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ف
يىىُ ذ
ه ىىتا البتىىا بدرا ىىة ى ي الفىىاى الافا يىىة ىىي السيا ىىة العامليىىة .و نبى ذىع أ ميت ى مىىن أ ميىىة ما ىىاع
ميىىة مالبى ال و يسىىار الراحىىي علىىي األمىىين مزروعىىي ذي األصىىي البينىىي الىىتي رأا عى ً
ضى ًىال عىىن أ ف
ىددا مىىن
أقسى ىىال العلى ىىال السيا ى ىىية ى ىىي أك ى ى مى ىىن امعى ىىة أمريبيى ىىة و ى ىىري مالبى ىىات عدي ى ىدة ى ىىي الدرا ى ىىات السيا ى ىىية
واال تماعيىة اخااصىة بر ريفيىا وام ىالل وحفبىة مىا سعىد اال ىتعمار و يى ذلى  .لفىد ألىم مىا يربىا علىع أر عىين
ً
ً
كتابى ًىا وعى ً
ىددا ىىاًال مىىن املفىىاالت الزىىي يميا ىىا البيا ىىة واخايىىال والا ىىاي .جىىا بالىىي املفىىايي يجسىىد عمالقىىا
من املعر ة .لي

للمزروعي نظي ي إ ريفيا من حيث املجىاالت الزىي وخاجىا بما بتى

يى امل لا ىة وإ ىجاما

ي املناظرات السيا ية واألكاديمية.i
تش ىىالي أةروح ىىة البت ىىا م ىىن مف ىىاالت ع ىىدة كتف ىىا مزروع ىىي ح ىىال دور الافا ىىة ىىي السيا ىىة العاملي ىىة .ويتال ىىان
ً
البتىىا مىىن مفدمىىة و ال ىىة أ ىزا حىىاي  14صىىال وتا مىىة .ا ى ل املالىىم باخيىىديث عىىن فا ىىة الفىىاة وقىىاة
الافا ة بين الشرق والغر

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

الجزء األول :االجتياح الثقافي للتاريخ
ي ىىدؤ املال ىىم إ ىع الت كي ىىد عل ىىع أن ةبف ىىات الع ىىال تح ىىدد فا ي ىا ال اقتص ىىاديا وأن لافا ىىة السيا ىىة نزع ىىة
كاني ىىة إ ىىع الاناًي ىىة وأن املجتمع ىىات نتل ىىم يم ىىا بيُ ىىا م ىىن حي ىىث ص ىىار ا للاناًي ىىة .ب ى
البت ىىا

ىىتا اخا ىىز م ىىن

ن ىىاول املال ىىم الح اادود املت ل اارة للثقاف ااة العاملي ااة والجيمن ىىة م ىىن الس ىىاميين إ ىىع األنجلا بس ىىانيين

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

ودول

متفدمة ودول نامية و ي ذل .
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ناي عامالن يشبالن امةار الببري الانائ ي النظال العالمي و ما :فا ة السيا ة و ي مبجال التاحيد
علع الافا ة العاملية .و نا قارن املالم بين الديانات السماوية الاالث وعالق ا بالسيا ة والافا ة ماض ًيا
أن ا راوحت يما بيُ ىا ىي ىرا بىتور الاناًيىة مىن ضىيلة ورذيلىة و ريمىة وعفىا

ونحىن و ى  .إن الة اديىة

ا مت ي عال الفاانين واأل الار ولبن ى ي املسىيحية ىي املر بىة األو ىع يلة ىا ام ىالل ى الة اديىة مىن حيىث
الت ي علع بنية النظال العالمي وذل من تىالل أحىداث ارينيىة بشىم أ ميىة الافا ىة ىي ال يىق الطبفى
البجاة الرأ ية) واال تفطا الدو ي البجاة األ فية).
ي إةىار العلمانيىة والتسلسىي الجرمى لريضىارة ا ىتعرف املالىم اخيفىق الزىي حالىت ة ىا الاناًيىة الافا يىة
مىن ناًيىة الىدين إ ىع ناًيىة اخيضىارة ى إ ىع ناًيىة التفىدل وكشىم كيىم حالىت علمنىة الىاال للبنيسىة إ ىىع
علمنىىة الجايىىة ورصىىد بىىزوو نظريىىات ىىروع للتىىدرع العر ىىي عل ىع يىىد الزعمىىا اللي ى اليين والراديالىىاليين عنىىدما
أكدوا حتمية زو الدول املتفدمة للدول الضعيبة ال برية لنفلج من التنلم إ ع التفدل.
تبع املالم ارينيىا نشىا منظمىة األمى املتحىدة وأقىار إ ىع أن وظيب ىا اخاا ريىة عىي قىرعنة الا ىع الفىاً
و مبىىين مىىن يمل ى وال دًىىة مىىن ال يمل ى  .فىىد حىىال أمي ى السىىالل إ ىىع مشىىاري ىىي الص ىراعات الدوليىىة بىىدعاى
السىىالل .ى عىىاد وعىىرع مىىرة أتىىرى علىىع ناًيىىة :التاحيىىد والتطىىار الاناًيىىة بىىدأت بالىىدين وان ىىت إ ىىع ناًيىىة
التفىىدل حيىىث يغي ى ت بىىرة التفىىاى ىىي اال تمىىال بالصىىالة إ ىىع العمىىي وامنتىىاع مىىع اخيبىىا علىىع املىىال وعىىدل
ام ىراؤ ىي إنباقى  .ى ااداد ال كيىىا علىع حصىيي العلى ويغيى ت الاناًيىىة إ ىع العىار ين واألميىىين فانيىا و ىىا
اخاانق الروحي من املشجد .أما التحديات الزي اا

الغر

تتماي ي ام الل والشياعية أو التحدي بين

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

ي ظي را ع الدين وايادة علمانية اخيضارة.

الهيمنة من الساميلن إلى األنجلوسكسونيلن
مىىة عناصىىر ال ىىة د عىىت إ ىىع التا ىىع الافىىا ي وعىىي :الىىدين الىىر ) واملىىال الىىت ق) والشىىجرة املجىىد) .ىىلبت
لى العاامىىي مسىىارات ال ىىة لتحفي ى أ ىىدا جا :مسىىار اقتصىىادي وتتىىر عسىىبري و الىىث ااصىىلي وظجىىر مس ى ع
ً
الدين أوال اله مس ع الت ق -مع صعاد الرأ مالية الغربية  -مس ع املجد حيث كانت اخيركات الدينيىة
أك ى ناقىىي للفىىي واألعىراؤ ظجىىر التى ي الة ىىادي علىىع الافا ىىة العامليىىة ع ى الىىديانتين الة اديىىة واملسىىيحية مىىن
تالل العجدين الفدي واخيديث العر والساميان قد ي وا العال ع التاريخ وأصبحاا أك املصىدرين
للافا ة ي الفارات اخانابية.
أمىىا ام ىىالل فىىد ا ىىع ىىي قرن ى األول أك ى مىىن أيىىة ديانىىة أتىىرى وظىىي نا ًي ىا ىىي ماةن ى نجاح ى ىىي تار ى
سعبى

املسىىيحية والباذيىىة اللت ىين ل ى نايىىا إال علىىع أر ىىة ما .نىىا رصىىد املالىىم املااقبىىة الزىىي أحىىد ا الىىدين

ام ىىالم م ىىن يعري ىىق وأ ىىلمة ان ىىت ب ىىبعه ال ىىدول إ ىىع عربي ىىة مس ىىلمة وببعض ىىجا إ ىىع مس ىىلمة ف ىىو وكي ىىم
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حىىدث ذل ى

ىىي قىىرون قليلىىة ىىي صىىدر ام ىىالل األول حزىىم انتشىىر تىىارع ماةن ى  .كمىىا رصىىد وصىىال ذرو ى إ ىىع

أوروبا و رنسا وكيم ا تطاعت املسيحية منا سىت مىن ديىد سسىلق التشىظ السياسى ي والطاًبيىة املفيتىة.
ً
بيد أن ام ىالل ظىي متباقىا بريىا علىع أوروبىا الزىي كانىت رضى حىت عصىار الظىالل ىي قىزم العلىال وبىرات
ي ذل الاقت األ ا ات العلمية للتفانة اخيدياة من إنتاع و دمي وا صال.
إن الساميين قد أ جماا ي ر يخ بىرة اخيالامىة املركزيىة ىي الافا ىة العامليىة فىد أ ىر التاحيىد السىام ىي
ظجىار السىيادة املطلفىىة و ىي الاقىت نبسى د ىع " ىىبر التالىاين" إ ىع مبىىا ي األتىاة املشى كة الزىىي تفىاةع مىىع
الدول ىىة ذات الس ىىيادة .الس ىىاميان ك ىىاناا الفابل ىىة الز ىىي أتر ىىت مبج ىىال الس ىىيادة .لب ىىن ىىد ار ح ىىال ام ىىالل
وانتفي مشعي العل والتفانة إ ع أوروبا الزي كانت قد ا تيفظت لتا ا والزي أ جمت الث حركات ي نشا
ن ضى ا اخيدياىىة :الُ ضىىة وامصىىالي الىىديني والتنىىاير .وكانىىت ىىته اخيركىىات الىىاالث ىىز ً ا مىىن أصىىال الدولىىة
ذات السىىيادة .فىىد نلىىن امنسىىان األورو ى مىىن الشىىباعة البجنا يىىة ىىي عالقىىة امنسىىان برب ى ونش ى ا جىىاه
يىىر ك كبىىة الىىت ق علىع حسىىا كبىىة الىىر  .وكانىىت نىىاي دعىىاة ىىمنية -ببعىىي اخيركىىات املنتلبىىة -ىىدعا إ ىع
االدتار وإعادة اال تامار ا ىن املىال ولبىن ال نبفى ) وانىدمجت رايىة الىت ق مىع رايىة الىر عنىدما ظجىر مىن
ي ف
صي لببرة مباد ا أن الرتا عالمة ر ا الر .
لى ى ب ىىن فان ىىة امنت ىىاع وح ىىد ا الز ىىي حبز ىىا امص ىىالي ال ىىديني والا ىىارة العلمي ىىة ىىي أوروب ىىا ب ىىي ك ىىتل

فان ىىة

اال ص ىىاالت .وبرع ىىت الرأ ىىمالية الغربي ىىة ىىي ق ىىدرال ا عل ىىع امنت ىىاع كم ىىا برع ىىت امم يالي ىىة ىىي أذر ا ص ىىاالال ا
والتحمىىت اال نتىىان ىىي ىىاريخ الغىىر  .ىىا مت ىىارة اال صىىاالت ىىي امةاحىىة بالعنصىىرية وأصىىبا االر بىىا بىىين
اال صىىاالت والعنصىىرية أك ى إيجابيىىة .وقىىد أورد الالا ىىق أمالىىة لجىىتا االر بىىا منىىت محاولىىة األوروبيىىين الاصىىال
إ ىىع ت ىىيا عىىن ةري ى الىىدوران حىىال إ ريفيىىا ومىىا ىىال ذل ى مىىن اكتشىىاؤ أمريالىىا و صىىدير األ ارقىىة قسىىريا إلة ىىا.
ك ىىتل اال ص ىىاالت والعنص ىىرية عن ىىدما يعر ىىت الش ىىعا إ ىىع سعض ىىجا وب ىىدأت اراال ىىا ىىد الظل ى  .وم ىىا كان ىىت
اخي ىىر العاملي ىىة الااني ىىة و بعاال ىىا إال ىىارة ىىي اال ص ىىاالت أدت إ ىىع كس ىىر "إرادة العظم ىىة امم يالي ىىة" و ح ىىرر
قعا عانت من اال تعمار والعنصرية.
يتحدث املالم عن صرا بريطانيا للجيمنة كيم ان ت بُ اية الفرن العشرين وكيم قامت ي الاقت ذا
الجيمنىىة األمريبي ىىة .وكيىىم أن األنجلا بس ىىانيين ا ىىتندماا الفىىاة العس ىىبرية والدبلاما ىىية وامم يالي ىىة ىىي
لغ

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

مشعي الجيمنة األنجلا بسانية ال يطانيىة إ ىع األنجلا بسىانية األمريبيىة .و ىي حىين أنشى ال يطىانيان أك ى
إم اةاريىىة يا ىىية ىىي ىىاريخ اللشىىرية أنش ى األمريال ىىان أك ى ام اةاري ىىة اقتصىىادية عل ىىع امةىىالق .ول ى يع ىىد
الدولة املتمالة ي األنجلا بسانيين مجرد و يلة ااصي بي كانت مفصلة معدال اخياار.
كانت الاار ان األمريبية وامنجلياية ننبايتين ىي حىين كانىت الاىارة البرنسىية متمركىزة علىع اخامىا ي وقىد
ىزع األنجلا بس ى ىىانيان الي ى ىىت الرأ ى ىىمالية عامليى ى ىا و ن ى ىىا أورد املال ى ىىم ع ى ى ً
ىى ف
ىددا م ى ىىن اخيركى ىىات والنظري ى ىىات
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للمببىىرين الىىتين لتىىاا دعىىاً الرأ ىىمالية وعىىرع علىىع نشىىا اقتصىىاد عىىالمي رأ ىىما ي ع ى الىىدور الىىتي لعبت ى
إنجل ا.
يرى مزروعي أن األم الناةفة بامنجلياية نايت ي صدير الرأ مالية إ ع العال أك من نجاحجا ي صدير
ً
ً
عمالقىا صىناعيا ً
انيىا ىي العىال الرأ ىىما ي .و نىا ةىري يسىا ال حىال مىىا إذا
الديمفراةيىة .بيىد أن اليابىان بىرات
كانىىت اليابىىان قىىادرة علىىع إااحىىة الرأ ىىمالية األنجلا بسىىانية مىىن املشىىجدل حيىىث أقىىار أن األنجلا بسىىانيين
أداروا مب ى ات الصىات ميصىىال ر ىال

الرأ ىمالية إ ىىع بفيىة العىال

ىىي حىين عطلىاا ىىمعج وصىماا تذان ى

عن الندا العالمي للعدالة اال تماعية.
و ى ىىي حديا ى ى ع ى ىىن عالقى ىىة الدولى ىىة بالبنيس ى ىىة للى ىىدولتين األنجلا بس ى ىىانيين صى ىىي املال ى ىىم لنم ى ىىاذع ال ى ىىدمس
ً
ال يطىىان والبصىىي األمريالى والىىتي يلف ىى قبىىاال عامليىا .وأقىىار إ ىىع أن األنجلا بسىىانيين نايىىاا ىىي نشىىر لغ ى
عامليا أك من نجاحج ي نشر ديُ  .كما أرخ لألحداث الزي علت من أمريالا -ال إنجل ا -الراعي م راًيي ي
ً
وأحيانىا األنجلىا-أمريالىىان.
الشىرق األو ىىو فىد ا ىىتبدل العىر أ ىىياد العامىانيين بىىاألوروبيين املسىيحيين
وأملا للدور األنجلا بسان ي الجند وللدور اميران ىي قمىع األنجلا بسىانيين كمىا صىي الىدور املتنىاقه
الىىتي يلعب ى األنجلا بسىىانيان مىىن إلغىىا رق السىىاد و ىىي الاقىىت ذا ى التا ىىع ىىي احىىتالل أرا ىىة

وأوضىىك

مدى ار با اللغة امنجلياية بالعنصرية وو اًلجا ي ذل من ر ة ية إ ع اقتصادية إ ع يا ية.
يىىت ق مزروعىىي إ ىىع أن أك ى حىىديين يو و ا جىىان األنجلا بسىىانية مىىا ام ىىالل واملاركسىىية وياكىىد أن ى حىىين
ناك حركات التحرر ي اال تيال علىع الدولىة يتحىال قادال ىا إ ىع نظىال الدولىة نبسى  .وبالتىا ي ياا ى تطىر أن
يستا ي الدولة عي علي

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

علة ىىا .إن الدول ىىة املطلف ىىة مبس ىىدة مطلف ىىة والدول ىىة العس ىىبرية ع ىىي املف ىىارة لريب ىىا عل ىىع نبس ىىجا عس ىىبريا
وإ راًيي عي ماال للسلطة املبسدة ي الدولة العسبرية .و نا ي ا اريخ اخيركة الصجيانية الزي بحات عن
أرف بال قعق لشعق بال أرف وما نتس عن من قتات البلسطينيين.
اتتىت املالىم ىتا اخاىز األول مىىن البتىا بحىديث عىن املطالىق النسىىاية خيبى الدولىة ماك ًىدا أن املىرأة ال
طلىىق أك ى مىىن املسىىاواة وال طمىىا ىىي منااعىىة الر ىىي اخيب ى وإقصىىاً من ى مشىىي ً ا إ ىىع أن مر ب ىىي اخا ىراً
واالنفالبى ىىات العسى ىىبرية وأ ى ىىاا ميى ىىع الفى ىىاى واأل جى ىىزة األمنيى ىىة كيانى ىىات ذكاريى ىىة .وقى ىىد أكى ىىد أن السى ىىاميين
ى مىن عىزا مىن الىدور األبىاي للنظىال وكانىت

األنجلا بسانيين قجدوا قيادات نساًية ي دولج ر أن
ً
ته الفيادات أقىي مىيال إ ىع العسىبرة .وعنىدما يتعلى األمىر بالرأ ىمالية الىان املىرأة ىابفة للر ىي لبىن حىين
يجري دويي االقتصاديات ي ا الر ي ي املفدمة.
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الجزء الثاني :األيديولوجيا والقوة
يتالان تا اخاز من مانية صال أولجا صي سعناان «محمد وماركس وقوى السوق» .يبني املالم تا
البصي علىع ىبع أةروحىات .يحىاول إ بىات أن االقتصىاد ام ىالم على مبنىي علىع قااعىد اال ى الي ال علىع
قاانين امنتاع .ويرى أن االقتصاد ام الم اقتصاد منتلو من االق اكية والرأ مالية .ويتطرق إ ىع أحالىال
املااري ىىث الز ىىي ر ىىجا

ع ىىز و ىىي وي ىىرى أن ىىا ف ىىاول امقط ىىا و بمى ى ي إ ىىع فس ىىي األرف إ ىىع أ ى ىزا أص ىىغر

صىىغر .كمىىا يىىرى أن اال ى الي أمىىر ىىامع أك ى مىىن امنتىىاع وأن قىراًا املجتمىىع املسى لبة أك ى مىىن املنتجىىة.
ويتنب بتفلن الطبفة العاملة الزي تبدو يا ًما ما من منلبات التاريخ.
ً
يايى مزروعىىي يسىىا ال :ىىي مىىة نمىىو إ ىىالم لعنتىىاعل ويجىىادل علىىع نمطيىىة قااعىىد اال ى الي الزىىي يفىىال علة ىىا
الىىدين ام ىىالم  .جىىا يتحىىدث عىىن الىىنمو ال ىىياي لعنتىىاع ويشىىي إ ىىع حىىري ام ىىالل امللبيىىة املطلفىىة حيىىث
يرى أن إتراع الزكاة من منتاع األرف عالمة علع ذل  .كما يعرع علع املتاالية اخاطية املاركسية الزي ال بد
ً
باعا .ويرى أن التفسىي بىين الشىرق والغىر ىا أك ى التناقضىات ا ريىة ىي املاركسىية
أن يمر ن ا الشعا
وأن اخيضارة ام المية كانت لجا الفدرة علىع إنتىاع حضىارة اقتصىادية  -فا يىة .و ىي الفىرن العشىرين حىد ت
نفلة ا رية للعر املسلمين ي ت يا وعي حال اقتصاد

من اقتصاد اخامي والتمر إ ع اقتصاد النبو.

بىىالر مىىن أن عنىىاان ىتا البصىىي يبىىدو إقى ً
ىالاليا ىىرن نىىاي ىىمات يتميىىا ن ىىا املالىىم وكمىىا يىىرى النفىىاد ىىرن
إح ى ىىدى ى ىىما العبفري ى ىىة من ى ىىت بدايا ى ى املجني ى ىىة كان ى ىىت قدر ى ى اخادلي ى ىىة والز ى ىي ربم ى ىىا يع ى ىىاد لعفليت ى ى املس ى ىىتفلة
وشاصيت الشااعة .وإحدى السمات الزي ميا كتابا عي مع بين األ الار املنتلبة واملسلمات املنتلبىة
كما أن ل الفدرة علع مناقشة الفضايا املعفدة بلغة أنيفة و جلة املنال خامجاره الضا املتنا .ii
البصي الراسع من البتا سعناان «الخيانة الثقافية والرقابة بلن عامللن» ،و ا عن ىلمان رقىدي وروايتى
آيااات شاايةانية ورصىىد الاىاا بىىين الشىىرق والغىىر وردة علة مىىا املتناقضىىة حالجىىا وحىىال إمالانيىىة أن الىىان
مشاللة ضار بين الافا ات .و ي تا امةار حدث مزروعي عن مشاعره املتناقضة حالجىا بىين كانى مس ًىلما
ير ضجا وبين كان كا ًبا قد عانى من املنىع والرقابىة ىي بلىده وقار ى السىادا و ىي أ ىزا مىن العىال ام ىالم .
وقارن بين مبجال اخايانة الغر -تيانة الدولة ومبجال املسلمين لرايانة ب ن ا تيانة األمة أو تيانة الدين
و نا رد الالا ق أحدا ً ا ارينية ة ا إعدال من اعت ال دولج تاًنين ً
ةبفا لفاانيُ وأعرا ج .
مىىة عنىىاان ال ىىت ىىي ىىتا البصىىي ىىا :الفىرتن باصىىب ً
أدبىىا عامليىا يتنىىاول مفارنىىة بىىين محمىىد -صىىلع
و ل  -وقبسبي من حيث الفرتن التي ا ب الن ي  -والتي ع عن املالم ب ن كالل
أنتج قبسبي  .ويسرد األتطا البادحة الزي وقع ة ا لمان رقدي من قال ام
بآيات مىن الشىيطان والفىارية مىن أحالامى والتشىبي

عليى

 -واألد التي

علع تيات

ووصبجا

ىي الن ىي و ىي كتىا الىاحي إ ىع ذلى مىن املنالبىات

الزىىي علىىت إيىران و ي ىىا يطىىالبان برعدامى  .نىىا إقىىارة إ ىىع مسى لة أتىىرى علىىت الغىىر لى يجىىرل مىىا أيىى بى
ىىلمان رق ىىدي وع ىىي الف ىىتؤ والتش ىىجي ب ىىاألماات كم ىىا ورد ىىي الرواي ىىة واملفص ىىاد :او ىىات الن ىىي الط ىىا رات.
5
www.fairforum.org

وبالر

من أن دولة ماي بريطانيا برف رقابة علىع نشىر سعىه البتىق الزىي ال تاا ى مىع يا ى ا رن ىا ىي

الاقىىت ذا ى ىىدا ع عىىن حيىىاة ىىلمان رقىىدي .ولى يسىىل مزروعىىي نبسى مىىن ىىرف الرقابىىة واملنىىع ىىي بريطانيىىا
وأمريالا و ي ما ألعمال ي مسلسي األ ارقة.
يشي املالم ً
أيضا إ ىع أن اخيبى الىتي أصىدره تيىة
الغربية للسلاي املشرو تاصة أن كان ً
حبما علنيا .ظلت الدول الغربية الزي أدانت إر ا اخاميني املعلن
ً
ص ىىامتة إاا إر ىىان البعل ىىي ىىد م ىىن يض ىىرون بمص ىىري  .ويع ىىاد املال ىىم م ىىرة أت ىىرى ليس ىىرد للف ىىار أح ىىدا ا
اخامينىي بىاملات علىع ىلمان رقىدي يفىع تىارع املعىايي

ربية أمريبية و رنسية قال ة ىا الغىر بمحىاوالت ا تيىال أنىاا ظنىاا أن ى مضىرون بمصىري  .ويعىرع علىع
سعه األحداث الدامية الزي وقعت ي قب الفارة الجندية ماةن لمان رقدي سسلق روايت ل .
يىىرى بىىال ادي ىىي أن ىىتا البصىىي الراسىىع اخاىىاي سسىىلمان رقىىدي صىىي ق ىاً
بال ىىي ص ىىدق مش ىىاللت ىىي يعاةي ى م ىىع ىىته الفض ىىية م ىىن حي ىىث كان ى مس ى ًىلما وم ىىن حي ىىث إن ى ي ىامن باالنبت ىىاي
حيىىث إن مزروعىىي أوضىىك ي ى

املجتم ىىي .و ىىتا ل ى يمنع ى مىىن إدانىىة كتىىا

ىلمان رقىىدي وإظجىىار يعاةبى مىىع املجتمىىع املسىىل  .وقىىد ا ىىتغي

ىىته البرص ىىة للها ىىال عل ىىع املجتم ىىع الغر ى تاص ىىة بريطاني ىىا والاالي ىىات املتح ىىدة و رنس ىىا مدان ى

لرامين ىىي

وعر ج املساعدة خيماية رقدي .وبالنسبة ملزروعي رن ماي تا النباق الغر يظجر و جات النظر األ نية
بنصاي األيديالا يا والدين والسيا ية ولال نالان منصبين رن مزروعي ل يبن د منا ته البلدان
اخيماية لسلمان رقدي نبس ولبن كان ً
قلفا سش ن الدع التي منحت ته الدول لرقدي وكتاب .iii
ً
يس ىىتعرف املال ىىم ىىي الفص ااخ الخ ااامس األ ىىبا الز ىىي عل ىىت الع ىىال الرأ ىىما ي أك ى ى ار باةى ىا م ىىن الناحي ىىة
االقتص ىىادية بر ريفي ىىا م ىىن ار ب ىىا املعس ىىبر الس ىىا يزي ن ىىا ويلب ىىت االنتب ىىاه إ ىىع جرب ىىة ان ىىا و اااني ىىا وااًي ى
واامبيىىا وبي ى و مىىع صىىندوق النفىىد الىىدو ي .ويتحىىال إ ىىع ىىرد التجربىىة ذاال ىىا ولبىىن ىىي اخاانىىق الغر ى يسىىرد
جرب ىىة ك ىىي م ىىن أمريال ىىا الال يني ىىة واملبس ىىي

واألر نت ىىين .ى يتط ىىرق إ ىىع األ ىىااق العاملي ىىة وةبيع ىىة الس ىىاق

االق ى اكية الزىىي بمىىن عبفري ىىا ىىي التاايىىع وإ ىىع الرأ ىىمالية الزىىي سىىدت عبفريىىة امنتىىاع ى إ ىىع املعانىىات
اخاار ية ومُ ا إ ع العمي اخاي ي التي كان بماالة كبارة للغر عن نبس أمال الضمي املسيحي .وياكد أن
معظى علىىي االقتصىىادات ام ريفيىىة يعىىزى إ ىىع إرث امم ياليىىة الغربيىىة وأن مشىىبالت العىىال الاالىىث اخااصىىة
بنظال التجارة و راك الديان عي من مسلبات اال تعمار حيث يعت الفا ان العظميان دول العال الاالىث
ً
أ ااقا يدة لبيع أ ري ا التفليدية عدد ضيايا امر ا أقي بباي من ضيايا اخيرو .
ينطل الفصاخ الساادس مىن تىالل أةىروحتين :أوال مىا أن األمريالىان يمتلالىان ما بىة بىا رة ىي التااصىي مىع
الت ىىرين والااني ىىة أن ى مس ىىتمعان ىىي ان ل ىىتل

ى ى أمريال ىىا أن ت نس ىىن أتالقي ىا .مريال ىىا ص ىىا مب ى ات

الصات لدي ا نحا الشرق ونحا العر و ص تذان ا عن أصاات الترين .و ناةق التر برحدى لغىات ىت:
األو ىع لغىىة امنتىىاع والاانيىىة لغىىة املس ى ل والاالاىىة لغىىة العملىىة والراسعىىة لغىىة قىىاة املجىىارة واخاامسىىة لغىىة
ً
نجاحا ي نشر
السالي والساد ة عي اللغة امنجلياية .و نا ي ن املالم باألدلة املنتلبة أن أمريالا حففت
6
www.fairforum.org

الرأ ىمالية أك ى مُ ىىا ىي نشىىر الديمفراةيىة .ويشىىي إ ىع أن نشىر أ ىىلا اخييىاة األمريالى كىان أك ى اعليىة ولبىىن
أقي قصدية.
كان ىىت الااع ىىة الس ىىاًدة ىىي الاالي ىىات املتح ىىدة األمريبي ىىة عل ىع امل ىىدى الطاي ىىي مي ىىي إ ىىع التس ىىاما ال ىىديني ف ىىد
بفت أوروبا ي صي الدولة والبنيسة بيد أن ا ل تني عن عنصر بيُ ا ل فبي بالتساوي بين البيه
والسىىاد -حريىىة الزن ىىي لبىىن عىىدل التسىىاوي معى  .و نىىا يفىىارن املالىىم بىىين ماقىىم أمريالىىا مىىن ليبي يىىا ام ريفيىىة
الز ىىي ول ىىدت م ىىن ت ىىار العبادي ىىة الان ىىت ا ىىتيطان سع ىىه الن ىىا ين م ىىن ج ىىارة الرقيى ى ع ى املح ىىيو األةلنطى ى
وإ ىراًيي الز ىىي ول ىىدت م ىىن ت ىىار محرق ىىة نااي ىىة الان ىىت إع ىىادة ا ىىتيطان للن ىىا ين م ىىن أ ىران الغ ىىاا واال ىىطجاد
ً
ً
واضيا ي ماقبجا حيث ال ي ب الضمي األمريال بليبي يا إال علع مضه.
ناقضا
األورو يجد
ً
نجاح ىا ىىي من ىىع أمركىىة اللش ىىرية أك ى ممىىا حففت ىىا ىىي أنسىىنة أمريال ىىا وذل ى ألن
إن املاركسىىية وام ىىالل حففت ىىا
أمريالىىا لي اليىىة ىىي اخاانىىق الىىديني ولبُ ىىا متعصىىبة ىىي اخاانىىق العر ىىي .و ىىتا أ ىىر بىىدوره علىىع يعامىىي أمريالىىا مىىع
املاركسية وام الل باصبجما أك حديين لجا .مريالا نظر إ ع املاركسية علع أن ا جاة بىين الشىرق والغىر
نطىىاي علىىع عالقىىات بىىين البىىيه والبىىيه ىىي حىىين أن ام ىىالل ماا جىىة بىىين الشىىمال واخانىىا

بىىين البىىيه

و ي البيه.

يا ي املالم ي الفصخ الساب ا ً
تماما تاصا بدرا ات الساد يبني ر ية -مستندة علىع رأي ىنجار –
ً
ً
مباد ىىا أن ى إذا كىىان األورو ى يعتفىىد «أنىىا أ بىىر إذا أنىىا ما ىىاد» ىىرن ام ريف ى يسىىل ب ن ى «أنىىا أقىىعر إذا أنىىا
ما ىىاد» .بالنس ىىبة لع ريف ى يا ىىد الع ىىال مىىن حفيف ىىة قبىىز انعالا ى عل ىىع ذا ى  .وم ىىن تىىالل ر ىىية أت ىىرى
مبنية علع أن العباقرة علع مر التاريخ التين ي وا حياة اللشرية كاناا ي ً
ادا ي حين أن الساد ل بن لج
أيىة إ ىىجامات بريىة يايى املالىم يسىىا الت عمىا إذا كىىان الىتكا العفلىىي عرقيىا و ىىي الة ىاد عىىرق ذكى والسىىاد
أقي ذكا ً ل ولبن يسا ال الزي دعمجا ب مالة وقصن ل يعو لجا ً
اابا قا ًيا.
مىىة نظىىرة منتشىىرة بىىين قىراًا مىىن األمريالىىان السىىاد مباد ىىا أن الة ىىاد ى دمىىاو العىىرق األبىىيه جى أذكيىىا
ً
إ ىىع حىىد التالعىىق ببفيىىة البىىيه -ضىىال عىىن الزنىىاع و ى مىىن يتحبمىىان ىىي ال ىرأي العىىال ىىي الااليىىات املتحىىدة
األمريبيىىة مىىن تىىالل ىىيطرال علىىع و ىىاًي امعىىالل ببضىىي امىىتالكج محطىىات امذاعىىة والتلبزيىىان واملجىىالت
والصيم .وقد قجدت أمريالا أحدا ً ا الت صية اع أول السادً .
أيضا نىاي مىا يشىي إ ىع معىاداة السىاد
للسامية وإ ع نا من التطرؤ األ اد د الة اد ي أمريالا فد ا ر ي ىاد و ركىاا أعمىالج سسىلق ىغا
املتطر ين الساد وبناصة ي نياياري.
إن يىىا الاللمىىة املبتابىىة ىىي معظ ى الافا ىىات ام ريفيىىة أدى إ ىىع تل ى حى

مىىن العزلىىة ويسىىلق سعىىدل نفىىي

الافا ة من عصر إ ع عصر .فد اعتمد األ ارقة علع التفليد الشباي فو التي ينفي املفبال واملح ى ل وال
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ينفىىي إب ىىداعات العص ىىر السىىاب ألن ى نف ىىي االنص ىىيا ال نفىىي االبت ىىدا ً .
أيض ىىا ىىرن ي ىىا الريا ىىيات أدى إ ىىع
ً
إعاقىىة التطىىار العلمىىي للسىىاد ضىىال عىىن التمييىىا الشىىامي ىىد السىىاد الىىتي أعىىاقج وقلىىي مىىن قىىدراال علىىع
االبتالار وذل سسلق جارة الرقي الزي حرمىت إ ريفيىا مىن كايى مىن ىالان ا .ى ىال ذلى تضىاعجا للسىيادة
امم ياليىىة .ويعىىال املالىىم ىىي ىىتا السىىياق علىىع ضىىا ر جىىاد اخيركىىة ام ىىالمية السىىادا ودرا ىىات السىىاد
لتن ىىريس ي ىىي دي ىىد أ ض ىىي .و ىىي ىىتا الس ىىياق ي ىىرى حم ىىدي حس ىىن أن عل ىىي مزروع ىىي ق ىىد مس ى برة ىىار ف ىىا ي
ومعر ىىي يركىىز عل ىع مس ى لة الجايىىة واالنتمىىا ام ريف ى وياكىىد قىىي التضىىامن العر ى وام ريف ى  .ىىي عىىال 1٩63
ً
ميعا أ ارقة» نشر ي املجلة األمريبية لعل السيا ة ليشىالي نفطىة انطالقىة ك ى ى ىي
صاو مبجال «نحن
طىاره الببىري .لىفىىد ةىري مزروعىي مشىرو ًعا ىفىا ىيا متعىىدد اخااانىق أةلى عليى ا ى "أ رابيىا" ليتجىاوا مىىن
تالل أسعاد الصرا كا ة ماي الىرق و ىارة انجبار وينل حالة اندما ية يع عن التباعي الافىا ي العر ى -
ام ريفى ام ىىالل والعروبىىة مىىا األو ىىع انتشى ًىارا ىىي الااقىىع ام ريفى  .كمىىا أن ىىاريخ عالقىىة إ ريفيىىا بالىىي مىىن
الىعىروبىة وام ىىالل لى يشجد أي ىصىادل حفيف ماي ت ة العالقة مع الغر األورو .iv
أمىا الفصااخ الثااامن الىىتي يعىىد مىىن أ ى

صىىال البتىىا

يفىدل درا ىىة لعاامىىي التشىىاب والتاا ى ىىي املعىىايي

بىىين الصىىجيانية وأيديالا يىىة البصىىي العنصىىري ىىي نىىا إ ريفيىىا .يبىىدأ باملبارقىىة الغريبىىة عىىال  1٩48ىىا
العال التي نش ت ي إ راًيي و ا العال ذا الىتي دقىن يى «اخيىز الىاةني» ىي نىا إ ريفيىا حملتى
االنتنابيىىة ح ىىال يا ىىة البص ىىي العنص ىىري بالفىىانان ب ىىين األع ىراق والافا ىىات .ىىتا التش ىىاب ىىي األو ىىا ل ى
تور ي اا ل أيديالاجي مسب بين الصجيانية والبصي العنصري.
يف ىىال ك ىىي م ىىن مبج ىىال العنص ىىرية و يا ىىة البص ىىي العنص ىىري عل ىىع التبرق ىىة الاللي ىىة وإنش ىىا م ىىااةن منبص ىىلة
أحاديىىة العىىرق والافا ىىة لالىىي ماعىىة إ نيىىة .و نىىا يىىارد املالىىم أمالىىة لجىىتا البصىىي ىىرت ىىي الامانينيىات .و ىىي
ىىتا امةىىار يشى ي الصىىجيانية مىىع البصىىي العنصىىري ىىي التبرقىىة الالليىىة أك ى ممىىا تبى ىىي التبرقىىة اخازًيىىة
بحيىث ا ىىتعارت كلتا مىىا الااعىات امقصىىاًية املعاديىىة للتعدديىىة مىن الببىىر الفىىام األملىان  .ومىىن ذلى النظىىرة
التفليدية إ ع املااةنة.
إ ىىا ة إ ىىع ذل ى

يا ىىد فىىار يبمىىن ىىي ى ي الىىدين علىىع األيىىديالا يات اخياكمىىة ىىي املجتمعىىين بى حالىىة

إ راًيي كان السند ا العجد الفدي لت ير مزاع صجيانية و ي حالة الفامية األ ريفانية ا تشجد بالعجىد
أيضىىا لشىىرعنة البصىىي العر ىىي و بىاق العىىرق األبىىيه .مىىن ىىتا التىاا ل ً
ً
أيضىىا مسى لة عفىىدة الضىىيية
الفىدي
الز ىىي اار ىىت ع ى ى الت ىىاريخ الة ىىادي وو ىىعت الش ىىعار بال ىىتنق نح ىىا إ ى ىراًيي ىىي الغ ىىر
ً
للصىىجيانية بىىين الة ىىاد إ ىىع كرا يىىة للة اديىىة وبىىين األ يىىار إ ىىع معىىاداة للسىىامية .وبىىدال مىىن أملانيىىا الناايىىة لىىدى
تحال ىىت املعار ىىة

الة اد لدى الفامية األ ريفية عفدة مع ال يطانيين را اخير ال يطانية .لبن االتتالؤ نا يبمن ي أن
أيديالا ية البصي العنصري الزي روع لجا األ ريفانيان ل يبن لجا الت ي ذا التي قال ب الصجاينة.
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م ىىة مفارن ىىة ً
أيض ىىا ىىي ىىتا الس ىىياق ب ىىين امر ىىا الص ىىجيان ىىد البلس ىىطينيين وممار ىىات حالام ىىة ن ىىا
ً
إ ريفيا إاا الساد .ومىن ذلى التنفيىة ام نيىة وامقصىا لغيى الة ىاد ممىاال ىي حالىة الراىا البلسىطيني وإاالىة
العنص ىىر العر ى ى م ىىن إ ى ىراًيي سس ىىلق الفلى ى عل ىىع بف ىىا ي ادي ىىة الدول ىىة والال ىىاباا ال ىىديما را ي البلس ىىطيني.
ويش ىىاب حال ىىة العمال ىىة البلس ىىطينية ىىي إ ى ىراًيي م ىىع ا ىىتي اد ن ىىا إ ريفي ىىا مل ىىاظبين م ىىن إ ريفي ىىا بص ىىارة
ماقتىىة ويبمىىن التشىىاب

نىىا ىىي أن إ ىراًيي و نىىا إ ريفيىىا ريىىدان اخامىىع بىىين مغىىان العمالىىة األ نليىىة دون

التناال عن املبدأ العر ي الالامن ي صار

للبالد.

ا ىىتمرت الصىىجيانية ىىي يعطشىىجا إ ىىع مزيىىد مىىن األرا ى ي وكىىتل ار ى ى نظىىال البصىىي العنصىىري ىىي لسىىبت
التن ىىاال ع ىىن األرا ى ي دون التن ىىاال ع ىىن الس ىىيطرة ي ى املباق ىىرة عل ىىع م ىىا ي ىىدور ة ىىا .ولتحفي ى التب ىىاق ام ن ىىي
املنتلى

فىىد ا ىىتحد ت إ ىراًيي و نىا إ ريفيىىا مفىىاربتين :ايىىادة التعىداد السىىالان للب ىىة ام نيىىة املر ابىىة

و فلي ىىي ع ىىدد الس ىىالان م ىىن الب ىىات ي ى املر اب ىىة بي ىىد أن ال ىىدولتين ل ى ناي ىىا ىىي نفي ىىة ذاال م ىىا إ ني ىا وبا ىىت
مس لة هاي البلسطينيين أك م اوية من أي ماعة ادا ي نا إ ريفيا.
ىىتا اخيى

املشى ي يمىىا يتعلى بالعزلىىة ىا الىىتي قىىاد إ ىىع بىىا

بىىين إ ىراًيي و نىىا إ ريفيىىا بالتعىىاون ىىي

صبفات السالي و ي ذل منت السبعينيات.
ىي الفصاخ التاسا مىن البتىا يفىار املالىىم بىين املحتجىين البلسىطينيين علىع اخيبى العسىبري ام ىراًيلي
وأداة الفمع ام راًيلية واملحتجين ي ببىين علىع الدكتا اريىة وقىامعة  .ى يعىرع علىع الظىاا ر املر بطىة بىين
االحتجاع والفاة من منظار صىيني – ىام ومىا يربطجمىا حنىين الة ىاد ما ى إ ىع ما ىة
كىان م ً
ىردا علىع ما ىة ا .لبى فىن اخيىربين اللتىين انىدلعتا عىال  1٩48حىىر العىر مىع الة ىاد وحىر الشىىياعيين
مع الفاميين ي الصين) كانتا صر ً
اعا علع ال اث الة ادي.

وحنىين الصىين

يف ىىدل ىىتا البص ىىي سع ىىه املب ىىا ي ح ىىال الش ىىعق املنت ىىار والع ىىرق املنت ىىار والطبف ىىة املنت ىىارة والشاص ىىية
املنتارة ونظرية «الب ة العمرية املنتارة» حيث كان لب ة الشبا دور بارا بشم علع مىدى التىاريخ .ومىن
األمالة لجتا الدور ما حدث ي إ يابيىا وإيىران والجنىد والسىادان و لسىطين والصىين .و ىي جربىة لسىطين
ً
والصين با تاي رن الشبا ا طلعاا بدور ةلي ىي ىا ري ال بصىب ق ً
ىعبا منت ًىارا أو عرقىا منت ًىارا
أو ةبفة منتارة وإنما باصبج

ة عمرية منتارة كجيي اصطباه التاريخ.

يعىىد قىىعا العىىال ضىىيايا للمااوتيىىة وعىىي وحشىىية حالامىىاال

ىىد

كمىىا أن ىىا ضىىيايا للاحشىىية األ ىىاأ

ظاعىىة مىىن حالامىىات العىىال األول و ىىته عىىي السىىادية .ر ى أن الصىىين ىىعت إ ىىع اخاىىروع التفىىان مىىن العىىال
الاالىىث رن ىىا عز ىىت عىىن الجرولىىة األيديالا يىىة با جىىاه العىىال األول .ولبىىن ج ى ة عىىادت املااوتيىىة اخامعيىىة
الصينية لتبرف نبسجا .أما ي حالة إ راًيي بما ا تندل املسيحيان البىيه ىي إ ريفيىا البتىا املفىدا
فىىد ا ىىتندل الة ىىاد ىىي لسىىطين البتىىا املفىىدا ً
أيضىا لشىىرعنة التا ىىع الة ىىادي .ومىىا
لشىىرعنة إم يىىالي
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عانى من الة اد كضيايا أصبا ام راًيليان يمار ان أك

ك

بىي إن مىة ي ًىارا بريىا ىي إ ىراًيي تتىت

بالبعىىي ىىي التحىىال إ ىىع الباقىىية .وقىىد أةل ى الىىبعه مصى ً
ىطريا إ ىراًيليا لجىىتا الشىىالي مىىن الباقىىية السىىامية
ً
با ى «الناايىىة الة اديىىة» لىىدى الة ىىاد مىىا يبب ى مىىن الغطر ىىة والسىىلطاية والتعصىىق وتاصىىة أن إ ىراًيي
أصبحت اللة اخيربية األك منت أملانيا النااية.
ً
مفارن ىا ب ىىين م ىىا على ى ام ىراًيليان ج ىىاه االنتبا ىىة وب ىىين م ىىا ا ن ىىته
يف ىىدل املال ىىم كش ىىم حس ىىا للفم ىىع
الصىىينيان جىىاه الطىىال املحتجىىين .وأظجىىرت املفارنىىة ر احىىة ىىي كبىىة الصىىينيين مىىن حيىىث عىىدد الفتلىىع ومزىىم
ً
ً
بىدأوا يتنىىتون أقىىالاال لفمعجى وردود األ عىىال ىىي اخاىيي الصىىيني نبسى جىاه مىىا حىىدث وأقىالاال أتىىرى مىىن
املفارنة كانت ة ا إ راًيي بدو األك وحشية وعدوانية .لبن ردود البعىي كانىت انتفاًيىة بى حىين ر ىت
الااليات املتحدة األمريبية عفابات عسبرية د يي التحرير الشع ي الصيني ا تمرت ىي فىدي الىدع
ً
خايي الد ا ام راًيلي .ل حري الدول ذاال ا اكنا إاا االنتبا ة البلسطينية ي األرا ي املحتلة ر
أن ما زامنتا.
يع ىىد الفص ااخ العاش اار «ع اان الجن اادر والق ااوة» م ىىن البص ىىال املجم ىىة ىىي البت ىىا

ويتح ىىدث ع ىىن دور امل ىرأة ىىي

الافا ات التفليدية وعن سعه ال ديىدات الزىي أ ىرت علىع دور املىرأة ىي العىال الاالىث و ىي إ ريفيىا علىع و ى
اخاص ىىاي وكي ىىم ي ى البس ىىاد الببي ى ىىي اخي ىىر العاملي ىىة الااني ىىة دور امل ىرأة وا ىىطرت النس ىىا لت دي ىىة دور
الفاامىىة الاال يىىة علىىع النىىار واملىىا واألرف ىىي عزلىىة امىىة .وكىىتل كيىىم كىىان خيىىرو التحريىىر ىىي إ ريفيىىا دور ىىي
امتىالل بالنظىال األ ىري ى حىرو الاىارة املضىادة اخيدوديىة .أعفىق ذلى دتىال التفانىىة علىع الزراعىة ممىىا
مىىي دور النسىىا بالنسىىبة للفاامىىة علىىع األرف التغريىىق الىىتي مىىرت بى املىرأة ىىي العىىال الاالىىث ى

مىىي

دور امل ى ىرأة زًي ى ىا وأصى ىىبا يط ى ىع الر ى ىىال ى ىىي التع ى ىىامالت م ى ىىع األ ى ىىااق العاملي ى ىىة والتماي ى ىىي ى ىىي مج ى ىىال

إدارة

املا سات العابرة للدول و ي منظمة األوب

لتل بدت املرأة أدنى ماالة يا يا.

نش ى ت ظ ىىا رة تال ىىة األن ىىم لش ىىجادة ال ىتكر ىىي الزعام ىىات األنااي ىىة ر ى ات ىىتالؤ اخالبي ىىات الافا ي ىىة لج ىىاال
النسا حيث نىرع مىن أنفىاف الىدل واألسى م أن ىم نلىم مفتىي شاصىية ذكاريىة و صىبا ناقىطة يا ىية
وعىىي ام ىرأة مىىن أ ىىي الشىىجيد .ومىىن ىىته النمىىاذع ىىي يما ا بنىىدرنايال  -باذيىىة الديانىىة -سسىىريالنالا سعىىد مفتىىي
او جا وإنىديرا انىدي -ندو ىية الديانىة  -ابنىة رًىي

وارا الجنىد سعىد مفتىي أبة ىا وبينظيى با ىا بباكسىتان-

مسىىلمة -سعىىد مفتىىي أبة ىىا .وتالىىدة ىىيا وقىىينة حسىىينة -مسىىلمات -بلىىنجالديي وأرملىىة السياسى ي البلبينىىي-
كىىارااون أكينىىا املسىىيحية الديانىىة .والسىىلق أن نىىاي حضىىارة ىىي ذل ى اخاىىز مىىن ت ىىيا أقىىدل مىىن املسىىيحية
وام الل وعي فا ة التناس أو إعادة التجسد بين الزوع والزو ة .املسىيحيان اعت ى وا الىزواع عج ًىدا حزىم
املات ي حين اعت ه الجندوا ً
عجدا إ ع ما سعد املات.
ل ذ ف
فدل إ ريفيا امرأة يمبن أن صبا رًيسة لريالامة ما زال األن م حار ة للنار واملا واألرف ي معظ
الفرى ام ريفية ألن ا ما االت فال ن تا الدور من ا ي املا لأل رة وحمىي و مىع اخيطىق واخيبىا علىع
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تصىىابة ال بىىة ىىي حىىين ظجىىرت الف ىىاة الناويىىة ىىي العىىال الاالىىث ىىي دول كاي ى ة كانىىت ة ىىا النسىىا عل ىع رأا
املشىىجد السياس ى ي .إنىىديرا ىىي الجنىىد كانىىت رمى ًىزا لتمبىىين الجنىىد ناوي ىا ولتىىا ي األن ىىم امىىال السىىلطة .و ىىي إ ىراًيي
واكبىىت رًا ىىة الىىدا مىىاًي للىىاارا مىىع ااديىىاد الفىىاة الناويىىة م ىراًيي .و ىىي أمريالىىا الال ينيىىة قىىدمت األر نتىىين
إيزابيي بي ون رًيسة للدولة مع قدرة علع التباق الناوي .وأظجرت باكستان قدرال ا علع فىدي نسىا قايىات
ي املشجد السياس ي  -بينظي با ا  -وامتالي مىا الت ناويىة .إن النسىا الاليى نايىن ىي لى املجتمعىات ىن
الالي أظجرن صبات ذكارية من قدة وشااعة و حمي وقساة فمة الجرل ي السلطة عي الزي رت انية
نسجا لبن با ي الجرل ما يزال قا ًدا علع التباق التكاري.

الجزء الثالث :بحثا عن الت يلر
يحتاي اخاز الاالث واألتي من البتا علع أر عىة صىال يتنىاول أول ىته البصىال دور الافا ىة ىي الىد ع
سعالق ىىات املعان ىىة األ نلي ىىة وم ىىا نط ىىاي عليى ى املعان ىىات م ىىن محت ىىاى ف ىىا ي .والعناص ىىر الافا ي ىىة الز ىىي يعيى ى
املعانى ىىات والتبعى ىىات الافا يى ىىة العامى ىىة للمعانى ىىات األ نليى ىىة .مى ىىنا املعانى ىىة وينتى ىىار مسى ىىتحفا ا و ًف ى ىا لاال ى ىىة
اعتب ىىارات :امحس ىىان والتض ىىامن واملص ىىرية اخااص ىىة .و ظ ىىي املص ىىرية اخااص ىىة حم ىىي ص ىىبة ال ىىدوال .ولب ىىن
باعىىث امحسىىان والعمىىي اخاي ى ي ل ى مفاما ى ىىي الافا ىىة اللي اليىىة لفىىد اادت ما سىىات العمىىي اخاي ى ي ىىي
املجتمع ىىات الرأ ىىمالية دات ىىي املجتمع ىىات نبس ىىجا .أم ىىا ح ىىين يتعل ى األم ىىر باملعان ىىة الر ىىمية م ىىن دول ىىة ألت ىىرى
يضىىعم االعتبىىار اخاي ى ي ببعىىي املصىىرية الشاصىىية .إن املعانىىة الغربيىىة بلىىى مسىىتاى ً
عالي ىا مىىن امحسىىان
واملص ىىرية التا ي ىىة لبُ ىىا تى ى ر ى ى ًرا يس ىىي ً ا ب ىىدوا ع التض ىىامن الاف ىىا ي واألي ىىديالاجي .أم ىىا املعان ىىة االقى ى اكية
ً
عنصرا قايا من املصرية الشاصية وال بلى إال مستاى يسي ً ا من امحسان.
تتضمن
اقىتملت املعانىىات الافا يىة علىىع نسىبة مىىن األيىديالا يا العلمانيىىة أك ى مىىن العفيىدة الدينيىىة .وكانىت ىىبارات
ً
الفاى العظمم مااال لتل حيث كانت حتاي علىع قىالي مىن أقىالال الىترا الافىا ي ل ى ويس أ الار ىا وقيمجىا.
مة قالي تتر أك تبا من املعانات الافا ية ماي ي التعلي و ا ي املدر ين وع اخاامعات ماي سعه
اخاامعىىات ام ريفيىىة الزىىي بىىدأت كبيانىىات اسعىىة ملا سىىات ربيىىة .كمىىا أن نىىاي يا ىىات فا يىىة طب ى ىىي
العىىال الاال ىىث ىىا ر عل ىىع در ىىة فىىدي املعان ىىات أو قبالج ىىا تغيي ى السيا ىىية اللغايىىة ىىي دول ىىة م ىىا ىىي الع ىىال
الاالث يا ر علع ةبيعة الدع البني املفىدل لجىته الدولىة .كمىا أن املحتىاى الافىا ي ىي املعانىات ال يالىان ً
داًمىا
عنصرا ً
ً
علع نحا مباقر ربما يالان
واحدا داتي حزمة من املعانات الزي عي ي أ ا ىجا اقتصىادية .جنىاي
قياد ا ر علع فدي املعانات ماي يا

فاليد امحسان أو يا أ اا التضامن بين املانا واملمناي أو

يا بنية أ ا ية لتفيي املشروعات واملف حات املفدمة.
إن الفااع ىىد الز ىىي حب ى عالق ىىات املعان ىىة نس ىىلية م ىىن فا ىىة ألت ىرى وما ىىال ذل ى املاق ىىم األتال ىىي ال يط ىىان
حينم ىىا كان ىىت ا ى أص ىىاسع االال ىىال إ ىىع املجتمع ىىات الض ىىعيبة و ابنج ىىا عل ىىع از ىىا ع ىىن حب ى الس ىىالل ى
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برف علة ىا و ً
ىادا بريطانيىا لتحفيى تيى أتال ىي مزعىال .لبىن لجىته املعانىات عااقىق زيىد مىن بعيىة الدولىة
املمناحىىة إ ىىع الدولىىة املانحىىة و فلىىي مىىن إمالانيىىة الدولىىة األو ىىع ىىي اخيبىىا علىىع أصىىال ا و ي ى حيىىا حضىىري
للتنميىىة خيسىىا املراكىىز اخيضىىرية ىىي حىىين ظىىي املراكىىز الريبيىىة يعىىان البفىىر والعىىاا .ومىىن التبعىىات ً
أيض ىا مىىا
يتعلى بال يىىق الطبفى لىىتل

بفىىا السىىلطة ىىي ماىىي ىىته املجتمعىىات الىىان لىىدى مىىن يتحبمىىان ىىي و ىىاًي

التدمي ال من يملالان و اًي امنتاع.
أمىىا الفصااخ الثاااني عشاار ينىىاقي الالا ىىق يى كيىىم ر ىىت الفىىاة امم ياليىىة احتالىىار اال ىىتندال املشىىرو
للفاة علع قعا إ ريفيا وت يا .كما ر ت الالعنم بين السالان املحليين باصب و ىيلة للسىيطرة علىة .
ومن رح ىته السيا ىية حىررت الجنىد نبسىجا مىن اال ىتعمار ال يطىان  .لىتل كىان النضىال الغانىدي الجنىدي
ً
ً
دوال أتىرى
نضاال للدتال ي منظامة الدول الفاميىة .وقىد ألجى الىزعي الجندوسى ي انىدي بتجربتى الالعنىم
منا ض ىىة لال ىىتعمار ىىي ع ىىدة أر ىىا أت ىىرى م ىىن النظ ىىال امم ي ىىا ي .بي ىىد أن الالعن ىىم ال يمب ىىن طبيف ى سش ىىالي
أبىىدي داتلىىي .وإذا كانىىت اعامىىة الجنىىد للعىىال الاالىىث قبىىي اال ىىتفالل مالىىت ىىي انىىدي وأ ىىاليب ىىي التحىىرر
رن ىىا مالىىت سعيىىد اال ىىتفالل ىىي أ ىىلا ن ىىرو الدبلاماس ى ي سعىىدل االنحيىىاا .أ ىىر أ ىىلا ن ىىرو عل ىع مىىال عبىىد
ً
تصاص ىا ال ىىدول الز ىىي كان ىىت واقع ىىة ح ىىت
الناصىىر ال ىىرًي املص ىىري وعل ىع ع ىىدد كبي ى م ىىن دول إ ريفي ىىا وت ىىيا
االحتالل ال يطان حيث ر ه ن رو انتما الجند ألي من املعسبرين العامليين.
أ ىىرت أامتىىان علىىع مسىىتفبي عىىدل االنحيىىاا و مىىا :الغىىزو الصىىيني للجنىىد واملاا جىىة األمريبيىىة -السىىا يتية حىىال
كابىىا .فىىد أ ىىعبت األامىىة األو ىىع مىىن مصىىداقية عىىدل االنحيىىاا باصىىبجا ا ى ا يجية صىىاخية ىىي دول العىىال
الاال ىىث .أم ىىا األام ىىة الااني ىىة ا ىىتطاعت أن يعي ىىد مص ىىداقية ع ىىدل االنحي ىىاا ىىي أعف ىىا املاا ج ىىة ب ىىين الف ىىا ين
النىىاوي ونش ى ت روي ديىىدة مىىن التنىىا

العسىىبري بىىين الجنىىد

العظميىىين .ى الي ىىي األ ى قىىبا التنىىا
ً
والصىىين لجىىتا ىىعت الجنىىد ى ً
ىعيا حاياىا المىىتالي الفىىدرات الناويىىة .و لىىت مىىن ىىته التجربىىة و ىىتا التسىىرك أن
إيمىىان ن ىىرو بحسىىن ناايىىا الىىدول االقى اكية كىىان ً
إيمانىا ىىاذ ً ا وخيى الىىزعي سعفيىىدة ن ىىرو ىىي عىىدل االنحيىىاا.
و ىىا ت أامىىة الصىىااريخ الالابيىىة كىىتل والزىىي ان ىىت بىىرذالل كابىىا وحصىىار ا وال ديىىد ا بحىىر ناويىىة قرن ىىا .ىىتا
الا ىىع أعىىاد اخييىىاة ال ى ا يجية عىىدل االنحيىىاا .وخيفىىت الجنىىد بالصىىين ىىي امنجىىاا النىىاوي بجىىرت جاا ىىا
الناوي ظا ريا لأل راف السلمية.
نشى ى ت ىىالث نزع ىىات ىىي الس ىىبعينيات أ ىىرت عل ىىع الع ىىال ام ىىالم وع ىىي :ار ب ىىا ال ىىاعي السياسى ى ي ىىي الع ىىال
ام ىىالم وظج ىىار الف ىىاة النبطي ىىة والف ىىاة الناوي ىىة ام ىىالمية .ما ىىي يس ىىيي

ام ىىالل ىىي التجرب ىىة اميراني ىىة

والف ىىاة النبطي ىىة ام ىىالمية ىىي الع ىىال العر ى والف ىىاة الناوي ىىة ام ىىالمية ىىي باكس ىىتان .بي ىىد أن التباع ىىي ب ىىين
السيا ىىة وال ىىنبو وت ىىاق البلا اني ىىال ل ى ب ىىن اًب ىىة ع ىىن أق ىىدار إي ىران ىىي ظ ىىي الش ىىاه .بي ىىد أن نظ ىىال الش ىىاه
الف لىىاي قىىد حىىدث ي ى اتىىتالالت فا يىىة ويغريىىق اقتصىىادي وصىىناعي وسىىاو عىىال نا ى مىىن الدكتا اريىىة
واال تبداد .و اد مرد علع العال اخاارجي و يطر علع إيىران و ماىي ىي الااليىات املتحىدة األمريبيىة .ولبىن
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كىىان نىىاي مىىاروث الشىىجادة البربالًيىىة ىىي ام ىىالل الشىىي ي وكىىتل مىىاروث الفيىىادة املابىىدة لعمىىال ىىي البفى
الشي ي مما أدى إ ع عي اري جاه الشاه .وظجرت حالة من امحيا ام الم ار بو سعاملين :عامي الفل
مىىن ريىىادة الغىىر املسىىيحي للتفانىىة ومىىن انبعىىاث للافىىة نجى مىىن امىىتالي الىىنبو .وأصىىبحت منظمىىة «األوبى »
ً
عامال قايا ي االقتصاد العالمي وعي منظمة أ لق أعضائ ا من الدول ام المية.
أما الفصخ الثالث عشر سعناان «العالم الثالث واإلرهااب الادولي» فىد نىاول مىا يايى منىاوؤ العىال مىن
اخي ىىر الناوي ىىة وي ىىتكر أمال ىىة لري ىىرو التفليدي ىىة الز ىىي ان ىىدلعت عل ىىع مس ىىتاى الع ىىال من ىىت اخي ىىر العاملي ىىة
ً ً
ً
وأيضىا
وناعىا الاىىا مىىن اخيىىر وعىىي اخيركىىات املسىىرية البداًيىىة وامر ابيىىة
الاانيىىة و عىىه اخيىىرو األ ليىىة
اخيرو الاارية د الننق البا دة.
يت ق مزروعي إ ع أن إر ا الدولة أقد ي بعا من امر ا الااري ويتكر ي تا السياق كيم انتفمت
إ راًيي من امر ابيين البلسطينيين برر ال يي قاام عشرون ألم ندي إ ع لبنان للبحث عن قااعد
لسىىطينية .وكيىىم ج ىىرت رنسىىا ىىيارة ىىي لبن ىىان راي ضىىيي ا م ىىة وعشىىرة قتل ىع إ ىىر مفت ىىي ىىبي ا ن ىىاي.
ً
وأورد أحىىدا ا أتىىرى مارتىىة ظجىىر داحىىة إر ىىا الدولىىة ىىي عىىدد الضىىيايا مفارنىىة برر ىىا األ ىراد الاىىاريين.
ور

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

ال مة ويراصجا "الفاة امر ابية الاارية الرًيسية ي الشرق األو و عي منظمة التحرير البلسطينية".
ي الفصخ الراب عشر واألتي ي تا البتا مة حديث عن اخيركىة املنا ضىة لال ىتعمار الزىي ىي ىعة ا
لريصىىال علىىع ىىيادة بىىدو كمىىن يطىىرق بىىا العىىال املاصىىد لتطلىىق ً
إذن ىا بالىىدتال .بىىتا راحىىت املجتمعىىات
ال ىىياية وام ريفي ىىة واح ىىدة ل ىىا األت ىىرى طال ىىق بال ىىدتال إ ىىع منظام ىىة ال ىىدول الفامي ىىة ول ىىتل

بن ىىت ىىته

الدول أدوات الدبلاما ية الغربية :من برو اكاالت و برا مااعين ب دوار منتلبة وال اال بالفانان الدو ي
ً
و يى ذلى  .نىىاي شاصىىيات بىىاراة ىىي ىىاريخ العىىال الاالىىث كىىاناا أبطىىاال ىىي الىىدتال إ ىىع النظىىال العىىالمي ماىىي
ن رو وعبد الناصر ونبروما و اكارنا).
بم ىىا أن النظ ىىال الع ىىالمي املج ىىيمن نظ ىىال رأ ىىما ي وبم ىىا أن املاركس ىىية مناوً ىىة للرأ ىىمالية يب ىىدو أن اعتن ىىاق
املاركسىىية كنايىىة عىىن امقىىعار بر بىىة ىىي اخيصىىال علىىع قىىي ة تىىروع مىىن النظىىال العىىالمي الفىىاً  .و نىىا يفىىدل
ً
املالىىم أ ى ً
ىبابا علىىع ألسىىنة سعىىه املببىىرين والسيا ىىيين أن الفىىدرة الااريىىة عىىي قيمىىة ربيىىة .ى يفىىدل نفاقىىا
يتعل برمالانية حال االق اكية البداًية إ ع اق اكية ارية دون الاارة علع امةىالق .ليسىت ميىع أقىالال
االق اكية مرة للافا ة الغربية .وليست ميع أقالال الاارة مرة للافا ة الغربية مالد ام الل ي الفرن
السىىاسع أحىىدث ىىارة مجمىىة لشىىعق زيىىرة العىىر ولى بىىن لجىىته الاىىارة عالقىىة كبيى ة باخيضىىارة الغربيىىة بىىي
علع العب من ذل أ رت الاارة ام المية ي ً ا كبي ً ا علع املسار املستفبلي لريضارة والتاريخ الغربيين.
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ألن ى يعىىد انتحى ًىارا بالنسىىبة للعىىال الاالىىث.

إن اخاىىروع الالامىىي مىىن النظىىال العىىالمي أمىىر محىىال و ي ى مر ىىا
ً
ولال يحدث ااان البد للنصم اخانا أن يىدتي دتىاال انتفاًيىا ألنى ينب ىي أن يالىان جديىد بنيىة و حىرر
وإعىىادة بنىىا العالقىىات بىىين الشىىمال واخانىىا  .يحتبىىر الشىىمال التفانىىة ويظجىىر ذلى

ىىي املجىىال النىىاوي بى ن

الر ىىا األمريالىىان و ىىعاا علىىع باابىىة املعر ىىة الناويىىة ال تىىة فىىال« :ممنىىا الىىدتال» .وال حتىىاع العديىىد مىىن
الىىدول الغربيىىة اخيصىىال علىىع الفىىدرات الناويىىة بمىىا أن ىىا ما ىادة حىىت املظلىىة الناويىىة األمريبيىىة لىىتل

ىىرن

السى ي إ ىع الفىىاة الناويىة بىىاملعنم العسىبري عامىىي يحىث علىع الراديالاليىىة .وقىد الىىان الىدول الزىىي ملى الفىىدرة
الناويىىة أك ى إدر ًاكىا ملىىا تضىىمن اخيىىر الناويىىة .كىىتل متلى الىىدول الناويىىة ً
ناعىا مىىن مىىا الت الىىدتال إ ىىع
ً
املا سة العسبرية العاملية .و نا يف ي املالم حال لريد من االنتشار الناوي عن ةري يغيي ا يالا يا
اخيىىر بمشىىاركة امل ىرأة الر ىىي ىىي اللىىة اخيربيىىة أمى ًىال ىىي التغيي ى وال ى ويهً .
وأيض ىا عىىن ةري ى دتىىال العىىال
الاالث إ ع تا املضمار سغرف إحداث صدمة فا ية.
و ى ىىي تا مى ىىة البتى ىىا يسى ىىا ل املالى ىىم :عن ى ىىدما اا جى ىىت الفى ىىاى السيا ى ىىية الغربيى ىىة والسى ىىا يتية وعس ى ىىبرت
تصىىاماال ا إ ىع مسىىتايات أعلىىع مىىن الفىىدرة التدمي يىىة ىىي كىىان ىىي ىىته اخيالىىة حلىىم ي ىىادي -مسىىيحي ر ى
يسرك نبس

د معسبر ا يزي ي ادي-ماركس ي أل إن ا كانت حضار ان قفيفتان ي صدال ال داعي ل .

نبى مزروعىي باصىىال رًىي

ىىا يزي مسىل ورًىىي

أ ىاد للااليىىات املتحىدة وذلى ل ا ىع العنصىىرية ة ىا منىىت

اخي ى ىىر العاملي ى ىىة الااني ى ىىة ولص ى ىىعاد الس ى ىىاد أب ى ىىاا السيا ى ىىية ولتحفي ى ى األ ارق ى ىىة نجاح ى ىىات عل ى ىىع مس ى ىىتاى
املح ىىا ظين ىىي سع ىىه امل ىىدن .و يم ىىا يتعل ى باملج ىىارات التفاني ىىة نب ى املال ىىم ب ى ن األمريال ىىان واأل ارق ىىة واخان ىىا
ً
إ ريفيين الساد اؤ يصبحان ي ةليعة العال ي الفرن اخيادي والعشرين تمال أن الان نىا إ ريفيىا
حت حب الساد نماذ ً ا يابانيا ي إ ريفيا.
ف
و ي تتال تا العرف رن البتا و ع بسي املصطريات وقرحجا ي عرف لأل الار ميا بال يق والدقة
إ ا ة إ ىع نبىا مالبى ب حىداث حفى كايى مُ ىا كصىعاد رًىي

أ ىاد ألمريالىا وصىعاد الصىين فانيىا وبىروا

دول النبو علع الساحة و ي ذل  .بيد أن املالم قد ةغت إ ريفيت علىع إ ىالميت
الغربي ىىة سعي ى ًىدا ع ىىن ين ىىابيع الف ىرتن الب ىىري والس ىىنة النباي ىىة كم ىىا أن ى ي ى منح ىىاا للفض ىية البلس ىىطينية و ي ى

فىد ر تى اخيضىارة

متع ىىاةم معج ىىا يعاةب ى م ىىع األ ارق ىىة والس ىىاد و ن ىىا إ ريفي ىىا .لب ىىن ىىيبادين تدل ي ىىت ق إ ىىع أن ى إذا ك ىىان
ً
مزروعي متحد ا عن أيديالا يا العال اخانا ي النصم األول من حيا املجنية مىع ال كيىا سشىالي تىاي
علىىع إ ريفيىىا رنى حىىال للىىزود عىىن أيىىديالا يا ام ىىالل ىىي النصىىم الاىىان مىىن حيا ى املجنيىىة حيىىث وصىىلت
حسا ىىيت ام ىىالمية إ ىىع مسىىتاى عىىال ىىي العفىىد األتي ى وذل ى سعىىد ىىزو أمريالىىا واحتاللجىىا دولتىىين مسىىلمتين
مىىا الع ىراق وأ غانسىىتان .وقىىد أ ىىار ماقب ى سش ى ن ىىته الفضىىية انتفىىادات حىىادة تاصىىة وأن ى عر ىىجا سشىىالي
ً
نظيما ي كتا ل سعناان اإلسالم :بلن مكافحة اإلرهاب والعوملة الصادر عال .v2005
أك

14
www.fairforum.org

i

Adem, S. “Introduction.” African Studies Review, vol. 57 no. 1, 2014, pp.

131-133.
ii

Mazrui, A. & Mutunga, W.: Debating the African condition: Ali Mazrui and

his critics, Africa World Press. 2004
iii

Adjei, Paul Banahene. “Mazrui and His Critics.” American Journal of Islamic

Social Sciences .p.90.
 مجلة،) (أفرابيا علي مزر عي: رؤية حد ية مغايرة للعرب األفارقة،حمدي عبد الرحمن حسن

iv

.10 ،7 ص،2016 ، ن فمبر،453  العدد،المستقبل العربي
v

Adem, S. Ibid.

15
www.fairforum.org

