولت الخاصة بدالقيم وبدالنواحي المختللدة للحيداة مدن اجتماعيدة واقتصدادية
فالتأثير الثقافي يردي إلى التأثير على القيم الموجودة في داخل المجتمع .هدوا وتشدكل
د ارس دة العالقددات المختللددة مددن اقتصددادية واجتماعيددة وثقافيددة وعالقددات السددالم ود ارسددة
التاري الماضي باب ا من اسبدواب للكشدف عدن الطبيعدة الحقيقيدة للعالقدات السدائدة بدين
العرب والغرب في مطلع هوا القرن ( ،)7وهوا أيضا يساعد في معرفة الثقافدة الموجدودة
وهددي الثقافددة العالميددة المواليددة للغددرب والوليددات المتحدددة المريكيددة وهددوا التلريددد للثقافددة
العالميددة يسدداعد فددي تقويددة الهيمنددة واقامددة النظددام العددالمي الجديددد فددي منطقددة الشددر
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اسوس ددط تح ددت س ددتار جدي ددد للتق دددم والتط ددور تخل ددي تل ددت ال دددول اسوروبي ددة ورار ك ددل
حاجاتها في تلت المنطقة.
إن العالقات القتصادية كما يظهر من الواقع تعتبر من اكثر العالقات الموجودة
بين الدول العربية والغربية والتي تساعد بل وتظهر بشكل واض طبيعة العالقات بين
العرب والغرب على رار ما تقوم ب تلت العالقات القتصادية من إظهار حاجة
الدول الغربية الستغاللية للدول العربية من خالل تحكمها فيها عن طري السيطرة
عليها في نواحي مختللة إعالمية وثقافية ومعيشية وأيض ا التحكم فيها تحت ستار
التقدم الحاصل في العالم .فالعالقة بشكل عام هي وسيلة ضرورية وأساسية منو القدم
وعلى مر العصور والزمان وفي مختلف المجتمعات مهما كانت درجة تطورها في
الحياة وعند مختلف الدول والشعوب سوار كانت عالقة بين الدول أو عالقة بين
اسفراد وبدون شت فهي وسيلة للتعاون في الشرون المختللة( هوا الشكل الصحي
للعالقة ).
إن العالقددة بصددورة عامددة ل تقتصددر فقددط علددى أسددباب اقتصددادية سدوار كانددت مددن
جانب الدول الغنيدة أو اللقيدرة وانمدا يوجدد أسدباب أساسدية أخدرر وأسدباب ثانويدة تشدجع
علددى إقامددة العالقددات الدائمددة وشددبة الدائمددة بددين الدددول وهددو اسسددباب التددي تددردي إلددى
وج ددود العالق ددة بش ددكلها الح ددالي ب ددين ال دددول العربي ددة والغربي ددة وه ددي عالق ددة قائم ددة عل ددى
مصددلحة الغددرب فددي الدددول العربيددة  .كمددا تبددين ولددت مددن خددالل مددا تددم استع ارض د فددي
بداية هوا البحث عن عالقة الدول العربية والغربية.
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كمددا إن الدددول الغربيددة وخاصددة الوليددات المتحدددة اسمريكيددة باعتبارهددا هددي اسقددور
في دول العالم ،لولت فهي تحرص على إظهدار تلدت العالقدة بينهدا وبدين الددول العربيدة
وأيض ا الدول النامية اسخرر على أنها عالقة شراك ومصلحة لكال الطدرفين ،هدوا مدن
خالل ما تظهر تلت الدول الغربيدة فدي سياسدتها الخارجيدة القائمدة بالعمدل علدى إظهدار
شير واخلار شي آخر أي العمل على تأمين المصلحة مدن مختلدف الجواندب وخاصدةا
القتص ددادية لتل ددت ال دددول الغربي ددة  ،فه ددوا الجان ددب المخل ددي لسياس ددة ال دددول الغربي ددة أم ددا
الجانددب المرئددي فهددو عكددس ولددت حيددث تحدداول إظهددار نلسددها أي الدددول الغربيددة علددى
أنهددا حريصددة علددى المصددلحة العامددة وعلددى مصددلحة كددل الم دواطنين فددي تل دت الدددول
النامي ددة ،فه ددو ه ددي السياس ددة الزدواجي ددة عن ددد ال دددول الغربي ددة وخاص ددة عن ددد الولي ددات
المتح دددة اسمريكي ددة .كم ددا أن هن ددات أس ددباب أساس ددية وثانوي ددة تعمد دل عل ددى تحك ددم ال دددول
الغربية بالدول العربية وهو اسسباب هي :

أوال  -:األسباب األساسية :
لقددد تكونددت هددو اسسددباب مددن الدددول الغربيددة نلسددها أي تدددخل مددن خددارج الدددول
العربي ددة ويك ددون ول ددت نتيج ددة سس ددباب اقتص ددادية م ددن الدرج ددة اسول ددى وأس ددباب سياس ددية
وثقافية ومصلحة الغرب في منطقدة الشدر اسوسدط ( سديتم توضدي هدو اسسدباب فدي
اللصل الثالث من هوا البحث ).
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ثاني ا  -:األسباب الثانوية :
إن هو اسسباب للعالقات القائمة حاليا هي أسباب خاصة بالدول العربية نلسها،
تتمثل هو اسسباب في عدة جوانب منها الجانب الثقافي والسياسي والقتصادي
والقانوني ،حيث عملت تلت اسسباب الثانوية الخاصة بالعرب أنلسهم على تشجيع
التدخل اسجنبي بل وايجاد عالقة زائلة و ير متكافئة و ير سليمة بين العرب والغرب
ال ولت بالحكومات .
متمث ا
كمددا ظهددر أن هنالددت أسددباب أخددرر داخليددة تعمددل علددى التدددخل اسجنبددي وهددي أن
بعددم الدددول العربيددة وخاص دةا دول الخلدديل العربددي تحتدداج إلددى الكثيددر مددن المصددادر
والكلارات اسجنبية الخارجية بسبب نقص الخبدرار والمتعلمدين والمهنيدين فيهدا

(. )8

كمدا

أن تلددت الددبالد العربيددة تحتدداج إلددى بيددع ثروتهددا النلطيددة وفددي الجانددب اوخددر فددإن الدددول
اسجنبيددة اسددتغلت ولددت وأصددبحت تتدددخل فددي تلددت الدددول العربيددة عددن رضددى سددكانها
وتكيلهم الصحي مع ولت التدخل اسجنبي الغاشم.
كم ددا أنه ددا أي ال دددول الغربي ددة والولي ددات المتح دددة المريكي ددة تح دداول الس دديطرة عل ددى
الثدروة النلطيدة كمددا تبدين سدابق ا فددي هدوا البحدث وولددت عدن طريد السدديطرة والدتحكم فددي
تل ددت ال دددول وخاصد دةا الحكوم ددات ف ددي تلد دت ال دددول وجع ددل المنطق ددة مديون ددة للغ ددرب ب ددل
وا راقها بالديون الخارجية حتى تجعلهدا فدي حاجتهدا مهمدا حصدل مدن تطدورات إقليميدة
في المنطقة العربية .
()8
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كمددا أن تلددت اسسددباب الثانويددة الخاصددة بالدددول العربيددة نلسددها تشددكل خط د ار كبي د ار
على الوحدة العربية وهي السياسات القطرية على حساب السياسات القومية التدي تقدوم
بها الحكومات العربية حتى تتمكن تلدت السدلطات مدن التمتدع بالمتيدازات الخاصدة بهدا
وتحقيد مكتسددباتها وهنددات الكثيددر مددن اسسددباب الخاصددة بالدددول العربيددة نلسددها توضد
ولت ومن هو اسسباب التي تكمن في عدة جوانب هي :

()9

 -1فــــي الجانــــب الثقــــافي  :يتمثد ددل ولد ددت فد ددي المطبوعد ددات والتشد ددديد علد ددى النتقد ددال
للصددادرات بددين اسقطددار العربيددة نلسددها وعدددم السددماح لهددا بالنتشددار لكددون ولددت حسددب
رأي ورضى اللئة الحاكمة في تلت الدول مخالل ا لقوانينها ،كمدا أن تلدت الددول العربيدة
أحيانا تتورو بأسباب اقتصادية للحلاظ على كيان دولتهدا وهدوا يظهدر أيضدا مدن خدالل
اهتمام كل دولة بما يخصها " بما يخص اللئة الحاكمة " واهمدال مدا يخدص المصدلحة
القومية الشاملة والعامة.
 -2فــي الجانــب االقتصــادي :يالحددظ تجمددع للسددو العربيددة المشددتركة وتجميددد لمعظددم
المش دداريع ومن ددع أو التض دديي عل ددى انتق ددال العمال ددة ورروس اسمد دوال بش ددكل أشد دد مم ددا
يتعرم ل

ير العرب .

 – 3فـــي الجانـــب السياســـي  :يتمثددل ولددت فددي وقددف الدددفاو العربددي المشددترت وعدددم
التحاد مع بعضهم بحيث أنهم لم يقوموا بشير جديد ،حيدث توصدف الجامعدة العربيدة
()9
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ف ددي حال ددة الش ددلل والعج ددز ع ددن القي ددام بح ددل بع ددم القض ددايا اسساس ددية مث ددل مش ددكالت
الحدددود بددين الدددول ومددا يددردي إلي د ولددت مددن خدمددة إس درائيل والغددرب ( تلددت الحددروب
والنقسامات بين الدول العربية نلسها ) وخدمة الستعمار الجديد .
 – 2وفــي الجانــب القــانوني  :عدددم السددماح بتشددكيل أي تنظدديم سياسددي لد عالقددة مددع
دول ددة عربي ددة أخ ددرر وع دددم الس ددماح سص ددحاب الكل ددارات م ددن ممارس ددة أعم ددالهم خ ددارج
بالدهدم مددن يددر تددرخيص أمنددي بالعمددل حتددى إن بعددم الدددول العربيددة تلضددل العمالددة
اسجنبية على العربية .
كما يالحظ من خالل الررية للبالد العربية أن هنالدت بعدم الددول العربيدة تلضدل
العمال ددة اسجنبي ددة عل ددى العربي ددة ه ددوا يوضد د م دددر تلض دديل المص ددلحة الخاص ددة عل ددى
المصددلحة العامددة ( المص دلحة القطريددة علددى المصددلحة القوميددة ) والعمددل علددى وجددود
مناسددبات واحتلددالت وأعيدداد خاصددة بكددل دولددة علددى حدددة  ،هددو اسسددباب كلهددا تسدداهم
بدور فعال على إحداث وترسدي التجزئدة الموجدودة وجعلهدا شدرعية وتقبدل الشدعوب بهدا
في تلت الدول العربية على حساب الوحدة العربية والقومية المنشودة .
كمددا يركددد شددبلي العيسددمي فددي نهايددة تعليقددة علددى أن هنددات شددعوب عربيددة كثي درة
تسعى جاهدة إلى الوحدة بين اسقطدار وهندات طاقدات كامندة تهددف إلدى ولدت ،إل أنهدا
ل تمل ددت زم ددام اسم ددور واتخ دداو القد درار وأن اسم ددور بي ددد الحكوم ددة الت ددي تتمث ددل بأقلي ددة (
الصددلوة الحاكمددة ) ولكددن بيدددها كددل شددير وهددي التددي تقددف عقبددة أمددام الوحدددة العربيددة
بسددبب حصددولها علددى مصددالحها وامتيازاتهددا مددن ال ددول اسجنبيددة مقابددل ولددت ( وضددع
38

مبدددأ التدددخل مددن الخددارج مددن الدددول اسجنبيددة والتطبيد يددأتي مددن الددداخل داخددل الدددول
العربية ) .
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" الفصل الثالث "
" العوامل المؤثرة على وجود العالقة بين العرب والغرب "

أو اال :العوامل الثقافيـة ودورهـا فـي التـأثير علـى العالقـة بـين
العرب والغرب :
إن النظام العالمي الجديد وفق ا للعولمة التي أصبحت من المراجع اسساسية
لمعرفة ولتحليل العالقات المختللة بين الدول والمجتمعات في العالم اليوم بات يتسم
بالسيطرة وات القطب الواحد المتمثل بدول الغرب وأمريكيا ،حيث أن العولمة تأتي
على توحيد العالم من مختلف الجوانب التكنولوجية والقتصادية والثقافية و يرها …
ولتحليل العالقات المختللة الجوانب من سياسية وثقافية واقتصادية ،فلقد أصبحت
كلمة العولمة كغيرها من اسفكار مثل الشتراكية والقومية أو اإلمبريالية ،حيث أن
ملهوم العولمة يخلي ورار الكثير من المعاني مما يعمل ولت على اتخاو المواقف
فيها حيث أن اورار حول ولت الملهوم تأتي بين الرفم والقبول

(. )10
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كما أن التحكم المخلي للغرب في الدول العربية يكون عن طري الثقافدة حيدث أن
الثقافة لم تعد ولت الملهوم القديم المقتصر علدى قددرة اإلنسدان التعليميدة بدل إن الثقافدة
بملهومهددا الحددديث أصددبحت تشددكل معضددالت علددى درجددة عاليددة مددن الخطددورة تحتدداج
إلى وعي وادرات يستجلي وامضها وآثارها على كافة اسصعدة.
كمددا أن المجتمعددات البشدرية والدددول العربيددة اليددوم تختلددف بشددكل عددام حددول ماهيددة
الثقافددة ل بددل إن هددوا الخددتالف يتجلددى علددى صددعيد أبنددار المجتمددع الواحددد فددي ظددل
اختالف حاجاتهم ور بداتهم وطموحداتهم بلعدل مدا يحملد ل فدراد مدن مضدامين (ثقافيدة)
تبرز على شكل معتقددات والت ازمدات تخلد كدوامن صدراعية منهدا مدا هدو علدى الصدعيد
الع ددام ومنه ددا م ددا ه ددو عل ددى الص ددعيد الخ دداص ،أي منه ددا م ددا ه ددو عل ددى ص ددعيد مختل ددف
جوانب الحياة ومنها ما يتعل بالجوانب السياسية الخاصة مثالا فقط  .كمدا أن محاولدة
مواجهة الثقافة الغربية ومحاولة الستقالل الثقافي في البالد العربيدة يجدب أن ل يعندي
النع د دزال ع د ددن الثقافد ددات العالمي د ددة سن محاول د ددة البند ددار سي د ددة ثقافد ددة وتطوره د ددا يخض د ددع
بالضرورة إلى تلاعلها إيجابي ا مع ثقافات عالمية أخرر .
كما أن ولت التلاعل من النواحي اإليجابية لتلت الثقافات يقوم على اسسس
واسحكام ومدر قوتها في بنيانها اسساسي لتلت الثقافة وأن الموقف السلبي في
الثقافات الغربية المختللة اتجا أية ثقافة محددة مصال ومطامع دول تلت الثقافات
يتض بولت من خالل ما تقوم ب  .كما أن المصال الخاصة بالدول الغربية ربما
تكون مشروعة أو ير ولت فهو المصال الثقافية للدول الغربية وتأثيرها على الثقافة
41

العربية مثل تعاملها التجاري تحاول الكسب وتجنب الخسارة من خالل في ولت
التعامل مهما كان شكل اقتصادي أو ثقافي كمقدمة للتدخل والرب .

()11

يظهددر بإن د علددى الددر م مددن الدددور المهددم الددوي تلعبددة الثقافددة فددي مجددال القتصدداد
المحلددي واإلقليمددي وتبلددور فك درة وملهددوم جديددد مددن العالقددة بددين العددرب والغددرب وهددو
ملهددوم الشدراكة بيددنهم واعتبددار ولددت قدداطرة والتنميددة القتصددادية وتأثيرهددا فددي المجددالت
الجتماعيددة والبيئيددة إل أن الدددول الغربيددة تسددتغلها مددن أجددل تحقيد مصددالحها الواتيددة،
بنار على أن الملاهيم واسبعداد السياسدية للثقافدة نداد ار مدا تدتم مناقشدتها فدي إطدار
وولت ا
التنظيددر السياسددي وهددوا السددبب الددوي لددم يسدداعد علددى تغييددر النظ درة للثقافددة فددي عددالم
اليوم ،حيث أصبحت الثقافة صناعة عالميدة تحظدى بإهتمدام مجتمعدات العدالم جميعهدا
علددى الددر م مددن الدددور الددوي تلعبددة بالنسددبة للدددول والمجتمعددات العربيددة  ،حيددث تعمددل
الثقافددة كددأداة للهيمنددة المخليددة والسددتعمار الجديددد علددى بالدهددم بدل وعلددى عقددولهم مددن
خددالل التسدريب الجديددد لهددم ومددن خددالل السددتعمار الثقددافي الجديددد القددائم علددى سياسددة
مخلية تخدم مصدال الغدرب وهدي مواكبدة التطدور مدن التقددم الحاصدل فدي العدالم ،كمدا
أن الثقافددة تعكددس الحالددة الجتماعيددة والتددأثر بهددا سنهددا توض د مدددر فاعليددة المعددايير
والقيم الجتماعية المتمست بها ومدر حصول التغير بها .

()11
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يظهر لولت بإن ل بد من أن يقوم البنار الثقافي في البيئة الصحيحة والمناسبة
لقيام ويكون ولت القيام للبنار الثقافي بإن يشجع على اإلبداو والتجديد والتحديث
والبتكار الممتاز ويكون ولت على أساس من الطر والمنهجية العلمية السليمة
والصحيحة والموضوعية القائمة على المصلحة القومية والمصلحة العامة ل
المصلحة الخاصة أو المصلحة القطرية الواتية بكل دولة على حدة .كما يجب أن
يتم القيام بالتنظيم السليم لولت وفق ا للوعي واإلدرات العمي حتى يكون من الممكن أن
يتم التلعيل الثقافي ليصب قاد ار على التلاعل مع ثقافات العالم بمتغيراتها المختللة
ليكون ولت في مواجهة الهيمنة اسجنبية الغربية التي تحاول فرم ولت ( الخالفات
والتناقضات ) على البالد العربية مستخدمةا بولت ثقافتها كوسيلة في التأثير على
الثقافة الموجودة من أجل التحكم في هو الدول والمجتمعات

()12

.

إن الثقافة المأخووة جيالا عن جيل وفق ا للعادات والتقاليد المتبعة هي التي ترسم
الخللية الكلية لمعنى المجتمع وهويت ويبدو أن تدف

المخترعات العلمية والتقدم

الهائل الوي حصل في التقنية المصنعة في صنعها واستيعابها في الدول الغربية منو
قدوم الثورة الصناعية بمراحلها اسولى وما بعدها في بداية القرن الماضي فإن هوا
التقدم العلمي والصناعي خل

تسارعا كبي ار وهائالا في حركة التغيير القتصادي

والجتماعي والثقافي في العالم ،وولت وفقا لما قال اوجبرن وهو أن التقبل في
النواحي المادية يكون بشكل أسرو من تقبل النواحي القيمية عند الشعوب وهوا ما
()12
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حدث باللعل عند الشعوب والبالد العربية وقد أوحى ولت ببعم الملاهيم الجديدة من
أهمها ملهوم التحديث والتنمية والتخطيط و يرها … من الملاهيم الجديدة التي
تستخدمها الدول الغربية لمصلحتها

()13

.

ثاني ا :العوامل االقتصادية ودورها في التأثير على العالقة بين
العرب والغرب :
لقد ظهر أن بعم البلدان الغربية الصناعية تحاول تدويل القتصاد العالمي
مستغلة بولت دول العالم الثالث وخاصةا الدول العربية نتيجة لموقعها وثرواتها
المختللة وخاصةا البترول وعن تأثير بهوا التدويل على البلدان النامية ومنها البالد
العربية فيعتبر ولت أكثر تعقيدا وخطورة سن هوا التدويل تم في ظل الظروف
واسوضاو الصعبة وفي مجالت مختللة من اقتصادية واجتماعية في هو البالد
سور يوما بعد يوم  ،لولت
العربية .كما أن وضعها القتصادي والعالمي أيضا يزداد ا
فإن هوا النظام الجديد الخاص بالتدويل لالقتصاد العالمي أدر الى نتائل سيئة لهو
الدول النامية ومنها الدول العربية وولت بسبب طبيعة العالقة واستمرارها وهي العالقة

( )13حمادر  ،سعدون وآخرون  ،...قضايا إشكالية في اللكر العربي المعاصدر  ،بيدروت  ،مركدز د ارسدات الوحددة
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بين الدول وات النظام الرأسمالي والدول اسخرر  .تلت هي عالقة الهيمنة والالتكافر
وهي العالقات التي يجري إعادة إنتاجها بشكل مستمر ضمن سياسات النلتاح
والتكيف معها وفي ضوئها وولت من خالل سياسات منظمة التجارة العالمية والبنت
الدولي وصندو النقد الدولي .
إن هوا ما ي الحظ في نظام التدويل الخاص بالنظام القتصادي العالمي وتوحيد
بين الدول وفق ا للنظام العالمي الجديد الوي يقوم على الهيمنة الثقافية وايجاد نظام
السيطرة وات القطب الواحد التي تنادي الدول الغربية والوليات المتحدة المريكية إلى
إيجادة والعمل على توحيد العالم من اجل هوا النظام وما يشهد العالم من ثورة كبيرة
في التصالت والتقدم في التكنولوجيا  ،إل أن ولت يردي إلى مصلحة الدول الغربية
فقط التي تسعى لتحقي هوا الهدف في مختلف مناط ودول العالم .ول بد من الوكر
أن ولت التطبي الخاص بهوا النظام سيردي إلى تكريس التبعية من الدول العربية
إلى الدول الغربية في كثير من الجوانب القتصادية والرفاهية ومجالت اإلنتاج
والستيراد من الغرب (. )14
كما أن ونتيجة ل وضاو القتصادية الراهنة وفي ظل ظاهرة التدويل القتصادي
الحاصل وفي ظل هو التطورات السريعة والمتالحقة مع بعضها البعم وفي ظل
النظام العالمي الجديد القائم على السيطرة من جانب واحد والهيمنة الثقافية من قبل

( )14زكي  ،رمزي  ،ظاهرة التدويل في القتصاد العالمي  ،...الكويت  :المعهد العربي للتخطيط د  ،ط 7991 ،
 ،ص ص  71و. 71
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الغرب ونتيجة لتعاظم هوا النظام في التدويل لمجالت التجارة والتصنيع والمال
والتكنولوجيا والتسوي

والتقدم العلمي … وفي ظل هوا التعاظم الكبير الحاصل

تعاظمت المشكالت واسخطار الكبيرة التي تردي إلى وجود خطر على مختلف
البلدان في هوا العالم مثل أخطار تلوث البيئة والتسلي

النووي واستنزاف موارد

الطبيعة مثل البترول وخاصةا استالب من الدول العربية الخليجية .
إن هوا التأثير لظاهرة التدويل أصب

يردي بنتائل سلبية على مختلف دول

العالم ،لولت فإن الدول الكبرر الرأسمالية الصناعية لم تستطع في ظل هو التأثيرات
العالمية مهما كبر شأنها وقوتها في مختلف الجوانب لم تستطيع رسم سياستها
القتصادية الخاصة فيها بمعزل عن المتغيرات العالمية ودون أن تعرف البيئة
السياسية في العالم ومدر قدرتها على التأثير في تلت السياسة على البيئة الخاصة
بالدول التي ترر فيها مصلحة اقتصادية لها في داخلها ،من هنا ترد ظاهرة التلرقة
بين القوة واتجا التأثر والتأثير في النظام القتصادي العالمي والدولي بحسب الموقع
الوي تحتل تلت الدول الغربية ومختلف الدول اسخرر  ،فالدول الغربية القائمة على
النظام الرأسمالي وخاصة الوليات المتحدة المريكية يكون لها دور كبير في التأثر
والتأثير على يرها ،حيث أنها ترثر وتتأثر في الوقت وات بأبعاد القتصاد في العالم
بسبب عالقة التكافر النسبي بين بعضها البعم ( أي بين الدول اسجنبية نلسها
وفيما بينها ) ويكون ولت بسبب استقاللها من القتصاد ووجود ثروة كبيرة فيها إل
أنها تحرص على إيجاد رأس ا لمال الكبير فيها سنها تقوم على ولت النظام  ،أما فيما
46

يخص الدول النامية فإن وضعها يختلف تماما عن وضع الدول الغربية حيث أنها
تتأثر بأبعاد القتصاد العالمي ول يكون لها القدرة على التأثير في إل إوا حصل فيها
تضامن وتوحيد مع بعضها البعم وهي حالة تضامنها وتوحد صلوفها كما كان
علي الحال أيام زهوة منظمة الوبت وهو هي إحدر السمات الجوهرية لحالة التبعية
التي تنخرط فيها الدول العربية مع القتصاد العالمي(. )15
كما وتبين من نتائل دراسة لد د .جورج قرم أن الكثير من الدول الغربية وخاصة
الوليات المتحدة اسمريكية ما زالت حتى اون ومن ناحيتها الخاصة تنظر إلى معظم
الدول العربية كأنها أسوا

استهالكية تقوم على استهالت المنتجات الصناعية

اسجنبية فيها (.)16
إن التقدم الغربي على العالم العربي في مجالت مختللة مثل التقدم في العلم
والصناعة والتكنولوجيا شير ل يمكن إنكار ومن هوا اسساس تأتي الهيمنة على
العرب .كما أن الدول الغربية تنظر إلى الدول العربية كمخزون للموارد اسولية (
المواد الخام ) وأسوا

لترويل السلع الستهالكية المنتجة في الدول الغربية ( كما

تبين ولت من نتائل دراسة د .قرم في الساب ) إو توصف هو النظرة من الغرب إلى
العرب بأنها نظرة استعالر من جانب الغرب بسبب عدم المساواة بين الطرفين .كما

()15
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انهم ينظرون إلى العرب بأكثر من ولت فالشعوب اسجنبية بالتحديد تنظر إلى العرب
بأنهم شعوب متخللة حيث توصف هو النظرة في الغرب بأنها نظرة تعصب (. )17
إن ولت التقدم العلمي الوي حصل وحركة التغيير التي أعقبت ولت في مختلف
مجالت الحياة لها تأثير على التغير في النواحي المعيشية للعرب شعوب ا وحكومات
وخاصةا بأن الدول العربية تصنف من المجتمعات النامية والغير متقدمة تكنولوجي ا،
حيث كان لها التأثير الكبير من تلت التحولت في المجالت القتصادية والجتماعية
وأن التقبل السريع لتلت التحولت العربية من جانب المجتمعات الغربية والتقليد
اسعمى الموجود في داخلها منو منتصف القرن الماضي وفي مطلع هوا القرن يبرز
مدر هيمنة النظم الغربية وخاصة هيمنة الوليات المتحدة اسمريكية سن التقليد في
اقتنار الوسائل المتقدمة تكنولوجي ا مثل وسائل التصال والكمبيوتر المتقدم واولت
اسخرر مثل الكماليات ووسائل النقل الخاصة يبين مدر حاجة الدول العربية
وشعوبها للصناعات اسجنبية وعدم قدرتهم على الستغنار عنها.
إن ولت يجسد التغلغل الغربي في داخل البالد العربية في مجالت مختللة
فالغرب يصدرون للعرب المواد المصنعة وفي نلس الوقت لم يعلمونهم التصنيع حتى
يظلوا هم واقتصادهم تابعين لالقتصاد الغربي وفي حاجة دائمة إلي  .حيث أن ولت
يعني وبدون شت يوكر التجسيد الستعمار الغربي للبالد العربية بشكل جديد و ير
مباشر مثلما حصل في الماضي  ،وان ولت التدخل والستعمار الجديد أيضا سوف
()17
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يردي إلى عدم حصول تطور اقتصادي في البالد العربية خالل هوا القرن مثلما لم
يحصل أي تطور اقتصادي في القرن الماضي وولت بسبب حرص الغرب وخاصةا
الوليات المتحدة اسمريكية على البقار في التدخل في المنطقة العربية حتى وان
حصل بعم التغيير في العالقات القائمة في المنطقة مثل عالقات السالم بين
العرب واسرائيل ( سوف يتم توضي هوا الموضوو لحقا ).
كما أن الغرب بحرص على بقار ولت التدخل في الدول العربية بما يشيع من
فكرة تطبي

النظام العالمي الجديد الوي يقوم على السو الحرة والنظام الرأسمالي

وفق ا إليجاد فكرة الحرية والعدالة بشكلها الوي يرضى عنة الغرب سيظل يعمل ضمن
في المستقبل .كما أن الدول الغربية تعمل على استخدام ملاهيم مختللة أخرر مثل
ملهوم تحديث البالد العربية ولكنها تسعى من ولت الملهوم إلى تطبيق على ير
صورت الحقيقية وولت إلحداث التغيير في مجالت الحياة المختللة في الدول العربية
مثل المجالت القتصادية والثقافية والجتماعية و يرها … وتعمل بولت على تعمي
هوا الملهوم إلحداث الخالفات والتغيرات لحساب مصلحتها الخاصة ،وتعمل ولت
عن طري وسائلها الخاصة باإلعالم بأشكال المختللة (. )18
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ثالثا :العوامل السياسية ودورها في التأثير على العالقة بين العـرب
والغرب :
إن العوامل السياسدية تعتبدر مدن العوامدل الثالثدة المهمدة فدي إحدداث العالقدات بدين
الوطن العربي والغرب وهي العوامل القتصادية والثقافية والسياسدية  .كمدا أن العوامدل
السياس ددية ت ددأتي مكمل ددة لتل ددت العوام ددل اسخ ددرر إليج دداد الن ددوو الخ دداص والمطل ددوب ف ددي
العالقددة ( الشددكل الم دراد مددن العالقددة مددن قبددل الدددول الغربيددة ) ول بددد مددن وكددر شددأن
السياسددة الغربيددة المتبعددة ،حيددث كانددت حريصددة ومنددو الماضددي علددى خلد جددو سياسددي
ف ددي مختل ددف المج ددالت وول ددت بس ددبب مص ددلحتها وإلض ددلار الط ددابع الع ددادي عل ددى تل ددت
العالقددات ،كمددا عملددت علددى توحيددد العددالم للددتحكم فيددة مددن خددالل نظددام العولمددة الددوي
بات يعمل على توحيد جميع الدول العربيدة واسجنبيدة ولكدن ولدت النظدام يشدكل أخطدار
كبي درة وف د لمددا يددأتي ب د مددن أسدداليب مختللددة منهددا ثددورة المعلومددات والحريددة والتبددادل
للنم دداوج المختلل ددة فد ددي ك ددل الجواند ددب وف ددي الواق ددع إن ولد ددت يش ددكل خط د د ار كبيد د ار علد ددى
خصوصدديات الثقافددة فددي المجتمعددات المختللددة خاص دةا المجتمعددات فددي الدددول الناميددة
ومنها الدول العربيدة سن هدو اسسداليب الحديثدة الخادعدة تدردي إلدى التالعدب بدالعقول
وفددرم الددوهم علددى الندداس  ،بحيددث تددرر هددو الشددعوب فددي الدددول الناميددة بددأن ثقافتهددا
وقيمهددا ومعاييرهددا الخاصددة بهددا قددد أصددبحت باليددة ول فائدددة منهددا أمددام اللددار الكبيددر
الموجود في السلم الخاص بالرقي والتقدم والتطور الموجود في الددول الغربيدة المختللدة
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بحك ددم الع ددالم حاليد دا  ،ل ددولت ف ددإن مقول ددة ( فوك ددا يام ددا ) الزائل ددة ب ددأن م ددن نت ددائل النظد دام
ال أرسددمالي هددو أن د يشددكل نهايددة لتدداري اللكددر اإلنسدداني والثقددافي بحيددث أن هددوا القددول
وجددد صدددر وقبددول عنددد هددو الشددعوب الناميددة للثقافددة والعددادات والتقاليددد القادمددة نحوهددا
بمددا تددأتي بد تلددت العددادات مددن أفكددار ومعددايير جديددد

ربيددة و ريبددة عددنهم ،لددولت فددإن

تلددت الشددعوب تددرر بأند ل بددد مددن إحددداث تغييددر جددوري فددي مختلددف المجددالت عندددها
مثل الدول والشعوب العربية

(. )19

كم ددا أند د ل ب ددد م ددن التوض ددي لسياس ددة تل ددت ال دددول اسجنبي ددة اسوروبي ددة والولي ددات
المتحدة اسمريكيدة فدي تطبيقهدا للددور السياسدي الهدادف إلدى الدتحكم فدي منطقدة الشدر
اسوسدط وخاصدةا الددول العربيدة شدعوب ا وحكومدات ،لدولت فدإن نمدووج رولندد روبرتسددون
يوض د الحقددب التاريخيددة المختللددة ( مددن الناحيددة السياسددية وليسددت تدداري بحددت ) أي
كيلية محاولة الغرب والوليات المتحدة المريكية لتطبي سياستها عبدر الدزمن أو عبدر
التدداري سن السياسددة أحيانددا تحتدداج لوقددت طويددل حتددى يددتم تطبيقهددا وجنددي ثمارهددا وأن
هددو الحقددب التاريخيددة التددي اسددتطاعت السياسددة اسوروبيددة وخاصدةا السياسددة اسمريكيددة
من توحيد العالم من خالل ظاهرة أو تطبي نظام العولمدة كمدا تدراة هدي ،فهدو الحقدب
التاريخية المختللة والمتالحقة في بعدها الزمني والمكاني هي كما يلي (. )20
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 – 0مرحلة ما قبل اللترة التي تسب منتصف القرن الثامني عشدر :حيدث شدهدت هدو
الحقبة التاريخية تأسيس وقيام المجتمعات القومية ونحوها  ،كما أن هدو اللتدرة تعمقدت
فيه ددا اسفك ددار المختلل ددة الت ددي تخ ددص الل ددرد واإلنس ددانية جمعد دار عل ددى ص ددعيد ومس ددتور
السلطة الحاكمة أو سلطة المجتمع .
 – 4مرحلددة النشددور لهددو الظدداهرة ( الهيمنددة ) :حيددث أن هددو المرحلددة اسددتمرت منددو
منتصددف القددرن الثددامن عشددر حتددى سددنة 1871م ،حيددث شددهدت هددو اللت درة التاريخيددة
تحول كبير مدن الناحيدة السياسدية وهدوا التحدول الكبيدر والجداد فدي فكدرة الدولدة الموحددة
أو المتجانسددة وبددرز فددي هددو اللت درة أيضددا ملهددوم أكثددر تحديدددا ممددا سددب وأكثددر مهم د ا
لإلنسددانية وحاجددات مجتمعاتهددا وزادت التلاقددات الخاصددة بددين دول العددالم ( التلاقددات
الدولية ) بين الدول المختللة وبدأ الهتمام بموضوو القومية والعالمية وعند ولدت حيدث
بدددأ النشدداط السياسددي يتخددو شددكالا منظم د ا  ،كمددا نشددأت المرسسددات الخاصددة بددالتنظيم
للعالقات المختللة بين الدول والمجتمعات .
 – 3مرحلة النطال  :حيث أن هو اللترة تلت اللترة السابقة مباشرةا إو بدأت منو
سنة  1871حتى العشرينات من القرن الماضي ( القرن العشرين ) وفي هو اللترة
ظهرت ملاهيم ومتغيرات جديدة وحديثة جارت نتيجة إلف ارزات الحرب العالمية اسولى
وما عقب هو الحرب من تغيرات على المستور القومي والدولي ،حيث أن هو
الملاهيم الجديدة التي ظهرت مثل المجتمع القومي ومناط النلوو وعدم التدخل في
الشرون الداخلية لم تكن موجودة في الساب  .كما ظهرت أيضا في هو اللترة ملاهيم
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مختللة منها ما يتعل

بالهويات القومية واللردية  ،كما تحث المنافسات في هوا

الكون مثل تنظيم اسلعاب اسولمبية ( هوا مثال على ولت ) وكما تم تطبي

فكرة

الزمن العالمي .
 - 2مرحلددة الص دراو مددن أجددل الهيمنددة  :حيددث اسددتمرت هددو المرحلددة مددن عش درينات
القرن العشرين ( القرن الماضي ) وحتى منتصف السدتينات مدن نلدس القدرن وفدي هدو
المرحلددة بدددأت الخالفددات المتباينددة والحددروب علددى مختلددف الجوانددب مددن جوانددب فكريددة
وسياسية وعسكرية حول الملاهيم والمصطلحات الخاصة بعملية السيطرة والتي جارت
فددي المرحل ددة الس ددابقة وف ددي مرحل ددة النط ددال  .كمددا ج ددارت صد دراعات كثيد درة ف ددي ه ددوا
الك ددون ح ددول الص ددور المختلل ددة للحي دداة وأش ددكالها حي ددث أند د ك ددان التركي ددز ف ددي مرحل ددة
النطال على المواضديع الخاصدة باإلنسدان بسدبب الحدروب الكبيدرة والمددمرة لمختلدف
الجوانددب والتددي اسددتخدمت التقدددم العلمددي والتقنددي لتحقي د أهدددافها مثددل إلقددار القنابددل
النووية على مدن اليابان.
 – 2مرحلددة عدددم اليقددين  :وهددو المرحلددة اسخيدرة فددي هددوا التصددنيف حيددث بدددأت هددو
المرحلددة الهامددة فددي هددوا الموضددوو منددو مطلددع السددتينات مددن القددرن العش درين ( القددرن
الماضددي ) واسددتمرت حتددى نهايت د  ،حيددث أدت إلددى اسزمددة فددي التسددعينات مددن نلددس
القرن كما تم إدمداج العدالم الثالدث وخاصدة الددول العربيدة فدي المجتمدع العدالمي وتحدت
طددار النظددام العددالمي الجديددد التددي تسددعى الوليددات المتحدددة المريكيددة والغددرب إلددى
الحصول علدى مصدالحها فدي العدالم عدن طريد تطبيد هدوا النظدام الجديدد ،وولدت بعدد
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انتهددار السددتعمار فددي الدددول العربيددة وبعددد أن أصددب ولددت الموضددوو أي السددتعمار
منتهيدا بشددكل كامددل مددع اعتدراف العددالم اجمددع بددولت .كمددا حصددل فددي هددو اللتدرة أيضدا
تصاعد وبروز للوعي على اختالف الوجو ل في الكون مدن خدالل الكشدف والطدالو
على المشاكل والنجاحات في المجتمعات المختللدة ،ول بدد مدن الدوكر أن هدو المرحلدة
أيضد ا شددهدت نهايدةا للحددرب البدداردة بدين المعسددكرين الشددرقي متمددثالا بالتحدداد السددوفيتي
والمعسدكر الغربددي متمددثالا بالوليدات المتحدددة اسمريكيددة ،حيدث أصددب المعسددكر الغربددي
وعلددى أرس د الوليددات المتحدددة المريكيددة هددو الددوي ينلددرد بالعددالم بعددد انهيددار المعسددكر
الشرقي .
كمددا أن النظددام الدددولي ( العددالمي ) الجديددد أصددب أكثددر تطبيقد ا بسددبب عدددم القدددرة
عل ددى مواجه ددة الولي ددات المتح دددة اسمريكي ددة م ددن أي ط ددرف ك ددان وأيضد د ا ش ددهدت ه ددو
المرحلة من التاري زيادة الهتمام بالمجتمع المدني العالمي والتقددم الحاصدل فدي دول
العد ددالم وخاص د دةا الغد ددرب والوليد ددات المتحد دددة المريكيد ددة ( دول العد ددالم اسول ) الغربيد ددة
التصدنيعية وات النظدام ال أرسددمالي وأصدب تقليدد مختلددف الددول لهدا فددي الحصدول علددى
الكماليددات منهددا ( كمددا تبددين ولددت سددابق ا فددي الندواحي القتصددادية ) مثددل الدددول العربيددة
وخاص دةا دول الخلدديل ومحاولتهددا فددي الحصددول علددى تلددت الكماليددات ظن دا أنهددا تواكددب
التقدددم والحضددارة ولكددن ولددت لدديس صددحيحا وحدددث أيضدا تدددعيم للنظددام اإلعالمددي فددي
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هددوا الكددون وولددت فددي ظددل السددتخدام اسحدددث للتقنيددات الخاصددة بالتوصدديل والنتشددار
لوسائل اإلعالم والتصالت المتقدمة حديثا

(. )21

كما أن الوليات المتحدة المريكية تحاول من خالل نظام العولمة إلى السعي
لنشر وتعميم القيم والثقافة اسمريكية وجعلها ثقافة عالمية ،حيث تعمل ولت عن
طري

نشرها السريع والمتزايد لمعطيات الصوت والصورة عبر أحدث الوسائل

اإلعالمية المقرورة والمسموعة والمرئية والتي اصبحت تصل إلى كل بيت في العالم
بشكل سريع وفوري ومباشر ول تقتصر محاولت اسمركة على مضامين الرسائل
اإلعالمية الدائمة التدف بل ان سياسة المركة تتعداها إلى التبشير ونشر ولت في
مختلف دول العالم بانتصار القيم التي تدعيها الوليات المتحدة المريكية بطر
وأشكال مطابقة لطبيعة الحياة اسمريكية الخاصة بداخلها ،ولولت فإنها تبدأ بأساليب
السلوت والتقليد في المالبس وبعم مصطلحات اللغة حتى تستطيع الوصول إلى
تبشيرها بالنتصار لتلت القيم ( الليبرالية ) على

يرها والحديث أيضا عن أن

ولى مثلما تبين في الساب في قول ( فوكا ياما ) حتى تتمكن
التاري الماضي قد ًّ
الوليات المتحدة المريكية من العمل على انعدام التلكير عند الكثير من الناس لما

()21

السعدون  ،حميد حمد  ،مرجع ساب  ،ص . 17
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سوف يكون في المستقبل القريب أو البعيد لتبيان أن العالم لم يغير بعد ووصل إلى
الطري الصحي وفقا للعولمة ( . )22وولت بعد انتهار الحرب الباردة.
كما أن نظام العولمة مثلما يعتقد البعم يجعل من العالم دولة واحدة تتمتع
باسمن والرخار وأن الوسائل التكنولوجية المتمثلة بوسائل التصالت الحديثة مثل (
اإلنترنت ) ستجعل الناس متساويين وقريبين من بعضهم البعم .كما ترر بعم
الدول بضرورة استقدام التكنولوجيا إلى دولها ،واستنادا إلى تلت التصورات التي سب
اإلشارة إليها فإن الدول الغربية بنظامها الجديد تعمل على ولدة اإلنسان العالمي
ومواطن اإلنترنت التي تأتي ضمن مجتمع موحد ،حيث يكون هوا المجتمع ير
خاضع سية لغة أو قومية أو ثقافة معينة … ،وباإلضافة إلى ولت أيض ا فيوجد
عولمة ل سوا

والمدن وكل اسماكن اسخرر سوار كانت قريبة أو بعيدة فالعولمة

تخر اليوم جدران الهويات المغلقة وتجعل الحديث عن اإلنسان العالمي أمر ممكن ا
(. )23
إن المتلحص لهوا الموضوو يظهر ل بأن ل بد أيض ا من التطر لمعرفة
السمات الرئيسية للنظم المختللة من اقتصادية واجتماعية وسياسية في العالم
المعاصر والقور المرثرة عليها لمعرفة مدر وقوو الوطن العربي في المركز الوي
يوجد في  ،وفي خضم هو العالقات بين وبين الدول الغربية وخاصةا الوليات
( )22أبو حالوة  ،كريم ( ، )2227اوثار الثقافية للعولمة " حظوظ الخصوصيات الثقافية في بنار عولمة بديلة " ،
مجلة عالم اللكر  ،مجلد  29عدد ( ، )1ص . 712
( )23أبو حالوة  ،كريم ،مرجع ساب  ،ص . 711
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المتحدة اسمريكية فالنظام الرأسمالي الوي يقوم باسساس على الملكية الخاصة
لوسائل اإلنتاج ( عكس الشتراكية التي كانت تقوم على الملكية العامة لوسائل
اإلنتاج ) وأيض ا تقوم الرأسمالية على استغالل العمل من العمال عن طري بيع قوة
عملهم للمالكين لرأس المال مقابل دفع أجر لهم ،ول بد من الوكر أن هوا النظام
الرأسمالي كان قد ازدهر مع قدوم الثورة الصناعية بمراحلها المختللة اسولى والثانية
مستندا في ولت على القوانين الموجودة في السو والحاكمة في وهوا النظام يقوم
على تجاهل اسحكام الخاصة بالعدالة الجتماعية أو قواعد اإلنصاف والتساوي للقور
العاملة ولولت فإن قوانين السو نلسها التي يعتمد عليها النظام الرأسمالي تقوم على
قاعدة إهمال المبادم الخاصة بالتكامل والتضامن الجتماعي وأيض ا تقوم على
إهمال دور التقدم الجتماعي في مصطلحاتها  ،فالهدف الرئيسي من النظام
الرأسمالي يقوم على الرب أي تحقي أكبر قدر ممكن من جمع الثروة بأي الطر
ولولت فالمتحكمون بهوا القانون يعملون كل اهتمامهم على التحكم بالقوانين الخاصة
بالعرم والطلب ،وولت لتسيير مصالحهم وأخو ما يريدون بشكل سريع والتخلص من
منتجاتهم عن طري خل القاعدة التي تقوم على ترويل تلت السلع المنتجة والمصنعة
من عندهم لدول ومجتمعات أخرر وكما يقول د .عدنان التالوي عن تدخل النظام
الرأسمالي في الدول عن طري

النظام الجديد للعولمة الساعية إلى تطبيق وأن
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المرشرات تشير إلى ولت الموضوو ،كما أن المكتسبات السياسية للتاري

العربي

الحديث في مختلف نواحي تصنف في خانة التغريب والخت ار الثقافي (. )24
كما أن الدول الغربية وخاصة الوليات المتحدة اسمريكية تعمل على تسخير
ق اررات مجلس اسمن وهيئة اسمم المتحدة لتنليو ر بتها في التدخل وفي الهيمنة على
العالم وقيادت وفق ا لمصلحتها وهدفها ،حيث تقوم الوليات المتحدة اسمريكية على
فرم العقوبات والعتدارات العسكرية على العديد من الدول العربية مثل العتدار
على الع ار وليبيا والسودان والصومال وايران بحجة محاربة اإلرهاب والحلاظ على
السالم

(، )25

ول بد من الوكر أن النظم السياسية في الدول العربية اليوم لم تأتي في

اسصل من سياسة القائمين العرب عليها وانما جارت من الدول الخارجية ( الدول
الغربية ) ولم تأتي هو النظم تجسيدا لعملية من التطور التاريخي التي مرت بها
الشعوب العربية في إطار اسمة العربية الواحدة وانما أتت هو النظم من ظروف
خارجية  ،حيث تعتبر هو النظم بعيدة عن الخصائص الوطنية والقومية الموروثة
من التاري الحضاري العربي واإلسالمي مما أدر نتيجة لولت إلى انعكاس تلت النظم
على الميثا

اسساسي في تلت الدول العربية الوي يأتي كترجمة لتلت النصوص

والمواد الدستورية التابعة للدول الغربية الستعمارية التي قامت بلرم الهيمنة على

( )24التالوي  ،عدنان (  ، )7991مجلة العمل العربية ، ...ص . 75
( )25أبو حالوة  ،كريم ،مرجع ساب  ،ص . 711
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الدول العربية ،لولت فإن هو النظم في الدول العربية تمر وتعي
عدم الستقرار السياسي ومن نواحي أخرر أيضا نتيج اة لولت …

في أزمة من حالة
(. )26

كما أن الدول الغربية كانت حريصة وما زالت حتى الوقت الحاضر تحرص على
السيطرة على مختلف البالد العربية من خالل نظامها وسياستها التي تقوم على
الهيمنة على تلت البالد واستعمارها من جديد من خالل الغزو الثقافي ( كما تبين
سابقا ) والقائمة على أساس الهيمنة المخلية ل التي تقوم باستبدال عواطف الشعوب
وعقولهم حتى يظلوا موالين للغرب ويلضلون على بالدهم العربية وخير دليل على
ولت أن الدول الغربية وخاصة الوليات المتحدة اسمريكية لم تكن تهتم بالماضي
بالديمقراطية بشكل كبير وولت لعدم رريتها بأن ولت النظام الديمقراطي سيردي إلى
الحلاظ على مصالحها في المنطقة الشر أوسطية وخاصة في الدول العربية  ،أما
في الوقت الحالي وخاصةا بعد انهيار المعسكر الشرقي ( التحاد السوفيتي ) وانتهار
الحرب الباردة حيث عملت الوليات المتحدة اسمريكية بعد ولت الحدث الوي ير
العالم خصوص ا مع نهاية الحرب الباردة بينها وبين التحاد السوفيتي الوي استمر
للترة طويلة في القرن الماضي (حوالي عشرات العقود ) بعد ولت عملت الدول
الغربية وخاصةا الوليات المتحدة اسمريكية على تغيير في نهجها السياسي حيث
بدأت تركز بل وعملت على ترسي وفرم النظام الديمقراطي التي ت ار هي بشكل

( )26الجاسور  ،ناظم ( ، )2227النظم السياسية العربية " قضايا الستمرار والتغيير "  ،مجلة المسدتقبل العربدي ،
السنة  21عدد( ، )225ص . 722
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المعروف لديها على مختلف الدول وخاصةا الدول العربية ،سنها أصبحت ترر بأن
تطبي هوا النظام الديمقراطي سيعمل على قيام النظام العالمي الجديد الوي تهدف
الوليات المتحدة اسمريكية إلى قيامة في مختلف دول العالم خاصةا وأن تركيزها على
دول العالم الثالث وخصوص ا الدول العربية سيجعلها متحكمة بمختلف دول العالم .
إن مثل هوا التحول اسمريكي المتمثل بالهتمام الكبير بإيجاد النظام الديمقراطي
والحرص على ولت يرجع في واقع اسمر إلى الهيمنة المختللة الجوانب كما وتركز
الدول الغربية والوليات المتحدة المريكية على الهيمنة القتصادية ( كما تبين ولت
سابق ا) التي أصبحت الوليات المتحدة اسمريكية تمارسها ول سيما بعد أن أصبحت
هي الدولة الكبرر واسقور في العالم ول يوجد منافس لها بعد انهيار التحاد السوفيتي
(. )27

إن هو الهيمنة المتنوعة في صورها والمختللة في أشكالها ل بد من أن يكون لها
طابع ايديولوجي لولت فإن الديمقراطية التي تحاول الوليات المتحدة المريكية
تطبيقها هي الوج اسكثر واسعم في القبول لدر الناس ل يديولوجيات التي تسعى
للرضها كإنعكاس للهيمنة القتصادية والسياسية بمعنى آخر أن الديمقراطية الليبرالية
باتت تشكل أحد عناصر السياسة اسمريكية في الخارج  ،حيث يلهم من ولت أن
العمل يقوم باسساس على خدمة مصال

الدول الغربية وخاصةا الوليات المتحدة

( )27فيددام  ،عددامر حسددن ( ، )2222الديمقراطيددة الليبراليددة فددي مركبددات وتوجهددات السياسددة الخارجيددة اسمريكيددة
إزار الوطن العربي  ،مجلة المستقبل العربي  ،السنة  ، 21عدد( ، )227ص . 711
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اسمريكية ،حيث تعتبر هو المصال هي التي تتحكم في المواقف اتجا الديمقراطية
سلبا أو إيجابا في الدول العربية والشر اسوسط على حد سوار .
كما أن تردد الوليات المتحدة اسمريكية في اعتماد الديمقراطية في الشر
اسوسط وخاصةا في الدول العربية سوف يسير في المستقبل البعيد وولت لحرص
الوليات المتحدة اسمريكية على مصالحها القتصادية في النلط والعالقات مع
إسرائيل  ،وأن السبب الرئيسي لخوف الوليات المتحدة اسمريكية وحرصها المستمر
بإ ستمرار العالقات القائمة مع دول المنطقة هو بسبب أنها لها تجربة قديمة مع
إيران ،ولهوا السبب فإن الوليات المتحدة اسمريكية تسعى إلى إقامة النظام
الديمقراطي كما ت ار هي في منطقة الشر اسوسط والدول العربية خوف ا من أن يأتي
اإلسالميين إلى الحكم وتتكرر التجربة السابقة مع إيران التي كان لها نتائل سيئة
على الوليات المتحدة اسمريكية  .ول بد من الوكر أن الوليات المتحدة اسمريكية
ترر بضرورة أن يسود الستق ارر وتعمل الوليات المتحدة اسمريكية جاهدةا على عدم
إقامة تغييرات توكر بل وتحرص أيض ا على ولت بشكل كبير وتعمل أيض ا على
محاولة إلغار كل نظام وكل عمل من شأن أن يعمل تغييرات في منطقة الشر
اسوسط والدول العربية ( مثلما تطلب من إسرائيل ) …

()28

(. )28

فيام  ،عامر حسن ،مرجع ساب  ،ص ص  751و. 751
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رابعا :السالم كعملية وكهدف الستمرار العالقة بين العرب والغرب :
إن الدول الغربية وخاصة الوليات المتحدة اسمريكية تحاول فرم سياسة اسمر
الواقع على المنطقة العربية وهي سياسة السالم حسب رريتها التي تسعى إلى
وضعها في منطقة الشر اسوسط وولت تمشي ا مع مصالحها في المنطقة الشر
أوسطية وخصوصا في الدول العربية من خالل فرم عملية السالم بينها وبين
إسرائيل الموالية للغرب وللوليات المتحدة المريكية بل أكثر من ولت ،حيث أن
إسرائيل تعتبر جزار من الدول الغربية وبالتحديد الوليات المتحدة المريكية ،لولت فإن
تلت الدول تحرص على وجود إسرائيل في هو المنطقة واستم ار ار لقوتها وامتالكها
سسلحة الدمار الشامل واحتاللها ل راضي الللسطينية و يرها دون أن تعمل أي
شير إلخراجها من تلت المنطقة العربية تطبيقا لق اررات الشرعية الدولية مثلما عملت
ولت في الحرب الخليجية الثانية  ،وقد كان عند توقيع اتلاقية السالم في عام 1993
ل جماعيا عند معظم الدول وعلى المستور السياسي العالمي
بين العرب واسرائيل قبو ا
وولت سنهم يرون أن تلت التلاقية تقوم على إعطار الشعب الللسطيني كامل حقوق
المهضومة من قبل إسرائيل وسن ولت يضمن العتراف بدولة إسرائيل وقيامها بصورة
واضحة مع اعتراف العرب بها وخاصة الللسطينيين سن إسرائيل تعطي اسجانب
وخاصة الوليات المتحدة المريكية ح

التدخل في منطقة الشر اسوسط وخاصةا

التدخل في البالد العربية نظ ار لوجود عالقات السالم بينهم وبين إسرائيل ونظ ار سن
إسرائيل جزار من الوليات المتحدة المريكية ( كما تبين سابق ا ) وبالتحديد الدول
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المحيطة في المنطقة والقريبة منها مثل دول الخليل العربي وولت نظ ار لمصال
الوليات المتحدة اسمريكية والغرب في تلت المنطقة وبسبب وجود الثروة النلطية فيها
وحرص الغرب على السيطرة والتحكم في تلت المنطقة سياسي ا واقتصادي ا وثقافي ا ،إل
أن المتمعن في تلت التلاقيات سيرر بأنها لم تكن عادلة وأنها قائمة على هضم
الكثير من حقو الشعب الللسطيني مثل ح الالجئين الللسطينيين و ير وأن تلت
التلاقية كما يقول د .سمير أمين  ،أنها في واقع اسمر سجلت تلت التلاقية انتصا ار
إسرائيلي ا كامالا وهزيمة ل تقل خطورة للمعسكر الللسطيني العربي وهي هزيمة
انبسطت على مراحل متتالية بدأت بهزيمة عام  1948وحتى هزيمة عام 1967
(. )29
إن اللهم الصحي لما تم وكر من قبل د .سمير أمين يلهم من خالل على أن
العالقة بين العرب والغرب هي عالقة ير متكافئة وعالقة قائمة على هزيمة العرب
أمام اسجانب ،وولت نظ ار لما جار بعد حرب الخليل الثانية والثالثة من تدخل كبير
في المنطقة العربية ول يزال هوا التدخل حتى اون وسيظل في المستقبل إوا لم
يحصل تغيير جوري في المنطقة العربية نابع ا من اساسها ومصالحها .
إن هو العالقة بين العرب والغرب توصف بإنها عالقة شراك عرجار ل تقوم
على أسس صحيحة ومتينة ،حيث تحاول الدول اسجنبية إضلار الهيمنة المخلية

( )29أمين  ،سمير  ،فدي مواجهدة أزمدة عصدرنا  ،بيدروت  ،مرسسدة النتشدار العربدي  ،الطبعدة اسولدى ، 7991 ،
ص ص  255و. 252
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على البالد العربية من خالل قيام النظام العالمي الجديد ( كما تبين ولت من خالل
العوامل السياسية ) في منطقة الشر اسوسط والبالد العربية وفي العالم أجمع ومن
خالل إحالل الثقافة الغربية و زوها ثقافي ا للبالد العربية لتجعل سكان الدول العربية
يتقبلون تلت الثقافة الجديدة وفق ا لهيمنة اسجانب عليهم .
إن السبب الرئيسي الوي ساعد الغرب والوليات المتحدة اسمريكية على التدخل
في المنطقة العربية دون يرها هو ضعف تلت الحكومات العربية من عدة نواحي.
كما أن الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي أيض ا وخاصةا بعد انهيار
التحاد السوفيتي عمل ولت على إعطار فرصة قوية أمام اسجانب بالتدخل في
الشرون الداخلية للبالد العربية .
كما تسعى الوليات المتحدة اسمريكية إلى التدخل عالمي ا في حل المشاكل
الموجودة في أي منطقة كانت مثل يو وسالفيا والكويت كما حدث في الماضي ،إل
أن تدخلها هوا لم يكن بسبب حرصها على إحقا الح وانما جار بسبب توليها لقيام
النظام العالمي الجديد الوي تسعى إلى إقامت وفرم هيمنتها على مختلف مناط
العالم وفق ا للنظام العالمي الجديد التي تسعى تلت الدول لتحقي

رضها من

والمتمثل في السيطرة الغربية واسمريكية على العالم وقيام نظامها الرأسمالي العالمي
وفقا للقوانين اسمريكية الموجودة .
إن اتلا السالم مع إسرائيل عمل على اخت ار

قلوب كافة أفراد المجتمع العربي

وخاصة المجتمع الللسطيني بمختلف شرائح من ناحية ،كما أنها أحدثت أي
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التلاقيات تغيرات هائلة في طبيعة المجتمع العربي عامةا  .إو حصل بعد ولت الكثير
من العالقات السلمية بين العديد من الدول العربية واسرائيل وما يعكس ولت في
تغيير لطبيعة العالقة بينهم بعد عدة عقود خلت ( حوالي  51سنة من المقاطعة
والحروب ) وهو العالقات مع إسرائيل ( بين العرب واسرائيل ) بطبيعتها تعمل على
تأثير في العالقات بين العرب والغرب بشكل عام  .لولت فإن توقيع أي اتلاقات مع
إسرائيل سوار كانت سياسية أو تجارية أو يرها … ترثر في تحديد شكل وطبيعة
العالقة بين العرب والغرب كون إسرائيل موالية بل وجزار من الدول الغربية .
إن مختلف الدول العربية تمتد إلى تاري

طويل ومختلف في عقود المتتالية

عليها  ،حيث أن ل يوجد أمر جديد في تلت الدول إل ويكون ل جوور عميقة في
التاري الماضي المختلف في فترات  ،وكما تبين سابق ا فإن الكثير من اإلشكالت
والسياسات المختللة التي تواج الدول العربية اليوم وخاصةا السياسات اإلقليمية التي
تعود في أصولها إلى الماضي وخاصةا تأثرها في فترة الستعمار الغربي في القرن
التاسع عشر والنصف اسول من القرن العشرين ،ول بد من إيضاح تلت اللترة التي
جارت بعد حصول معظم الدول العربية على استقاللها بعد زوال الستعمار اسجنبي
عنها ،لكن يظهر مما سب

بأن التدخالت اسجنبية بقيت سائدة حتى بعد حصول

الدول العربية على استقاللها السياسي وعدم قدرتها على الحصول على الستقالل
الكامل بأشكال المختللة من اقتصادية وثقافية و ير … حيث أن اإلشراف السياسي
والقتصادي على الموارد القومية الستراتيجية والقتصادية بقي خاضع للتدخالت
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اسجنبية وفي بعم اسحيان بطريقة مخلية تحت طار إقامة عالقات شراك تجارية
بين الدول اسجنبية وتلت الدول العربية حديثة الستقالل بحجة مساعدتها على
النهوم باقتصادها الجديد مخلية بولت الدول الغربية لمصالحها الخاصة في
المنطقة … (. )30

( )30زحالن  ،أنطون وآخرون ،..العرب واليابان  ،عمان  ،منتدر اللكر العربي  ،د.ط  ، 7992 ،ص . 771
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" الفصل الرابع "
" حالة الوطن العربي اليوم والمؤثرات الخارجية علية "
إن التصدال والعالقددة بدين العددرب والغدرب يعددود إلدى عصددور قديمدة مضددت إل أن
ولت التصال عاد ليزداد في العم متشدعب ا فدي عالقاتد وولدت مندو أن حصدل التطدور
الخدداص فددي الوسددائل المختللددة مثددل وسددائل النقددل والمواصددالت والتقدددم التكنولددوجي،
وأيض د ا هنالددت تددأثيرات علددى الحيدداة اليوميددة للشددعوب العربيددة ،فمددثالا اللغددة اإلنجليزيددة
اون أصبحت هي اللغة الرئيسة في العالم  .إن ولت التأثر بالثقافدة الغربيدة يدأتي مدن
الت ددأثر الكل ددي الحاص ددل خاصد دةا م ددن خ ددالل العناص ددر التقني ددة والقتص ددادية والترويحي ددة
والعلميددة الموجددودة اون … ،فهددوا الشددير معددروف ولددم يعددد سد ار سن كثيددر مددن وسددائل
اإلعالم العربية والهيئات التعليميدة تتحددث عدن تيدارات الغدزو الثقدافي اون مدن الغدرب
وتددأثير خاصددة علددى جيددل الشددباب وآرائهددم  .إن ولددت أيضدا يددردي إلددى تخلددف العددرب
والنهيار بحضارتهم بالمزيد مما هو حاصل … (. )31
كمددا أن اتصددال العددرب بددالغرب كددان فددي اتجاهددات مختللددة ول بددد مددن إبدراز بعددم
السد ددلبيات بسد ددبب ولد ددت التصد ددال فد ددي الماضد ددي مد ددن حيد ددث الجواند ددب فد ددي التجاهد ددات
السياسددية ،حيددث أن مددن نتددائل اتصددال العددرب بددالغرب فددي الماضددي أن تعدرف العددرب
()31حمادر  ،سعدون وآخرون  ،...مرجع ساب  ،ص . 51
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لحرك ددات السياس ددة المختلل ددة واسنظم ددة المختلل ددة الخاص ددة ب ددالحكم ف ددي ال دددول اسجنبي ددة
والعدي ددد م ددن المب ددادم الت ددي كان ددت تتبناه ددا تل ددت الحرك ددات وتعد درف الع ددرب أيضد دا عل ددى
اسسددس المختللددة التددي قامددت عليهددا اسنظمددة فددي الدددول العربيددة .كمددا كددان للعددرب فهددم
خ دداص فد ددي اقتباس ددهم للعديد ددد م ددن الملد دداهيم الجديد دددة ظند د ا مد ددنهم أنه ددا سد ددتجلب الخيد ددر
والسد ددعادة إلد ددى بالدهد ددم مثد ددل ملد دداهيم الحريد ددة والديمقراطيد ددة والدسد ددتور ( المشد ددروطية )
وملدداهيم أخددرر مثددل الوطنيددة واسمددة والددوطن ،حيددث كددان للثددورة اللرنسددية التددي قامددت
هنات العديد من الشعارات المختللة التي أعلنتها وتبناها بعم العرب فدي البدايدة عدن
طري معرفتهدا والسدماو عنهدا مثدل ملداهيم الحريدة والمسداواة واإلخدار ولكدن الكثيدر مدن
الملكدرين العدرب أصدابهم الدوهول وخيبدة اسمدل لمدا جدارت بد تلدت المبدادم مدن خدراب
وخالفات وجرائم عندهم

(. )32

إن حالددة العدددار بددين العددرب وخاصددة مددنهل اإلسددالم والغددرب هددي معروفددة عنددد
الطرفين عند العرب وعند الغرب وهو أمر ير مخلي ولكدن شدكل العالقدة اليدوم الدوي
يقددوم علددى مصددال مثددل مصددلحة اللئددات الحاكمددة فددي الدددول العربيددة ومصددلحة الدددول
الغربيددة هددو الددوي يبقددي هددو العالقددة قائمددة ومسددتمرة ،ولددولت فددإن هددو العالقددة سددتبقى
قائمة أيضا في مطلع هوا القرن ( القدرن الحدادي والعشدرين ) ومدا بعدد وسدتظل قائمدة
على مصلحة الغرب وسيبقى العدار أيضا قائما ومعروفا عند جميع اسطراف.

( )32المحافظددة  ،علددي  ،التجاهددات اللكريددة عنددد العددرب  ،بيددروت  :اسهليددة للنشددر والتوزيددع  ،الطبعددة الرابعددة ،
 ، 7911ص . 91
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إن النظددام العددالمي الجديددد القددائم علددى تقسدديم دول العددالم الددى عدددة أقسددام منهددا مددا
يضددم الدددول المتقدمددة ومنهددا مددا يضددم الدددول المتوسددطة فددي معيشددتها وتقدددمها ومنهددا
الدول المتخللدة أو دول العدالم الثالدث ( الددول الناميدة ومنهدا الددول العربيدة ) أو الددول
البطيئددة فددي النمددو علددى اخددتالف أشددكال القتص دادي والتقنددي والحضدداري هددو النظددام
الموجود حالي ا  .كما ان الدول الغربية تظهر نلسها على أنها تحاول تقليدل اللجدوة بدين
تلت اسقسام وولت عن طري تدخلها بتلت الدول المختللة اسقل منها في النمدو والتقددم
من خالل ادعائها بأنها تشرف دولي ا عليها وولت حتى يتم اإلسراو فدي الحركدة الناميدة
في تلت الدول .
إن اللق ددر الموج ددود ف ددي تل ددت ال دددول وع دددم وج ددود من ددافس آخ ددر للولي ددات المتح دددة
المريكية يجعلها بولت تتحكم في العدالم لوحددها وتدتحكم فيد بأشدكال وندواحي مختللدة،
كم ددا أن الت دددخل الغرب ددي واسمريك ددي الواس ددع ال ددوي ج ددار تح ددت مظل ددة النظ ددام الع ددالمي
الجديددد فددي مختلددف الجوانددب السياسددية والعسددكرية والقتصددادية والثقافيددة سدديبقى قائمددا
… ول بددد هنددا مددن الدوكر للتدداري الغربددي السددتعماري للدددول العربيددة ومددا جددار بد مددن
نكبددات وأزمددات علددى شددعوب هددو المنطقددة خددالل الق درنين الماضدديين ( التاسددع عشددر
والعشدرين ) يددر أن الغددرب ل يددوكر ولدت ويتظدداهر بلضددل فددي إدخددال العلددم الحددديث
والتقنيددة والتكنولوجيددا واولت الحديثددة إلددى تلددت الددبالد حتددى تبقددى تلددت الددبالد مسددتعمرة
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بطريقددة حديثددة ( اسددتعمار العقددول ) ( اإلمبرياليددة ) وحتددى يسدديطر علددى ثددروات تلددت
البالد بشكل متقبل لديها…

(. )33

إن من الواض بأن استخدام المنظور التاريخي يعتبر من اسمور الضرورية للهم
هوا الموضوو سن ولت كان قد أعتمد في مختلف الدراسات وسن معرفة الماضي
تساعد في معرفة الحاضر ،وأيض ا لن الثقافة في مقدمة المواضيع التي من خاللها
يتبين التأثير على سلوت البشر وعاداتهم (. )34
كما أن قدوم القرن الحالي ( القرن الحادي والعشرين) ودخول العالم في القرن
الجديد فأ صب العالم يمر بمرحلة تحول مختللة عن الماضي في عدة جوانب سياسية
واجتماعية واقتصادية ،فهوا التحول يشتمل باإلنتقال إلى عصر العولمة الواضحة في
تطبيقها وفق ا للتطور العلمي والتكنولوجي الموجود في العالم اليوم بسبب التقدم الوي
حصل في مختلف الجوانب منو القرن الماضي من وسائل إعالم واتصال بشكل كبير
يلو كل العصور والقرون السابقة وبشكل لم يسب

ل مثيل .ول بد من أن يكون

للمنطقة العربية تأثي ار في هوا العصر الحديث والجديد في تقنيات المختللة  ،والدول
العربية اليوم كأنها تقف أمام ملتر طر مهم  ،يلهم من ولت أنها تواج تحديات
أساسية كبيرة ليس فقط من التحولت العالمية وانما من التحولت على المستور
اإلقليمي في منطقة الشر اسوسط مثل انتشار اسسلحة النووية ( عند إسرائيل )

( )33حمادر  ،سعدون وآخرون  ،...مرجع ساب  ،ص . 59
( )34حمادر  ،سعدون وآخرون  ،...مرجع ساب  ،ص . 27
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والتحكم في أسعار البترول من قبل الشركات اسجنبية ( ، )35لولت فإن الدول الغربية
وخاصة الوليات المتحدة اسمريكية تعمل على وجود حالة من عدم الستقرار في
المنطقة ( منطقة الشر اسوسط ) حالة ألال حرب وألال سلم وخصوصا عند الدول
العربية ،وولت عن طري

جعل الدول العربية مشغولة في داخلها بالتسل

ضد

إسرائيل وهوا بدور يعمل على إعاقة التنمية وتأجيلها بمختلف صورها وأشكالها في
داخل تلت الدول ويعمل على تعمي

عالقتها مع الدول الغربية والوليات المتحدة

المريكية ،سنها تقوم بشرار اسسلحة منها وأيض ا تظل في حاجة ماسة إلى منتجات
تلت الدول المختللة نظ ار لعدم حدوث التنمية فيها بسبب حجتها بأنها مشغولة في
استعداد دائم للمستقبل في حرب مع إسرائيل ونظ ار لنتهار الصالحية لتلت التجهيزات
العسكرية بعد فترة معينة ،لولت يلزم التجديد من تلت التجهيزات والمعدات الخاصة
بتسل الدولة ضد المخاطر الخارجية المتمثلة بالخطر اإلسرائيلي الدائم في المنطقة
الوي يعمل على التهديد الدائم لتلت الدول العربية فيها وحرص الغرب والوليات
المتحدة اسمريكية على استمرار هو الحالة ووجود الكيان اإلسرائيلي في قلب هو
المنطقة العربية .
كما أن حالة الوطن العربي اليوم هي التي تجعل بل تشجع البالد اسجنبية على
التدخل في  ،حيث أن يوجد العديد من العوامل ( اسسباب ) التي تعمل على إضعاف

( )35حسن  ،مير از ( ، )2222اسللية الجديدة " التحديات واومال "  ،مجلة العلوم الجتماعية  ،مجلد  21عددد (
 ، )2ص .721
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الوطن العربي وتعمل على تجزئت أيضا إلى بالد عربية منلصلة عن بعضها البعم
أو الحرص على مصلحة كل بلد أو قطر عربي على حدا دون الهتمام بالمصال
القومية ل مة العربية ككل .
إن التربية والتنمية تعتبران وجهان لعملة واحدة والعالقة الموجودة بين هاتين
العملتين المترابطتين مع بعضهما البعم تعتبر عالقة وات أهمية كبيرة بالنسبة لكل
مجتمع وكل دولة .كما ان التربية والتنمية يعمالن ويقرران العمل في إنجاز بل
وازدهار العوامل الثقافية للمجتمع ككل  .فالتنمية في هوا الصدد مأخووة من نلس
المعنى للتغيير بمختلف الجوانب في المجتمع من جوانب اجتماعية واقتصادية
وثقافية وعلمية وتعمل أيض ا على أن تكون التكنولوجيا والتقدم العلمي من مجمل تلت
العمليات جميع ا  ،ول بد من الوكر أن كل تغيير ينطوي على اكتساب مهارات جديدة
ومعرفة جديدة وتنظيمات جديدة كولت وعالقات مستجدة ومشجعة على العمل
الصحي

والسليم ،إو أن كل هو العمليات تنطوي على تربية وتعليم بالمعنيين

الرسمي والغير رسمي ويقول د .انطون زحالن بأن عرم الطاقة البشرية في العالم
العربي ل يزال سيئ الرتباط بالطلب  ،فأما العرم فهو مغروس في صميم النظام
التربوي وأما الطلب فهو ينشأ في دنيا القتصاد ول شت بأن هو الرتباطات
الضعيلة بين الثنين قد أدت إلى ضعف اللعالية القتصادية على الصعيدين
الستاتيكي ( الثابت ) والديناميكي ( المتحرت ) على حد سوار …
()36

(. )36

زحالن  ،أنطون وآخرون ،..مرجع ساب  ،ص . 771
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إن العوامددل المهمددة فددي تددردي الواقددع العربددي كانددت ومددا ازلددت تنبددع مددن الجانددب
(الغربي ) ولكن هندات أسدباب داخليدة ( فدي الددول العربيدة نلسدها ) سداعدت علدى هدوا
التددردي ،لددولت فددالتردي موجددودة فددي داخددل الواقددع للدددول العربيددة وقددد يكددون مبالغددة فددي
التركيز على العوامل الخارجية لتردي الواقع في الددول العربيدة وتدرت العوامدل الداخليدة
المسببة ل والتي تساهم في ولت التردي ولكن القول الصحي باإلضدافة إلدى ولدت فدإن
التح ددديات المحلي ددة ( الداخلي ددة) وان كان ددت امت دددادا م ددن الماض ددي ( زم ددن الس ددتعمار )
ولكنهددا اسددتمرت وتضددخمت داخددل الحيدداة العربيددة وكددان ولددت السددتمرار والتعتدديم للحيدداة
المظلمددة هددو بلعددل اسددتراتيجية دوليددة للم اركددز ال أرسددمالية فكانددت هددو السياسددة الغربيددة
شددرط ا للتقدددم عنددد الغددرب علددى حسدداب الدددول العربيددة  ،فالنظددام الدددولي الددوي أعقددب
الحددرب العالميددة الثانيددة ومددا تددال ولددت مددن تغيدرات قددد أبقددى علددى تقسدديم العمددل الروحددي
وآليات التي جعلت التخلف واللقر من نصيب شعوب آسيا وأفريقيا و يرها … .كشدرط
لث درار الدددول ال أرسددمالية المتقدمددة واضددطراد تقدددمها يددر المحدددود والتدددويل الددوي طبددع
الحياة القتصادية والثقافية مندو ولدة ال أرسدمالية للنظدام السياسدي فدي تلدت الددول والتدي
عملت على زيادة التخلف في الدول النامية ( دول العالم الثالدث) ومنهدا الددول العربيدة
بددل إن النظددام ال أرسددمالي هددو الددوي عمددل هددوا التصددنيف الدددولي مددن دول العددالم اسول
والثداني والثالددث وعمدل علددى التخلدف فددي مختلددف مبدادم الحيدداة فدي دول العددالم الثالددث
وركز بولت على المنطقة الشر أوسطية وبالتحديد على البالد العربية وعزز من قيدود
تبعيتهددا اقتصدداديا وثقافي دا وسياسدديا لم اركددز الدددول وات الددنظم ال أرسددمالية الغربيددة هكددوا
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لزمددت هددو التبعيددة التخلددف  ،فددتالزم التحددرر بالتقدددم كمددا تعمددل الدددول الغربيددة علددى
تزييف التقددم فدي تلدت الددول العربيدة بإنهدا تعمدل علدى عدرم قشدور حضدارية تقتصدر
على الستهالت مثل استهالت السلع الماديدة أي تقليدد الدبالد العربيدة للسدكان اسجاندب
عن طريد اسسدوا السدتهالكية الغربيدة دون أن يكدون للددول العربيدة دخدل فدي صدنع
تلددت المنتجددات الغربيددة لددولت فددإن هددوا التقليددد يعمددل علددى تعميد التبعيددة للغددرب بشددكل
أكبر وأوسع

(. )37

إن النظم السياسدية الغربيدة بطرقهدا السدتعمارية الجديددة ( اإلمبرياليدة ) تعمدل مندو
عقددد السددتينات مددن القددرن الماضددي ( القددرن العش درين ) علددى تقددويم حركددة التحددرر
الوطني العالمية وانهات تلدت القدور ،حيدث أن اسداة الرئيسدية التدي تسدتخدمها فدي ولدت
هددي النشددر والتددرويل سنمدداط السددتهالت المختللددة فددي القتصدداد والثقافددة وأيض د ا مددن
خالل منتجاتها الثقافية التي شملت البرامل اللنيدة واإلخباريدة والدعائيدة  ،وأيضد ا تعمدل
على ولت عبر وسائل التصال المختللدة والمتطدورة ولدولت فدإن تلدت الددول الغربيدة فدي
سياسددتها السددتعمارية تعمددل علددى إشدداعة للددنمط ال أرسددمالي وتددروج ل د مددن خ دالل تلددت
القيم الستهالكية ومن هو القيم اسساليب المختللة للخدداو والغد

حتدى يدتم الوصدول

إلددى الكسددب الس دريع حيددث عملددت تلددت الثقافددة اإلمبرياليددة علددى إ درار شددعوب العددالم
الثالث على استهالت تلت السلع .

( )37مضية  ،محمد السيد سعيد  ،ثقافتنا ومهمات المرحلة  ،القددس  :اتحداد الكتداب الللسدطينيين  ،الطبعدة اسولدى
 ، 7992 ،ص . 777
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كمد ددا أن السد ددتهالت للمنتجد ددات اسجنبيد ددة خاص د دةا منتجاتهد ددا الجديد دددة يعمد ددل علد ددى
ضعف الدخار والتراكم من أجل الستثمار في أوضاو مثل وضدع دول العدالم الثالدث
ومث ددل ال دددول العربي ددة ،وب ددولت فق ددد تطل ددب التج ددا الس ددتهالكي عل ددى البل دددان النامي ددة
اسسدداليب المختللددة للتنميددة وجعلددت علددى اسددتمرار التبعيددة القتصددادية والثقافيددة للدددول
الغربيددة وات النظددام ال أرسددمالي  ،وأيض د ا نتيجددة لددولت السددتهالت فقددد أدر إلددى وجددود
العجددز فددي الدددول الناميددة وعانددت مددن ديددون كبي درة جعلتهددا هددو الحالددة تخضددع للدددول
والمرسسات الرأسمالية الغربية في تلت الدول اسجنبية …(. )38
للتحولت العالمية يظهر بأن المضمون الرئيسي لتلت

إن التشخيص الصحي

التحولت ينطوي على قدر كبير من العشوائية واللوضى ،لولت فليس من الممكن أن
يكون هنات تنبر بالمستقبل لهوا النظام أو السالم في هوا العالم وخصوص ا في منطقة
الشر اسوسط وما يراف

هو المنطقة من فوضى في مختلف العالقات بين دول

المنطقة أنلسهم وبين دول المنطقة العربية والدول البعيدة عنهم مثل الدول الغريبة
والوليات المتحدة اسمريكية .
إن هو اللوضى التي تأتي نتيجة تلجر الكثيدر مدن المشداكل التدي ل طاقدة للنظدام
المرس ددس والتنظيم ددي الخ دداص ف ددي تل ددت العالق ددات الدولي ددة ف ددي التغل ددب عليه ددا وتق ددديم
المعالجددة السدريعة لهددا عددن طريد منهجددي سددليم  ،لددولت فيكددون انلددالت لتلددت المشدداكل

( )38مضية  ،محمد السيد سعيد  ،مرجع ساب  ،ص . 1
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وتضددخمها وتهديدددها للسددالم المقصددود واردا بشددكل محتددوم ( ، )39حتددى وان تددم النظددر
إل ددى المس ددتور ال دددولي والع ددالمي للنظ ددام الجدي ددد بش ددكل الح ددالي الس دداعي ل ددولت الوج ددود
لتحقي اسمن والسالم ،إو يظهر بتلت النظرة مظاهر كثيرة من اللوضدى فدي العالقدات
وخاصةا العالقات القتصادية .
كمددا أن الدددول الغربيددة وخاص دةا الوليددات المتحدددة اسمريكيددة تحددرص علددى مكانددة
النظددام العربددي وجعلد مواليد ا لهددا فددي سدديا التحددولت الدوليددة القائمددة خاصدةا بعددد أزمددة
الخليل وحدوث الحروب التي توصف بأنها حدرب عالميدة ثالثدة ( حدرب الخلديل الثانيدة
والثالثددة ) نتيجددة للتحددولت التددي صدداحبتها فددي منطقددة الشددر اسوسددط ككددل ،حيددث أن
الدددول العربيددة فددي المنطقددة الشددر أوسددطية تعدداني فددي اس لددب مددن نتددائل اللجددوة بددين
ظهور المنظومة الدولية الجديددة التدي تتسدم بهيمندة الوليدات المتحددة اسمريكيدة والددول
اسوروبية وضعف عملية اإلنعا

المرسسي الضرورية لبروز النظدام العدالمي الجديدد،

وسن الدددول العربيددة تعدداني أكثددر مددن يرهددا مددن اللوضددى فددي العالقددات اإلقليميددة فيمددا
بينها

()40

 ،لولت فإن النظر اون من قبل الدول اسجنبية والوليات المتحدة اسمريكيدة

هددو العمددل علددى خل د عالقددات جديدددة وأس دوا ونظددم جديدددة تقددوم علددى إنعددا
العربددي والدددول العربيددة سن الغددرب ينظددر إل دى أن إنعددا

النظددام

الدددول العربيددة يعمددل علددى

السيطرة على اللوضى التي قد تحصل في منطقة الشر الوسط وتعمل بالتدالي علدى
( )39سعيد  ،محمد  ،مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليل  ،الكويت  :المجلدس الدوطني للثقافدة واللندون واوداب
 ،د.ط  ، 7992 ،ص . 212
( )40سعيد  ،محمد  ،مرجع ساب  ،ص . 215
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إعاقة مصدالح فدي المنطقدة العربيدة ،حيدث عملدت الوليدات المتحددة اسمريكيدة والددول
اسوروبية من جانبها على تحقي وايجاد هوا النظام خالل اللترة ما بين ( سدنة 1987
وسنة  ) 1999أي في العقد اسخير من القرن الماضدي لدولت فعملدت الددول اسوروبيدة
والوليات المتحدة المريكية على ضرب الع ار خالل حدرب الخلديل الثانيدة حتدى تظدل
السدديطرة علددى تلددت المنطقددة للغددرب والوليددات المتحدددة اسمريكيددة سن الددوطن العربددي
خاصدةا منطقددة الخلدديل العربددي تعتبددر بالنسددبة للغددرب وللوليددات المتحدددة المريكيددة مددن
المندداط الهامددة والسددتراتيجية نظد ار للمصددال الغربيددة واسمريكيددة فيهددا ،حيددث أن ولددت
يعنددي أن تلددت الدددول سددتبقى فددي منطقددة الخلدديل العربددي تحددت رقابددة الوليددات المتحدددة
اسمريكيددة المباشدرة للتدرة طويلددة وأن الوليددات المتحدددة اسمريكيددة تحددرص علددى مقاومددة
أي مددن الدددول التددي س دتحاول زعزعددة اسمددن فيهددا ( اسمددن حسددب الملهددوم اسمريكددي )
فددي تلددت المنطقددة سن مددن شددأن ولددت العمددل مددا يتعددارم مددع المصددال اسمريكيددة فددي
هو المنطقة (. )41
كما أن هنالت الكثير من العوامل الخاصة بالبالد العربية تجعل بل وتشجع هجرة
الكلارات العلمية إلى الخارج وحتى اسيدي العاملة تهاجر من العديد من البالد
العربية إلى الخارج وولت بسبب النقص في التنمية في البالد العربية ،حيث أن
الطاقة البشرية يكون لها دورها في عمليات أي دولة وأي بلد وعلى العموم فإن ما

( )41سعيد  ،محمد  ،مرجع ساب  ،ص . 251
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يوصف بالكلارات العلمية يشمل العلمار والمهندسين والزراعيين واسطبار والمعلمين
والمدرار ووي الخبرة والصحليين ورجال اسعمال …ال .
إن العديد من هو الكلارات يتم تصديرها إلى الخارج عن طري قيامهم بالهجرة
من بالدهم العربية إلى البالد اسجنبية بسبب توفر اسعمال فيها  ،كما أن طبيعة
النشاطات القتصادية في المجتمعات المتقدمة تعمل على تشجيع الهجرة لتلت
الكلارات العلمية من العرب وهنات الكثير اون من هو الكلارات يعيشون ويعملون
في العديد من البالد الغربية والوليات المتحدة المريكية ،بحيث يتم استغالل الثروة
العلمية والخبرة العملية عندهم لصال تلت الدول اسجنبية فالهجرة كانت موجودة من
القدم ومنو زمن طويل ولكن اون وخاصةا في القرن الماضي ( القرن العشرين ) وفي
مطلع هوا القرن ( القرن الحادي والعشرين ) أصبحت ظاهرة الهجرة وخاصةا
للكلارات العلمية تشكل ظاهرة كبيرة ومخلية للبالد المصدرة لتلت الكلارات من
بالدها إلى البالد اسجنبية س ن هجرة تلت الكلارات العلمية يعني خسارة للبالد العربية
بسبب فقدانها وخسارتها لتلت الكلارات العلمية الممتازة ول بد من الحديث عن أسباب
الهجرة هو  ،فهنات العديد من اسسباب والعوامل المتباينة التي تعمل على زيادة
ظاهرة الهجرة إلى الخارج وهنات أسباب داخلية وخارجية من أهمها ( ،)42البحث عن
مصادر وموارد اقتصادية وأعمال مختللة ومع تقدم المجتمعات كان البحث عن البيئة

( )42عيددو

 ،ويدداب  ،مدددخل إلددى المشددكالت الجتماعيددة  .القدددس :جمعيددة الد ارسددات العربيددة  ،الطبعددة اسولددى،

 ، 7911ص ص  721و. 729
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الجتماعية المناسبة أيضا من أهم الحوافز المشجعة للهجرة لووي الكلارات العلمية
المختللة والتي لم تحظى بهوا الشكل الكبير إل بعد مجير عصر الثورة العلمية
والتكنولوجية ،حيث بات العالم والغنى ثروة ل يمكن التلريط بها ول بدورها في عملية
التنمية فعلى سبيل المثال ألمانيا واليابان لعبت القور التقنية والعلمية فيهما دو ار هام ا
في بنار وتطوير هاتين الدولتين واللتين تتصدران اون الدول المتقدمة في مجال
الثورة العلمية والتقنية  ،والتقدم القتصادي في مختلف المنتجات المختللة وخاصةا
المنتجات واولت التكنولوجية الصعبة في صنعها  ،ومع ولت فعملية نزوح وهجرة
الكلارات العلمية العربية للخارج من اسمور والقضايا المغايرة لما يحدث في الدول
التي صعدت ووصلت سقصى درجات التقدم والزدهار والتي اعتمدت في ولت على
تلت الكلارات المتواجدة فيها ولم تصدرها للخارج  .لولت فال بد من إعطار هو
الظاهرة حقها في الهتمام في دراسات أخرر سنها من الظواهر المهمة خاصةا على
سياسة ومستقبل البالد العربية ككل ….

(. )43

إن هجرة العقول أو نزيف الكلارات العلمية العليا يعتبر من التحديات التي تجاب
إشكالية التقدم في البلدان النامية العربية وتتجسد هو الظاهرة فيما تمثل من تحدي
خطير لمطلب النمو والتقدم في تلت البلدان النامية والتي تعاني أكثر من يرها من
هوا النزيف الكبير للهجرة إلى الخارج ،ول بد من إلقار الضور على طبيعة الموقف
التناقضي للعالقة بين مشكلة هجرة العقول وبين مطلب النمو والتقدم حيث أن وبدون
( )43زحالن  ،أنطون وآخرون ،..مرجع ساب  ،ص . 721
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ال أساسيا ل
أي شت فإن العنصر البشري المرهل فنيا ومهنيا يشكل بوج عام مدخ ا
نى عن في العملية اإلنتاجية الحديثة  .واوا كان في اإلمكان الستعاضة عن
العنصر البشري في مجال محدود في العملية اإلنتاجية فإن ما يتعين تقدير هو أن
الطاقة اإلنتاجية تتحدد في النهاية بمجموو العناصر الكمية والنوعية ولما كانت
التنمية في المجتمع هي العملية التي يحاول من خاللها المجتمع مواجهة مشكالت
وتحقي طموحات أفراد فإنها بولت تعتمد على الكلارات العلمية والوين يقومون في
العمليات القتصادية واإلنتاجية والتنموية في المجتمع بمختلف اسشكال واسعمال…
( .)44فإوا حاولت الدول النامية بمختلف فئاتها أن تضع استراتيجيات للتصنيع الموج
إلى التصدير كهدف للت العالقة الغير متكافئة بينها وبين الدول الغربية فإن هوا
العمل يتطلب من تلت الدول وهي الدول العربية استق ار ار سياسي ا واقتصادي ا ،لولت فإن
جوهر هو الدعوة والحجة المتلائلة إوا أمكن تطبيقها على دول العالم الثالث ومنها
الدول العربية فإن ولت يتطلب تبني استراتيجيات موجه إلى السو

في نواحي

اقتصادية دولية ملتوحة وهوا من الصعب تطبيق بالنسبة للدول العربية سن الدول
الغربية تحرص على ضبط تلت الدول والسيطرة عليها وجعلها في داخل الدائرة
المسيطرة عليها تلت الدول اسجنبية ،لولت فال تستطيع الدول العربية الخروج من
وضعها الراهن والنلتاح على العالم الخارجي للترة قصيرة وانما ولت يكون ممكنا

( )44الح د دوات  ،علد ددي  ،مد دددخل لد ارسد ددة المشد ددكالت الجتماعيد ددة  ،منشد ددورات جامعد ددة اللد ددات  ،د.ط  ، 7912ص
.111
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بشكل تدريجي خاصةا وأن النظام العالمي الجديد والعولمة الجديدة أخوت في التسارو
لتطبي ولت على معظم دول العالم وضرب كل من يحاول التمرد عليها مثلما حصل
للع ار

ولبعم حركات التمرد اسخرر في العالم

()45

 ،ناهيت عن المنافسات

القتصادية القوية للدول الغربية في العالم  ،لولت فيلهم من هوا الواقع بإن ولت
الخروج من العزلة عند الدول العربية والنلتاح الحر دون تدخل أجنبي يحتاج لوقت
طويل من العمل الجاد لتحقي الستقالل التدريجي وعدم التحكم بها من قبل الدول
الغربية .
إن الصدراو القتصددادي اليددوم كمددا وضددح السدديد يسددين يدددور فددي هددوا الوقددت بددين
مددن يريددد حريددة السددو المطلقددة بكددل مددا يعمددل ولددت علددى التغييددر فددي النتددائل السياسددية
والقتصددادية والجتماعيددة … ومددن يريددد هيمنددة الدولددة القتصددادية  .وان تلددت الهيمنددة
تأتي عن طري الدول القتصادية الرأسمالية الغربية يتمثل ولت في السدتعمار الجديدد
بمختلددف أشددكال عددن طريد الغددزو الثقددافي والغددزو القتصددادي وعددن طريد المنتجددات
التكنولوجية المتقدمة

(. )46

كمددا بددين ولددت د .جددالل أمددين فددي د ارسددت والتددي اوض د مددن خاللهددا بددإن معظددم
الدول العربية قد عانت من سياسية الدول الغربية القائمة على التغريب من قبدل الددول
( )45بول هيرست  ،وجراهام تومبسون  ،مسائلة العولمة … ،ترجمة إبراهيم فتحي  ،الهيئدة العامدة لشدرون المطدابع
اسميرية  ،الطبعة اسولى  ، 7999ص . 711
( )46يسين  ،السيد  ،العالميدة والعولمدة  ،القداهرة  :دار نهضدة مصدر للطباعدة والنشدر والتوزيدع  ،الطبعدة اسولدى ،
 ، 2222ص . 12
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الغربيددة بعددد انلتاحهددا علددى تلددت الدددول وكانددت هددو العمليددة ( التغريددب ) مسددتمرة للت درة
طويلة وما زالت وهي تغريب للثقافة المتعلقة بالقيم والمعايير لدر تلت الددول وشدعوبها
ولولت فإن عملية التغريب اليوم هي أخطر من أي وقت مضى نظ ار لختالف الزمدان
ونظ د ار لطبيعددة المصددال اسجنبيددة فددي المنطقددة العربيددة وخوفهددا مددن قيددام نظددام عربددي
يخاللها على تأمين مصالحها ( مثلما حداول ولدت العد ار ) فدي المنطقدة العربيدة ،لدولت
ف ددإن ال دددول الغربي ددة اون حريص ددة أكث ددر م ددن أي وق ددت مض ددى عل ددى اس ددتمرار العالق ددة
القائمة على استعمار العقول عن طري التغريب والغزو الثقافي الوي يدردي بالشدعوب
والحكومددات العربيددة إلددى قبددول تلددت التبعيددة دون معددرفتهم بددولت  .فلقددد جددار المسددتثمر
اسجنبددي إلددى الددبالد العربيددة تحددت دوافددع اسددتغالل المدواد الخددام اسوليددة وبيددع المنتجددات
السددتهالكية فددي اسس دوا العربيددة وقددام بالسددتثمارات الخاصددة ب د والالزمددة ل د لخدمددة
هددوين الهدددفين ولددولت فقددد انحصددر نطددا الغددزو الثقددافي فددي هددوين الحدددين فقددط

(. )47

وكمددا بددين د.أمددين أن سياسددة النلتدداح القتصددادي الجديددد يقتددرن بحملددة جديدددة بهدددف
تغريددب المجتمددع العربددي وهددو الحملددة تتميددز بطددابع أكثددر عنلد ا وأوسددع فددي نطاقهددا مددن
الوي شهدت البالد العربية في الماضي

()48

إن فكر الرأسمالية في الدول الغربية ل أشكالا خاصةا ب وبكل مرحلة من مراحل
التي تعمل على التطور في هوا النظام العام ( النظام الرأسمالي ) الموجود والمطب
( )47أمددين  ،جددالل أحمددد  ،المشددر العربددي والغددرب  ،بيددروت  :مركددز د ارسددات الوحدددة العربيددة  ،الطبعددة الثالثددة ،
 ، 7917ص . 757
( )48أمين  ،جالل أحمد  ،مرجع ساب  ،ص . 751
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في الدول الغربية ولكن على الر م من خصوصية هو اسشكال للنظام الرأسمالي
الغربي فقد ظلت الدول الغربية تتمركز حول نواة ثابتة من الملاهيم والطر المختللة
والرئيسية في تأثيرها على العالم والدول العربية ،لولت يدعو سمير أمين إلى العمل
على كشف تلت النواة الثابتة لهوا النظام وسشكال المختللة حتى يتمكن المكتشف لها
من معرفة المغزر الحقيقي لها بطريقة محدد فلي هو الطريقة يتسنى ل معرفة أن
ي لر بين ما هو ثابت وما هو متغير في ولت التطور الخاص بنظام تلت الدول
الغربية وكيلية محاولتها استغالل الدول العربية من خالل العالقة الغير متكافئة بينها
وبين الحكومات العربية .ويستطيع أيض ا معرفة اسفكار اسيديولوجية القائمة عليها
(. )49

تلت الدول في نظامها الرأسمالي الحالي

إن العالقة القائمة حالي ا بين الدول العربية والدول الغربيدة تعتبدر عالقدة تقدوم علدى
الالتكددافر فددي مجددالت مختللددة ،وهددوا يعنددي أن انعدددام القدددرة المتكافئددة يتج د فددي ظددل
حالة التردي العربي الراهنة حالي ا نحو مصلحة الغرب وجعدل الغدرب وخاصدة الوليدات
المتحدة المريكية وبقيادتها الموجهدة للغدرب ككدل يعمدل تلدت المصدلحة لدة وإلسدرائيل،
فهوا ما تهدف إلي الدول الغربية وهو تحويل عالقات الصد ارو العربدي اإلسدرائيلي إلدى

( )49إب دراهيم  ،حيدددر وآخددرون … ،العولمددة والتحددولت المجتمعيددة فددي الددوطن العربددي  ،القدداهرة  :مكتبددة مدددبولي ،
الطبعة اسولى  ، 7999 ،ص . 79
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عالقددات طبيعيددة ومقبول د لدددر الجميددع شددعوبا وحكومددات وتحويددل آليددات الص دراو إلددى
آليات تطبيع معهم

(. )50

كمددا أن هنالددت الكثيددر مددن الدددول تمددارس الزدواجيددة فددي المعددايير وولددت لتحقي د
مصددالحها الخاصددة ومكتسددباتها  ،فعلددى سددبيل المثددال فددإن الوليددات المتحدددة اسمريكيددة
وفرنسا وألمانيا فدي مجدال حقدو اإلنسدان تمدارس ازدواجيدة لمعدايير مختللدة حيدث أنهدا
تم ددارس التميي ددز العنص ددري ض ددد اسقلي ددات م ددن س ددكانها  ( .ض ددد الس ددود ) خاصد دةا ف ددي
الوليات المتحدة المريكية .كما أن بعدم المرسسدات العاملدة فيهدا كدالكونجرس يعمدل
علددى تمويددل لددبعم منظمددات حقددو اإلنسددان فددي الددبالد العربيددة بدددعوة أنهددا تحددرص
علددى ولددت ( تطبيد مبددادم حقددو اإلنسددان ) وتعمددل علددى فضد الدددول التددي ل يوجددد
فيهددا مبددادر للديمقراطيددة وحقددو اإلنسددان  ،وعملددت مددن نلسددها أي الوليددات المتحدددة
اسمريكية كراعية لحقو اإلنسان في العالم حتى يتسنى لها تطبي قوانين الجدزار ضدد
مددن تريددد مددن الدددول بحجددة حمايددة حقددو اإلنسددان فيهددا ،وفددي داخددل فرنسددا أيضد ا يوجددد
قوانيين تخر حقدو اإلنسدان العربدي ( المهداجرين إليهدا مدن المغدرب العربدي ) وأيضد ا
ألمانيددا هنددات سياسددات موجددودة فيهددا تعمددل ضددد العمددال اسجانددب فددي داخلهددا ،لددولت
فدالمتلحص لهددوا الوضدع يددرر بأند ل توجددد مصدداقية عنددد تلدت الحكومددات الغربيدة فددي

( )50إبراهيم  ،حيدر وآخرون … ،مرجع ساب  ،ص . 711
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مجددال تطبي د حقددو اإلنسددان حتددى فددي داخلهددا فهددي تحدداول تطبيق د فددي الخددارج وهددو
ير مطب في داخلها فهل يعقل هوا  ....؟! (. )51
يتض مما سب بأن من يريد أن يصل شير علي أن يبددأ بنلسد أولا سدوار كدان
فردا أم حوكة أم دولة ومن ثم ينطل لإلصالح الخارجي  ،لولت ونتيجة لمدا تبدين آنلد ا
ف ددإن تل ددت السياس ددات الغربي ددة القائم ددة عل ددى قد دوانين الديمقراطي ددة وحق ددو اإلنس ددان ه ددي
سياس د ددات اس د ددتعمارية تخليه د ددا تل د ددت ال د دددول الغربي د ددة لسياس د ددتها حت د ددى تس د ددتطيع تحقيد د د
مصالحها في دول مختللة من العالم اليوم .
إن منظمة اسمم المتحدة اليوم أو المسماة بالشرعية الدولية تمر بأزمة حقيقية
مركدة على اختالف هيئاتها المختللة وأبرز تلت الهيئات هو مجلس اسمن الدولي
والجمعية العامة التي تتولى وضع واصدار ق اررات دولية للمحافظة على السالم
واسمن في العالم ،إل أن تلت الشرعية الدولية أصبحت مهددة من قبل الدول الغربية
وخاصةا الوليات المتحدة اسمريكية فمثالا قامت الوليات المتحدة اسمريكية بممارسة
الهيمنة في سياستها والسيطرة ضد اسمم المتحدة سنها لم تعمل بالتوجي الموضوو
من الوليات المتحدة اسمريكية  ،وأبرز مثال على ولت هو قيام الوليات المتحدة
اسمريكية بالنسحاب من هيئة اليونسكو احتجاجا على الدعوة لصيا ة نظام إعالمي
دولي جديد بحيث يقوم هوا النظام على الحلاظ على التوازن بين الدول المختللة في
العالم الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في التعبير عن الرأي لكل منها على حدا ،لولت
( )51يسين  ،السيد  ،مرجع ساب  ،ص ص  122و. 121
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فكان هدف الوليات المتحدة اسمريكية من ولت النسحاب هو هدم تلت المرسسة
التابعة ل مم المتحدة سنها تقوم بدور في السياسة الثقافية مخاللا لها (. )52
يالحددظ مددن التوضددي السدداب لدددور اسمددم المتحدددة المهدديمن علي د مددن قبددل الدددول
الغربيددة وخاص دةا هيمنددة الوليددات المتحدددة اسمريكيددة حيددث باتددت تحددرص علددى سدديادة
النظددام العددالمي الجديددد فددي كددل مجددال مددن مجددالت الحيدداة فددي العددالم حتددى يظددل نظددام
العولمددة والهيمنددة هددو الددوي يسدديطر علددى العددالم حتددى فددي عدددم التعبيددر عددن وجهددات
النظددر للدددول المختللددة وحتددى يظددل التعبيددر ل نظمددة الغربيددة التددي تعتبددر نلسددها راعيددة
للعالم وللدول المختللة اسخرر التي عملت على تصنيلها كددول متقدمدة ودول ناميدة ،
فهوا الموضوو ل يعتبر من الناحية القتصادية لوحدها وانمدا أيضد ا يعتبدر مدن الناحيدة
السياسد ددية  ،فهد ددو اللجد ددوة هد ددي نتيجد ددة انهيد ددار الت د دوازن الد دددولي ( اللجد ددوة بد ددين اسمد ددن
وامكانيات العرب الموجودة )

(. )53

كما أن الدول الغربية وخاصة الوليات المتحدة المريكية تعمل على استغالل
دورها في هيئة اسمم المتحدة على اعتبار أن دورها مهم في التأثير على الق اررات
الدولية بحكم موقعها في العالم كدولة قوية ومتقدمة ( من الدول المركزية ) وأيضا
بحكم موقعها في هيئة اسمم المتحدة بالشكل الموجودة في حالي ا بحيث أن لها القدرة
على اتخاو أي موقف يعارم بعم الق اررات الصادرة عن الشرعية الدولية ،لولت
( )52يسين  ،السيد  ،مرجع ساب  ،ص . 121
( )53بلقريز  ،عبد اإلل  ،حرب الخليل والنظام الدولي الجديد  ،بيروت  :دار الطليعة  ،الطبعة اسولى، 7991 ،
ص . 722
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فإن تلت الدول تستغل ولت الموقع لها لتأمين مصالحها الشخصية والستيالر
والسيطرة على معظم ما تحتاج من ثروات ومصال سوار كانت نلطية أو استهالكية
أو استثمارية في العديد من الدول النامية ( دول العالم الثالث ) على اعتبار أن تلت
الدول النامية بحاجة إلى من يرعاها من قبل الدول المتقدمة ،لولت فإن الدول
الرأسمالية الغربية وبحكم أنها تجعل من نلسها أنها هي الوالية على دول العالم الثالث
فتعمل على استغالل ثروات تلت الدول تحت

طار الشرعية الدولية سن بعم

الق اررات في اسمم المتحدة ت عطي ح التدخل في بعم المناط مثل الق اررات التي
تخص الع ار بالخروج من الكويت في بداية التسعينات آخر القرن الماضي لولت
وكما هو معلوم فإن الدول الغربية تحرص على تطبي ق اررات اسمم المتحدة التي لها
مصلحة من تطبيقها مثل القرار الوي نص على إخراج الع ار من الكويت فكانت
الدول الغربية حريصة على تطبيق سن لها مصلحة من تطبيق  .أما الق اررات التي
تنص على إخراج إسرائيل من اسراضي الللسطينية المحتلة فإن تلت الدول الغربية
وخاصة الوليات المتحدة المريكية ل تعمل شيئا لتطبيقها سنها متمشية مع
مصالحها بل وأن عدم تطبيقها في فائدة لتلت الدول الغربية .فيظهر من هوا
الستعرام لهوا الموضوو بإن الدول الغربية تكيل بمكيالين حتى اتجا اسمم المتحدة
فيما يتعل بق ارراتها.
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" الخاتمة "
إن تلددت العالق دات الموجددودة بددين العددرب والغددرب هددي عالق دات بددين الدددول الغربيددة
وبددين اللئددات الحاكمددة فددي داخددل الدددول العربيددة إلددى حددد كبيددر أي هددي عالق دات بددين
الحكومددات وليسددت عالق دات بددين الشددعوب ،لددولت فيغلددب علددى هددو العالق دات الطددابع
السياسي حيث أن اإلدارة السياسدية هدي التدي تجسدد تلدت العالقدات متمثلدةا بالحكومدات
فهند ددات فد ددر بد ددين الحكومد ددة والشد ددعب خاصد ددة فد ددي الد دددول العربيد ددة مثلمد ددا هد ددو ظد دداهر
ومعروف.
كمددا يظهددر مددن خددالل هددوا البحددث ب دإن اتلاقيددة السددالم فددي المنطقددة العربيددة هددي
اتلاقيددة معالجددة ل وضدداو الراهنددة كمددا يريدددها الغددرب لدديس اكثددر ،لددولت تحددرص الدددول
الغربيددة وبالتحديددد الوليددات المتحدددة اسمريكيددة علددى اسددتمرارها فددي الوقددت الحددالي " أي
خلد د نوعد دا م ددن الس ددتقرار ف ددي المنطق ددة العربي ددة حت ددى وأن ك ددان مرقت ددا حلاظد دا عل ددى
مصال الغرب" .
إن العالق ددة ب ددين الع ددرب والغ ددرب تعتب ددر عالق ددة زائل ددة ل تق ددوم عل ددى التك ددافر ب ددين
الطرفين  ،فالوي يعمل على استمرار تلت العالقة ليست الشعوب العربيدة وانمدا اللئدات
الحاكمددة فددي الدددول العربيددة ،فهنددات أسددباب قطريددة تتعل د بمصددلحة كددل قطددر( دولددة )
عل ددى ح دددا يتمث ددل ول ددت ف ددي تلض دديل اللئ ددات الحاكم ددة ف ددي ال دددول العربي ددة عل ددى إقام ددة
العالقات مدع الددول الغربيدة بدل واسدتمرارها للتدرات طويلدة وولدت لحصدول تلدت اللئدات
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العربيد ددة الحاكمد ددة علد ددى مكاسد ددبها الشخصد ددية فهد ددي تلضد ددل مصد ددلحتها الخاصد ددة علد ددى
المصد ددلحة العامد ددة للشد ددعوب " تلضد دديل المصد ددلحة القطريد ددة الخاصد ددة علد ددى المصد ددلحة
القومية العامة " لولت فإن هو العالقة بين الحكومات الغربية واللئات الحاكمة العربيدة
متمثل ددة بالحكوم ددات العربي ددة تش ددكل خطد د ار عل ددى ال ددبالد العربي ددة ش ددعوبا وحكوم ددات سن
الد دددول الغربيد ددة بالتد ددالي ل تهد ددتم بالشد ددعوب العربيد ددة ول بحكوماتهد ددا بد ددل تحد ددرص علد ددى
اس ددتمرار ت ددأمين تل ددت المص ددال

له ددا سد دوار ك ددان ول ددت ع ددن طريد د إقام ددة عالق ددات أو

استخدام أسداليب أخدرر لتدأمين تلدت المصدال مثلمدا حصدل فدي حدرب الخلديل الثالثدة ،
ولولت وكما تبين فإن الحكومات الغربية تحرص علدى وجدود عددم التدوازن فدي المنطقدة
العربية من نواحي مختللة فهي تحرص علدى وجدود إسدرائيل فدي المنطقدة العربيدة وهدي
دولة قوية وتابعة للغرب وللوليات المتحدة اسمريكية .
يظهددر أيضددا مددن اسسددباب الرئيسددية اسخددرر التددي جعلددت الدددول الغربيددة وخاصددة
الوليددات المتحدددة اسمريكيددة تددتحكم فددي المنطقددة العربيددة بهددوا الشددكل هددو تلكددت وانهيددار
التحاد السدوفييتي وهدوا سدبب ا رئيسدي ا أيضد ا لنتشدار فكدرة النظدام العدالمي الجديدد القدائم
علدى أسداس تدأمين المصدال الغربيددة مدن مختلدف منداط العددالم وجعدل الكدون كلد فددي
خدمدة الددول الغربيددة بإعتبارهدا الدددول المتقدمددة فدي هددوا العددالم وتقليدد الدددول الباقيددة لهددا
فددي مختلددف الجوانددب حتددى تظددل فددي حاجددة ماسددة للغددرب ويظددل الغددرب مسدديط ار علددى
بترول وأسوا هدو الددول العربيدة بشدكل مشدروو أمدام النداس ،لدولت فدإن الددول الغربيدة
وكمددا يتبددين تحددرص علددى جعددل القتصدداد العربددي تددابع لالقتصدداد اسجنبددي وحصددول
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ال دددول العربي ددة عل ددى اس ددتقالل منق ددوص م ددن ناحي ددة اقتص ددادية  ،ل ددولت فأخ ددوت ال دددول
الغربية علدى إقامدة عالقدات مدع الررسدار العدرب بعدد حصدول تلدت الددول العربيدة علدى
اسددتقاللها فددي منتصددف القددرن العشدرين تطبيقد ا لمبدددأ السددتعمار الجديددد( عنددد الغددرب )
القددائم علددى اإلمبرياليددة أي الهيمنددة المخليددة علددى تلددت الددبالد العربيددة  ،وجعددل الدددول
العربيددة يددر قددادرة علددى العتمدداد علددى نلسددها اقتصدداديا وهددوا يعطددي المجددال للدددول
الغربيددة للتدددخل فيهددا مثلمددا يحصددل فددي دول الخلدديل العربددي فددي الوقددت الحاضددر وكمددا
يقول جرامشي عن الهيمنة التي تمارسها الطبقدات العليدا الحاكمدة علدى المجتمدع حيدث
تمر بوسائل ثقافية وتعليمية عديدة إل أن هو الوسيلة " الهيمنة " في الوقدت الحاضدر
تل ددو م ددا ت ددم إنج دداز عب ددر الت دداري البش ددري عشد درات المد درات .ل ددولت فق ددد كان ددت ال دددول
اسجنبية تسعى إلى تلس اسمة العربية بدل من أن تكون أمة إسالمية موحددة وعملدت
علدى تددويلها وتلسدخها إلدى دول مختللدة بدل وحتدى خلد ن ازعدات داخدل كدل دولدة لعددم
التوحي ددد فيه ددا  ،واون تس ددعى دول الغ ددرب إل ددى توحي دددها ع ددن طريد د إقت دددائها بأوروب ددا
والتبعية لها عن طري فدرم النظدام العدالمي الجديدد الدوي ندادر بد الدرئيس اسمريكدي
بعددد حددرب الخلدديل الثانيددة القددائم علددى نظددام العولمددة الجديدددة القائمددة علددى اإلمبرياليددة
والسيطرة والهيمنة المخلية اوخوة في التسارو.
إن العالق ددة ب ددين الع ددرب والغ ددرب وبم ددا أنه ددا ب ددين الحكوم ددات الغربي ددة والحكوم ددات
العربيددة لددولت فهددي تقددوم علددى مبدددأ التدددخل مددن الخددارج والتطبي د مددن الددداخل تمشدديا
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لنظام التقليد والتبعية للغرب من قبل الحكومات والشعوب العربية في مختلف الجواندب
الحياتية.
وف ددي النهاي ددة ل ب ددد م ددن ت ددوفر ال ددوعي الك ددافي واإلرادة الص ددلبة ف ددي ال ددبالد العربي ددة
إلنشددار عالقددات جديدددة وروابددط قويددة وأكثددر فعاليددة بددين الدددول العربيددة نلسددها شددعوب ا
وحكومددات فددي مختلددف الجوانددب القتصددادية والسياسددية والثقافيددة والجتماعيددة واللكريددة
لتحقي د السددتقالل الكامددل ورف ددم التقليددد والتبعيددة للغددرب ع ددن طري د اعتمدداد ال دددول
العربيددة علددى نلسددها فددي المجددالت الحياتيددة المختللددة وفددت اإلرتبدداط مددع دول الغددرب
بشددتى الند دواحي ،حيددث أند د ل يوجددد طريد د

ي ددر ول دت م ددن أجددل اإلس ددتقالل الص ددحي

واسعتمداد علدى الددوات فدي هددو الددول مسددتقبالا .وكدولت ل بددد مدن التعامددل مدع الطددرف
الخر حتى ولو كان عدوا وهنا ل بد من التلري بين ملهوم التعامل وملهوم التعداون،
فالتعامل هنا يعني عدم النعزال وعددم التطدرف والتشددد فدي اللكدر سن ولدت مدن شدأنة
ور ول يمكددن أن يكددون ولددت أداة سياسددية للتعامددل بددين طددرفين .كمددا
أن يزيددد الوضددع سد ا
أن التطرف يخل أوهام ا في نظر الدرأي العدام  ،أمدال الباحدث أن يكدون ولدت  ،ملتاحد ا
جديدا للنهدوم بدالواقع العربدي مدن جديدد واعدادة النظدر فدي السياسدات العربيدة ووضدع
أسددس وسياسددات جديدددة تددتالرم مددع الواقددع العربددي الكلددي فددي ظددل مختلددف الظددروف
والتغيرات الداخلية والخارجية التي تمر بها المنطقة العربية ككل.
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