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البحث: ملخص

بتعاظم األمريكيين شعور تنامي مع قرن مضى، أكثر من على العالم إلى الهيمنة نحو األمريكي النزوع يعود
على الهيمنة نحو ذلك النزوع المستمر تبرير في عديدة أمريكية دوائر سياسية وبحثية وتفننت قوة بالدهم،

وغيرها. الحضارية الطرق بشتى العالم
التمرد هذا مالمح وتجلت األمريكية، الهيمنة على الدولي التمرد نماذج أبرز من الالتينية أمريكا دول وتعتبر
االستياء من بالرغم وثقافي�ا، اقتصادي�ا الصيني الوجود أمام ألبوابها الدول هذه كفتح عدة،  مناسبات في
واشنطن تستطع ولم الوسطى، أمريكا في الحرة منطقة التجارة إقامة اتفاقية إلبرام ا رفضها وأيضً األمريكي،

األمريكية. التيار المعارض للهيمنة هذا مناهضة
ركائز  بحث كوريا الشمالية عن فلقد جاء األمريكية، الهيمنة على التمرد مع طويل تاريخ الشمالية ولكوريا
والصواريخ النووي السالح امتالك نحو اتجاهها فكان أمريكي�ا، ا تهديدً تعتبره ما أمام الوقوف لها تخول قوة
الشمالية كوريا دوافع تعزيز في الهيمنة ونزوعها نحو بسياساتها العدوانية بوش إدارة أسهمت ولقد الباليستية،

القوة. امتالك هذه نحو
في واإلسالمية، العربية الدول مع الالتينية للتقارب أمريكا دول زعماء بعض مساعي األفق في برزت ولقد
حينها، في الظروف اقتضته اضطراري�ا كان مضى فيما الالتيني نحو العالم حين أن التوجه العربي اإلسالمي

والشعبي. الرسمي المستويين على ا أمريكا الالتينية كان متواضعً دول فالحضور العربي مع
العربي العالم في األمريكي التغلغل إلى بجذورها تعود واإلسالمي العربي العالم على األمريكية والهيمنة
اعتبرته بتغييره؛ ألنها اإلسالم تطويع األمريكية اإلدارة وحاولت الماضي، القرن أربعينيات واإلسالمي منذ

الغربية اإلصالحية. المسيحية إلى يكون ما بإسالم أقرب واستبداله وحضارته، للغرب ومعاديًا جهادي�ا
التصدي على المسلمين قدرة تبديد تريد إنها إذ والمسلمين؛ اإلسالم تجاه  السيئة واشنطن نوايا ظهرت
وحشد الطاقات الجهود، وتوحيد الهمم، استنهاض المسلمين على يتعين فإنه ولذا العالم، لهيمنتها على
ديني جهاد باألساس هو فحسب، وإنما االقتصادية أو العسكرية يكون بالقوة لن أن الدفاع كما للمواجهة،
ضد الذاتية مناعته تتنامى ديننا؛ حتى إلى والشفافية والوسطية واالعتدال الوحدة أن نعيد فعلينا وحضاري،

األمريكية. والتشويه االختراق مساعي

باألهرام وصحفي سيايس باحث
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ومقتطفات أفكار

األمريكيين  شــعور تنامي مع مضى، قرن من أكثر إلى يعــود العالم على الهيمنة نحو األمريكــي  - النــزوع
النزوع ذلك وتبريــر في تســويغ عديدة أمريكية وبحثية سياســية دوائر تفننت وقد بالدهم. بتعاظــم قــوة

بذرائع مختلفة. العالم على الهيمنة المستمر نحو

األمريكية. على الهيمنة الدولي للتمرد نموذج أبرز الالتينية أمريكا دول تمثل -

تلك رفض في يتمثل الهيمنة األمريكيــة مســاعي على الالتينية أمريكا دول مالمح تمرد من آخــر - ملمــح
الوسطى. أمريكا في الحرة التجارة منطقة بإقامة تقضي التي االتفاقية الدول إلبرام

من والمستفيدين الدول تلك في األثرياء األمريكيين وحفنة سو تخدم لن الحرة هذه التجارة اتفاقية - إن
المستثمرين. وكبار األعمال كرجال فيها، األمريكي النفوذ تغلغل

سطوة من ا محذرً الالتينية؛ وأمريكا فنزويال لتحرير البوليفارية لواء الثورة حامل شافيز هوجو الفنزويلي -
التطلعات لخدمة واســتغالل مواردهــا دولها، في شــؤون الســافر األمريكي والتدخل األمريكية الهيمنة

المؤمركة. العولمة مظلة تحت بقيادة العالم واالنفراد األمريكية نحو الهيمنة اإلمبريالية

الالتينية كان أمريكا دول غالبية في اليسار لصعود الجامع األكبر المشترك الرئيســي والعامل إن المحرك -
األخيرين. العقدين خالل ملحوظ بشكل تلك الدول في المتحدة الواليات شعبية تدني هو

وهم بالدهم، في األمريكــي بالنفوذ منهم باســتثناء المنتفعين - الالتينية أمريكا وشــعوب ام كّ حُ - يــدرك
قد المؤمركة- أن واشــنطن التوجهــات الليبرالية وذوي والتجار األعمــال من رجال شــريحة محــدودة

دول أمريكا الالتينية. مصالح تجاهل ا باتجاه أكثر نزوعً صارت

تأمين الممرات إلى إضافة أمريكا الالتينية، دول من الطاقة من مصادر وارداتها بتأمين واشــنطن -  تنشــغل
األمريكية القــارة جيوب في االســتراتيجي حضورها وتعزيز وبوارجهــا، لســفنها المائية االســتراتيجية
في لواشــنطن المناهضة أو التوجهــات السياســية األفــكار لنشــر محاوالت أيــة  الجنوبيــة، وتقويــض

القارة. ربوع

ابتزاز عبر أمريكي�ا، ا تهديــدً تعتبره ما لهــا الوقوف أمام تخول ركائز قوة عن الشــمالية كوريا - جــاء بحث
والصواريخ النــووي الســالح امتالك نحو نزوعها فكان ــا وأمني�ا، واقتصادي� سياســي�ا وحلفائها واشــنطن

. المد وطويلة متوسطة الباليستية
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المجتمع الدولي، وتحدي عسكري نووي برنامج تطوير على الشمالية كوريا تجرؤ أسباب من بين كان -
. النووي منع االنتشار نظام استقرار على ذاتها الواليات المتحدة حرص عدم

القطيعة وطأة اشتدت أن إال بعد األرض تحت نووي تفجير تجربة إجراء بنيتها ا يانج أيضً بيونج تلوح لم -
الكورية. الجزيرة شبه في وحلفاؤها واشنطن حولها ضربتها التي

تصعيد ألي رفضهم علــى التأكيد إلى والصيــن الجنوبية وكوريــا اليابان من كل عمــدت - مــن جانبهــم،
للتداعيات عليها؛ تحاشــيًا المفروضة وطأة العقوبات من بالتخفيف يانج، وطالبوا بيونج ضد عســكري

ذلك. تنجم عن من المتوقع أن السلبية الخطيرة التي

الهيمنة على باتجــاه تنزع والتي المتحدة، الواليــات سياســات العارم على العالمي الغضب - فــي خضم
زعماء بعض مساعي برزت الداخلية، دوله شؤون في التدخل واستباحة ومقدراته، الحيوية العالم مراكز

واإلسالمية. العربية الدول مع للتقارب الالتينية أمريكا دول

التي العوامل من حزمة إلى الالتينية أمريكا دول مع التقارب في واإلســالمي العربي إرجاع الفتور يمكن -
تلك في األمريكي المتغير صدارتهــا في يأتي في حين الجغرافي؛ العامــل مؤخرتها في يأتي أنه أتصــور

العالقة.

دون حائالً مع واشــنطن، العربية واإلســالمية الدول عالقات معظم على تخيم التي التبعية عالقة - تشــكل
والالتيني. العربي بين الجانبين المنشود التقارب تحقيق

متفاوتة، بدرجات حدة كل على والالتيني اإلسالمي العربي الطرفين اســتهوت قد المتحدة الواليات إن -
األخيرة. الالتيني خالل اآلونة الجانب لد أقل ربما تكون

والسياســية، عبر واالقتصادية النواحي الثقافية من عديدة وشــائج تقارب بينها تجمع الالتينية - إن الــدول
بينها، فيما منقسمة واإلسالمية العربية الدول األمريكية، بينما للهيمنة التصدي بغية الميركوسور؛ منظمة

. مواقفها وتوحيد كلمتها بين التأليف بينها في تجمع المتعددة التي القوية الترابط وشائج تفلح ولم

رغم تفلح لم مليونًا، العشــرين يناهز تعدادها والتي الالتينية، في أمريــكا واإلســالمية العربية - الجاليــات
حضاري�ا ا جسرً تكون في أن األصعدة، على مختلف الالتيني في المهجر حققتها الهائلة التي اإلنجازات

المهجر. وبلدان بلدانها األصلية ا بين واقتصادي� وسياسي�ا

الذهنية الصورة يتمثل في أخر جهة من والالتينيين جهة من العرب والمسلمين بين آخر يقف عامل ثمة -
اآلخر. عن لكليهما المشوهة النمطية
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موز جمهوريات أو دول أشــباه إال هي ما والجنوبية الالتينية دول أمريكا فكرة أن العربي بالذهن - تســتبد
كيف شاءت. تعبث بها األمريكية للهيمنة خاضعة

في البالد تلك أقدامهم وطأت أن منذ والمسلمين العرب عن مشوهة فكرة تسود الجانب الالتيني، - علي
تابعون. ضعفاء بأنهم عشر التاسع القرن

األمريكية، اإلدارة في فلك الدوران عن والتخلي األمريكي، من الحصار التحرر والمسلمين العرب علي -
. أمتهم ينفع وما مصالحهم عن والبحث

العربي العالم في األمريكي التغلغل بجذورها إلى تعود واإلسالمي العربي على العالم األمريكية الهيمنة -
. الماضي القرن أربعينيات منذ واإلسالمي

ومع األوسط، الشرق في األمريكي النفوذ ترسخ ،١٩٩١ عام العراق ضد الدولي للتحالف أمريكا بقيادة -
على إدارة بوش هيمنتها أتمت ،٢٠٠٣ العام في للعراق ثم ،٢٠٠١ في العام ألفغانســتان أمريكا احتالل

الجيو-استراتيجية. المزايا جانب إلى والغاز النفط من بمقدراتها واالستئثار المنطقة،

والحضارية الثقافية هيمنتها لبسط أداة المؤمركة العولمة في المتمثلة الناعمة قوتها من واشنطن اتخذت -
واإلسالمي. العربي العالم على

األطلسي  ولحلف للغرب العدو الجديد هو سيكون اإلسالم أن ١٩٩٢ العام في حلف الناتو قمة اعتبرت -
االشتراكي. المعسكر انهيار بعد

اإلســالم  محاصرة ٢٠٠١ إلى ســبتمبر عشــر مــن الحادي أحداث منــذ األمريكيــة  - عمــدت الســلطات
األمريكي المحافظ.

ذات اســتخدام أعاد وقد اإلســالميين». «بالفاشــيين أســماهم من على الحرب مواصلة إلى - دعــا بــوش
ثالثة أسابيع. خالل مرات ست المصطلح

الجاليات واإلســالمي، وبين العالمين العربي في ظاهرة مســيطرة هناك أن األمريكية رو اإلدارة منظِّ ير -
الحــرب العادلة؛ لفكرة جون يروّ راحــوا ثم ومن اإلســالمية»، «الفاشــية عنوانها الغرب فــي اإلســالمية

اإلنسانية. القيم وعن النفس عن ا دفاعً باعتبارها اإلسالمي؛ لتسويغ الحرب على اإلرهاب

لهذا التصــدي أجل من الطاقــات وحشــد الجهود وتوحيد الهمــم اســتنهاض  - يتعيــن علــى المســلمين
المحدق. الخطر

تتنامى حتى ديننا، إلى والوســطية والشــفافية واالعتدال الوحدة نعيد أن أوالً الســالح، علينا نعد أن - قبل
األمريكية. والتشويه االختراق ضد مساعي الذاتية مناعته
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في يستغلونهم ال أعدائهم كي على الفرصة لتفويت األمثل السبيل ا مَ لَهُ وتماسكهم المسلمين وحدة - إن
وتطويره. تحديثه اإلسالم بذريعة ومحاربة البعض بعضهم القضاء على

المتحدة، فلك الواليــات في من الــدوران الدول اإلســالمية التحرر في الحاكمــة األنظمة علــى - يتعيــن
للعالم. األوحد القائد أمريكا هي أن اعتبار على واالستقواء، للشرعية ا مصدرً واتخاذها

فإننا الخطاب الديني، إصــالح أو اإلســالم بتغيير ومطالبتهم في شــؤوننا اآلخرين تدخل نرفض كنــا - إذا
اإلســالم نقدم وأن الخاطئة للنصوص، والتفســيرات الفكري للجمود أن نتصد يجب الوقت في ذات

حقيقته. على لآلخر

الحضاري المشــروع إلنجاح وقدراتهم طاقاتهــم من واالســتفادة الغرب مســلمي تأهيل يتم - يمكــن أن
. العالمي لإلسالم
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الهيمنة األمريكية الحديث عــن أن من الرغم علــى
أعقاب فــي ــا هائــالً زخمً قــد اكتســب علــى العالــم
الســوفييتي باالتحاد يُعرف كان لما االنهيارالمــدوي
لنظام األب األمريكي بوش الرئيس وإعالن الســابق،
النــزوع أن إال منفــردة، بــالده تقــوده عالمــي جديــد
أكثر إلى يعــود العالم علــى الهيمنة نحــو األمريكــي
بتعاظم شــعور األمريكييــن تنامي مضى مع  من قــرن

بالدهم. قوة
عديدة أمريكية وبحثيــة سياســية دوائر وقــد تفننت
نحو الهيمنة المســتمر النزوع ذلك وتبرير في تســويغ
الديني، الحضاري منهــا مختلفة، العالم بذرائع علــى
أن إمعان إدارة الرئيس  واألمني.(١) غيــر السياســي أو
لبســط القوة أســباب كل اســتعمال فــي بــوش االبن
الرفض من عاتية وبِل بموجة قد قُ العالم على هيمنتهــا
نحو على والشعبي، الدولي على الصعيدين الرســمي
لفرض األمريكية المساعي على بالتمرد يمكن وصفه

الهيمنة. تلك

: أمريكا الالتينية دول
للتمرد أبــرز نمــوذج الالتينيــة أمريــكا تمثــل دول

ذلك تجلى وقــد األمريكيــة، الهيمنــة الدولــي علــى
شــتى، مالمح له كان كما مناســبات عــدة في التمــرد
الوجود أمام أبوابها فتح إلى الدول تلك جنوح أبرزها
بالرغم األخيرة اآلونة خالل وثقافي�ا اقتصادي�ا الصيني
عقدت التي قمتهــم وخالل األمريكي، االســتياء من
،٢٠٠٤ شهر يناير في المكســيكية «مونتيري» بمدينة
أمريكا  وحكومــات ٣٤ مــن رؤســاء دول وحضرهــا
على ا ا حاد� هجومً تلك الدول رؤســاء شــن الالتينية،
لألجندة رفضهم وأكدوا إدارته، وأعضاء بوش الرئيس
كما وحصارها، كوبــا مقاطعة إلى الراميــة األمريكيــة
وجه في باســتقالليتهم وصمودهم اعتزازهم أظهروا
على الداخلية، شــؤونهم األمريكيــة فــي التدخــالت
تأييد الغزو رفضت حينمــا المكســيك، فعلت نحو ما
،٢٠٠٣ عــام األمن في مجلــس للعــراق األمريكــي
واشــنطن ذت نفَّ وعندما األمريكيين. غضــب مــا أثار
طالبــي ضــد األمنيــة المشــددة سياســة اإلجــراءات
واإلســالمية العربية الــدول مــن عــدد زيارتهــا مــن
مواطني البرازيل، بينهــا من وكان ا، مؤخــرً والالتينية
األمريكيين؛ ضــد بإجــراءات مماثلة ت البرازيــل ردَّ
وتصويرهم األمريكيين أصابع بصمات أخذ مشترطة
رفض أمريكي�ا ا بل واعتقلت طيارً إليهــا، دخولهم قبل
ا، فشــلت  العام ٢٠٠٥ أيضً اإلجراءات.(٢) وفى هذه
منظمة دول بين األغلبية على الحصول إدارة بوش في
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أمريكا  مــن ٣٤ دولة تضــم التــي الــدول األمريكيــة،
اللذين المرشــحين من الثنين والجنوبيــة، الشــمالية

 (٣) المنظمة. لرئاسة واشنطن بتأييد حظيا
الالتينية أمريــكا تمرد دول مالمــح من آخر ملمــح
رفض يتمثل فــي األمريكيــة علــى مســاعي الهيمنــة
منطقة بإقامة تقضي التــي االتفاقية إلبرام الدول تلــك
بموجبها والتي الوســطى، فــي أمريكا الحرة التجــارة
المتحدة الواليــات بيــن تجاريــة حواجز يتــم إلغــاء
غواتيماال، الســلفادور، كوســتاريكا، هي دول وســتة
وهي الدومينيكان. وجمهورية نيكاراغوا هندوراس،
الرئيس إلدارة استراتيجية أهمية تشــكل التي االتفاقية
االقتصادية؛ أهميتهــا تفــوق بوش جورج األمريكــي
ال المنطقــة لهــذه األمريكيــة الصــادرات خاصــة أن
للواليات السنوية الصادرات إجمالي من %٢ تتجاوز

إقامة على تراهن األمريكية اإلدارة إن المتحدة؛ حيث
القيم لدعم مالئم مناخ توفير أجل من المنطقة هذه مثل
الليبرالية الموالية األنظمــة وتشــجيع فيها، األمريكية
األمريكية للهيمنة المعارضة تيار ومناهضة لواشنطن،
أن بعد ا خصوصً الالتينية، أمريكا الذي بدأ يســود في
في أمريكا الكبر االقتصادية القو إقناع في فشلت

مثــل البرازيل عام وأمريكا الجنوبية بشــكل الالتينيــة
إليها. باالنضمام واألرجنتين

بوش الرئيس إدارة لجــأت فيــه الذي وفــى الوقت
الالتينية لحملها أمريكا دول على الضغوط لممارســة
بتحدٍّ األمريكية الضغوط وبلت قُ االتفاقية، توقيع على
المســتويين على الــدول تلك جانب مــن ومعارضــة
التجارة الحرة اتفاقية وأن خاصة والشــعبي، الرسمي
وحفنــة األثرياء في األمريكيين ســو تخدم لن هــذه
األمريكي النفوذ والمستفيدين من تغلغل الدول تلك

(٤) المستثمرين. األعمال وكبار كرجال فيها

اليسار: ز لصعود
ِّ
كمحف كراهية أمريكا

دول في التغلغل اليساري أن بدايات من الرغم على
إال الماضي، القرن إلى أواســط تعود الالتينية أمريــكا

وحكومات ألنظمة ا صعــودً تشــهد لم الدول أن تلك
مــع تنامي األيام، هــذه شــهدته نحو ما يســارية علــى
مثل أخر دول لتشــمل العــدو التوقعــات بانتقال
المتقاعد الجنــرال األيام هذه فيها التي يقــود البيــرو،
تغيير حركــة الحميم، شــافيز صديق هومــاال أوالتنــا
التصدي إلى الرامية شافيز وسياسات تتماشــى شاملة
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أجمع، والعالم الالتينية أمريكا على األمريكية للهيمنة
الرئيسي واشــنطن يواجه حليف التي ثم المكســيك،
نجم صعود ــدها يجسِّ هناك فنســنت فوكس تحديات
عمدة لوبيز أوبرادور مانويل اليساري أندريس الزعيم
اليساري الحضور كان أن فبعد سيتي. مكسيكو مدينة
شافيز حيث هوجو فقط؛ وكوبا فنزويال على ا مقصورً
من أخر يســارية قيادات تمكنت كاســترو، وفيديل

أخر عديدة. دول الرئاسة في الوصول إلى
البرازيلي حزب العمال نجح مرشح البرازيل، ففي
الرئاسة لمنصب ســيلفا في الوصول دا لوال إيناســيو
الفوز مــن تمكن ٢٠٠٢، كما عــام عقــب انتخابــات

العام  من ٢٩ أكتوبــر انتخابات فــي رئاســة ثانية بفترة
البيروني المرشــح اســتطاع األرجنتين، ٢٠٠٦. وفى
االنتخابات في الفوز من كيرشــنر نيســتور اليســاري
فنزويال، تمكن وفى .٢٠٠٣ عام أجريت التي الرئاسية
انتخابات في جديدة رئاسية بمرحلة الفوز من شــافيز
األصوات، ٢٠٠٦ بعــد أن حصد ٦٢% مــن ديســمبر
تحــدي علــى الفنزويلــي الشــعب إصــرار ا   مؤكــدً

(٥). األمريكية الهيمنة
اليســاري المرشــح انتخاب تم وفى األوروجواي،
وفي .٢٠٠٥ العــام في للبالد ــا رئيسً فاســكيز تابيري

نحو  الحركة مرشح نجح العام، نفس من ٢٩ ديســمبر
إدارة موراليس -كابوس إيفو في بوليفيا، االشــتراكية
والرأســمالية األمريكية للهيمنــة بــوش، والمناهــض
والحليــف االشــتراكي، األحمــر الهنــدي العالميــة،
إلى الوصــول في وفيــدل كاســترو- القــوي لشــافيز
وفي ميســا، كارلوس الرئيس حســاب على الرئاســة
بالده.  في والغاز النفط قطاعي بتأميم قام ٢٠٠٦ مايو
وفنزويال والبرازيل كوبا من موراليس بدعم ويســعى
مــن الواليــات المدعومــة غواتيمــاال إلــى منافســة
مجلس في دائم مقعد غير الحصول على في المتحدة
اليســار فازت مرشــحة تشــيلي األمــن الدولي. وفى
 ١٥ انتخابات اليســارية، في الطبيبة باشــلي، ميشــيل

كوســتاريكا،  وفي البالد. رئيس ٢٠٠٦ بمنصب يناير
الرئيس، بمنصب أرياس أوسكار األســبق الرئيس فاز
التجارة التفاقية ا مؤيــدً ا موقفً يتبنى أريــاس أن ورغم
التحرير حزب يترأس فهو وواشنطن، بالده بين الحرة
تاريخه القديم أن إال حــزب يســاري، وهو الوطنــي،
من كل األحوال فــي يكون لن أنــه يؤكد  في الرئاســة

(٦) واشنطن. أصدقاء
رافاييل اليســاري، المرشــح فاز وفــي االكــوادور،
جرت التي االنتخابــات في بمنصب الرئاســة كوريا،
إلى عضــو جديــد ٢٦ نوفمبــر ٢٠٠٦، لينضــم يــوم
في المتحدة للواليــات المشاكســين نــادي الرؤســاء
عقب الجديد ــد الرئيــس أكّ حيث أمريــكا الجنوبيــة،
مناهضة في كاســترو وشــافيز إلى ســينضم فوزه بأنه
العسكرية القاعدة بإغالق وسيقوم الهيمنة األمريكية،
التبادل معاهدة بتوقيع يقوم ولن بــالده؛ األمريكية في
ألكثر المتحدة المستوردة الواليات مع الحر التجاري
نيكاراجوا االكــوادور. (٧) وفــى نفط ٦٩ % مــن مــن
التوجهات اليساري ذو الناشــط أورتيجا، دانيال انتزع
جبهة زعيم الباردة، الحرب منذ لواشــنطن المناهضة
في الرئيــس منصــب الوطنــي، للتحريــر ساندينيســتا
وهو الذي ،٢٠٠٦ نوفمبر جرت في االنتخابات التي
يمكنك أن ما أســوأ «إن خطبه: مرة في أحد ذات قــال

(٨) المتحدة». للواليات ا جارً تكون أن هو تعيشه
اليســاريين أمران: القادة هؤالء صعود في والملفت
بأســلوب  ســدة الحكم إلــى أولهمــا: أنهــم وصلــوا
وثانيهما: أن  نفســها. له واشنطن شــهدت ديمقراطي
كانت بينهم، كما تقرب التي المبادئ مــن حزمة هناك
الناخبين الــذي اســتقطب الرئيســي مصــدر الجذب
تتفق التي المبادئ وهي حولهم، من الجماهير وحشد
شــافيز هوجو الفنزويلي الرئيس وأفكار كبير حد إلى
وأمريكا فنزويال لتحرير البوليفارية الثورة لــواء حامل
والتدخل األمريكية الهيمنة سطوة من ا محذرً الالتينية
واســتغالل دولهــا، شــؤون فــي األمريكــي الســافر
األمريكيــة اإلمبرياليــة التطلعــات لخدمــة مواردهــا
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مظلة العالــم تحــت بقيــادة واالنفــراد  نحــو الهيمنــة
المؤمركة.(٩) العولمة

الخلفي الفناء معظم بلدان اليسار في صعود كان وإذا
الماضية، العشــر الســنوات خالل المتحدة للواليات
في تلك اليســاري اإلرث كتجذر ثقافية بعوامل يتصل
على المنصرم، عــالوة القــرن منتصف منــذ البلــدان
مستو تدني في تتجلى واجتماعية اقتصادية اعتبارات
اء جرّ البلدان تلك في الفجّ الطبقي والتفاوت المعيشة
ا أمريكي� المدعومــة الليبرالية التنميــة تجارب إخفــاق
فإنه الماضــي، القرن وثمانينيــات خــالل ســبعينيات
المشترك والعامل الرئيســي المحرك إن القول: يمكن
أمريكا دول غالبية فــي اليســار لصعود الجامع األكبر
في المتحدة شــعبية الواليــات تدني هو كان الالتينية
األخيرين العقدين ملحوظ خالل الدول بشــكل تلك
التي الرأي اســتطالعات عليه أجمعــت ما علــى نحو
أمريكا الالتينية ودول المتحدة الواليــات في أُجريت

سواء. حد على
ما إلى تلك البلدان تعود ألمريكا في العداء فجذور
على أمريكا وصايتها وفرض األسباني، االحتالل بعد
لها ا ا اســتراتيجي� وعمقً فناءً خلفي�ا بجعلها البلدان تلك
الذي استباح األمريكيون في الوقت سواها، هذا دون
وأنظمة ومواردها فطفقوا يعبثون بأمنهــا هذه البــالد،
اإلطاحــة بتلك عن يتورعــوا لم حتــى الحكــم فيها،
مصالحهــم، في حين تناهض أو لهــم تــروق التــي ال
أمريكا تدخلــت لهــم، فكم الموالية يدعمــون تلــك
في حاكمة أنظمة إلسقاط مباشر غير بشــكل ا عسكري�
،١٩٧٣ عام تشيلي في جر ما نحو على البلدان تلك
المزج أو ،١٩٨٥ عــام جرينادا في مباشــر ثم بشــكل
الخارجية الضغوط ممارســة ا عبر معً بين األســلوبين
في جر مثلمــا الداخل، التمرد فــي ودعــم حركات
ثم القــرن المنصرم، ثمانينيات نهايــة نيكاراجــوا مــع
شــافيز هوجو العســكري ضد الرئيس االنقالب دعم
ودعم ،٢٠٠٢ عــام فنزويال في ديمقراطي�ا المنتخــب
الالتينية أمريكا دول بين واإلقليمية األهليــة الحروب

تلك وعــزل بعض األمريكية، المصالــح بمــا يخــدم
(١٠) كوبا؟! مثل الدول

مــن العــداء التاريخــي اإلرث هــذا وإلــى جانــب
وشــعوب حكام يدرك لواشــنطن، الالتيني األمريكي
بالنفوذ منهــم المنتفعيــن باســتثناء أمريــكا الالتينيــة،
من محــدودة شــريحة وهم بالدهــم، األمريكــي في
الليبرالية التوجهــات وذوي والتجار األعمــال رجال
باتجاه ا نزوعً صارت أكثر واشــنطن قد المؤمركة، أن
أعقاب أمريــكا الالتينيــة فــي تجاهــل مصالــح دول
ضد الحرب انغماســها في ثم الباردة، الحرب انتهــاء
أن في واشــنطن عديدة أجنحة حيث تعتقد اإلرهاب؛
لواشنطن، بالنســبة تراجعت قد الالتينية أمريكا أهمية
المفرط األمريكي االهتمام تســتجدي تعد لم ثم ومن
وحكامها؛ شعوبها اســترضاء على الشديد والحرص
أن واشــنطن لم الدول هــذه مواطني لذا يــر معظم
حقبة البلدان فــي تلــك مع فــي عالقاتهــا ز تعــد تركِّ
تبعات الجوار مــن التقليل على إال القطبيــة األحادية
األمريكية؛ المصالح علــى الدول تلك مع الجغرافــي
المخدرات والمواد تصدير بمنع تهتم واشنطن حيث
األراضــي األمريكية، إلى البلدان تلــك من المحرمــة
وليس غير المشــروعة، عمليات الهجرة تحجيم وكذا
بوش في شهر نوفمبر الرئيس على ذلك من توقيع أدل
وتلك  بين بالده عازل جدار على مشروع إقامة ٢٠٠٦
مع المتحدة للواليات الجنوبية بطول الحدود الــدول
وارداتها واشــنطن بتأميــن تنشــغل المكســيك. كمــا
إضافة الالتينية، أمريــكا مــن دول الطاقة من مصــادر
االســتراتيجية لســفنها المائية الممــرات إلــى تأميــن
جيوب في االستراتيجي حضورها وتعزيز وبوارجها،

(١١) الجنوبية. األمريكية القارة

الشمالية: كوريا
ــا ليس الشــمالية تاريخً لكوريــا إن يمكــن القــول:
نحو المتحدة الواليات نزوع على التمرد من بالقصير
مســاعي في إطار الحاكم نظامهــا عزلهــا ومحاصــرة
جنوب في األوضــاع الهيمنــة على باتجــاه واشــنطن
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الكورية الحــرب فمنذ الكورية. الجزيرة آســيا وشــبه
ل مِّ الشــمالية تُحَ ١٩٥٣، وكوريــا عــام التــي انتهــت
الكورية، الجزيرة شــبه في التوتر مســؤولية واشــنطن
يانج بيونج تعتبر حيــث تها؛ مَّ برُ اآلســيوية بل والقارة

جنــدي  ألــف  ٣٧ وجــود أن 
فــي المنطقة الحدودية أمريكي
لها ا تهديدً يمثل الكوريتين بين
مع واشــنطن قِبَل من ــا وتحالفً
الشمال، ضد الجنوبي الشــطر
مــن ذلــك علــى أدلّ  وليــس 
المناورات العسكرية المشتركة

وواشنطن، سول بين دوري بشــكل إجراؤها يتم التي
األمريكيين المسؤولين لكبار المتكررة الزيارات وكذا

وطوكيو.(١٢)  لسول
قوة ركائز الشــمالية عــن كوريا بحث جاء مــن هنا،
ا، أمريكي� ا تهديــدً تعتبــره ما أمام الوقــوف لها ل ــوِّ تُخَ
ا واقتصادي� سياســي�ا وحلفائهــا واشــنطن عبــر ابتــزاز
النووي  السالح امتالك فكان نزوعها نحو ا،(١٣) وأمني�
المــد وطويلــة متوســطة الباليســتية والصواريــخ
بدعم الماضي منذ أواســط الخمســينيات من القــرن

تكنولوجي سوفييتي.(١٤)
بسياساتها  قد أسهمت بوش إدارة القول: إن ويمكن
كوريا دوافع تعزيز نحو الهيمنة، في ونزوعها العدوانية
أدت ففيما النــووي، الســالح الشــمالية نحــو امتالك
الرئيس اتبعتهــا إدارة التي والحــوار الترغيب سياســة
من إيجــاد مناخ إلى كلينتون، بيــل الســابق األمريكي
الذي أفضى النحو وبيونج يانج علــى بالده بين الثقــة
الذي ،١٩٩٤ لعــام اإلطــار اتفاق إلــى التوصل إلــى
النووي لكوريا البرنامج تقدم مســيرة إبطاء في أســهم
إدارة التي اتبعتها الترهيب عمدت سياسات الشمالية،
الكوريين دفع إلــى يانج بيونج ذلــك حيال بوش بعد
يخــص برنامجهم فيما التصعيــد باتجــاه الشــماليين
التجارب مرحلــة إجــراء إلى وصلــوا النــووي حتــى
صواريــخ ناجحــة علــى النوويــة، وإجــراء تجــارب

حمل قــادرة على وطويلة المد باليســتية متوســطة
األمريكية. األراضــي إلى وتوصيلهــا رءوس نوويــة،
على الشــمالية كوريا تجرؤ أســباب بين من فقــد كان
المجتمع وتحــدي عســكري نــووي تطويــر برنامــج
الواليات حــرص عــدم الدولي،
نظام اســتقرار على المتحدة ذاتها
حيــث النــووي، االنتشــار منــع 
يؤدون الذيــن لحلفائها ســمحت
األمريكية االســتراتيجية في ا دورً
المختلفة بامتالك العالــم بقاع في
هددت كما نووية. أسلحة وتطوير
أعقــاب فــي الســالح النــووي واشــنطن باســتخدام
دول ثماني ضــد ســبتمبر من عشــر أحــداث الحادي
بينها من كان لها أعداء واشنطن اعتبرتها العالم؛ حول
أسلحة إلنتاج ا أيضً واشنطن واتجهت كوريا الشمالية.
التدميري، في أثرهــا التحكــم يمكن نوويــة تكتيكيــة
من الحدّ على معاهدة رفضت التصديق أن بعد وذلك

النووية.(١٥) التجارب إجراء
مطالب واشــنطن حزمــة رفضت ذلك، عن فضــالً
النووي لوقف نشاطها كشروط كوريا الشمالية متها قدَّ
سالم، بمعاهدة الكورية الحرب هدنة استبدال أهمها:
وحلفائها اآلسيويين ضمانات أمنية واشــنطن وتقديم
مســاعدات تقديم ثم الشــمالية، كوريا بعدم مهاجمة
االقتصادي الحظــر ورفــع لبيونــج يانــج، اقتصاديــة
من اسمها وشطب الخارجية، ديونها عنها، وإســقاط
الواليات تستبدل وأن لإلرهاب، الراعية الدولة قائمة
إيل يونغ نظام كيــم تجاه سياســتها العدائية المتحــدة
في شؤونه، كما أعلن التدخل بقبول ذلك النظام وعدم
ضمن  الشــمالية لكوريا ٢٠٠٢ إدراجه في يناير بوش
.. كما وإيران، العراق جانب إلى الثالثي الشــر محور
للســالح عن امتالكها بالفعل يانج بيونج إعــالن جاء
على المناورات  ا رد� ٢٠٠٦ مــارس في شــهر النووي
وسول، واشنطن بين المشتركة العسكرية والتدريبات
إجــراء تجربة بنيتها ــا أيضً يانج بيونــج كما لــم تلوح

بسياساتها أسهمت قد بوش إدارة إن
في الهيمنة، نحو ونزوعها العدوانية
نحو الشمالية كوريا دوافــع تعزيز

السالح النووي امتالك
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اشــتدت وطأة أن إال بعد تحت األرض تفجيــر نووي
في واشــنطن وحلفاؤها حولها ضربتها التي القطيعــة

الكورية.(١٦) الجزيرة شبه
أجرت كوريا أكتوبــر٢٠٠٦، من التاســع وفــى يوم
ثامن بذلك النووية األولــى لتصبح تجربتها الشــمالية
توقعات وســط نووية في العالم، تجري تجارب دولة
ضغوط ومن جانبه وبعد .تجــارب أخر تلحقها بأن
ســتة بعد الدولي األمن مجلس نجح مكثفة، أمريكية
قراره إصــدار التجربة في تلــك إجــراء من أيــام فقط
عقوبــات بفــرض ١٧١٨، القاضــي رقــم باإلجمــاع
صادرات أو ا علــى أية تتضمن حظرً يانج بيونج علــى
مواصلة تعينها على أن شأنها من منها وإليها؛ واردات
أو أو النووية التقليدية األســلحة وتطوير إنتاج برامــج

 (١٧ الباليستية.( الصواريخ تطوير برامج حتى
مجلس قِبَل مــن الســريعة تلك االســتجابة بيــد أن
ا خصوصً يانج، بيونج عزيمــة لتقوض تكن لم األمــن
القوة التلويح باســتخدام تحاشــى األممي وأن القرار
من حزمة فــي العقابية اإلجــراءات ضدهــا، وحصــر
منذ يانج بيونــج تعانيها وفنيــة، اقتصاديــة إجــراءات
عليها التحايــل فــي خاللها تفننــت ســنوات طويلــة،
اليابان  من كل عمدت جانبهــم، وتحييدها.(١٨) ومن
على رفضهم التأكيــد إلى والصين الجنوبيــة وكوريــا
وطالبت بيونــج يانــج، ضــد عســكري ألي تصعيــد
عليها؛ المفروضــة العقوبــات وطــأة من بالتخفيــف
المتوقع من التي الخطيرة الســلبية للتداعيات تحاشيًا
طوكيو وســول ض تعرُّ ا خصوصً ذلك، عن أن تنجــم
،.. الشمالية كوريا من قبل اإلرهابية لخطر الهجمات
مئات تدفق إثر اقتصادية اضطرابات حدوث من وكذا
اليابان إلى الشــماليين الكوريين من الالجئين اآلالف

الجنوبية.(١٩) وكوريا
إلى لواشــنطن تحديهــا فــي وتســتند بيونــج يانــج
على  إصرارها أن تعتبر أولهما: أنها مهمين: اعتباريــن
الصواريخ من توصيله وأدوات النووي السالح امتالك
إطار في يأتي إنما ،المد وطويلة متوسطة الباليســتية

التحالف في مواجهــة االحترازية األمنيــة إجراءاتهــا
على أدلّ وليس الجنوبي. الكوري الياباني األمريكــي
النووية قد لتجربتها الشمالية كوريا إجراء أن ذلك من

لها،(٢٠) وهي  األمريكية التهديدات زادت جاء بعدما
ضت تعرَّ التي تلــك عن تختلف لــم التي التهديــدات
إلى النهاية في ت التي أدَّ األزمة فــي بواكير العراق لها
العراقية لألراضي والبريطانييــن األمريكييــن احتالل
كوريا أدركت وبالتالي ٢٠٠٣م، العــام من في مارس

العراقي. الدرس الشمالية
احتماالت  تضاؤل في فيتمثل اآلخر: االعتبــار وأما
ضد العســكري الخيار إلى الدولــي لجــوء المجتمع
إلىعاملين:أولهما: معارضةالدول  ا بيونغيانغ؛استنادً
عمل الشمالية ألي بكوريا والمحيطة ألمريكا الحليفة

الحاكمة  العقلية وثانيهما: أن ضد األخيرة. عســكري
أمريكا بامتالك ترتدع ولن انتحارية الشمالية كوريا في
وقد الوجود، مــن إزالتها تســتطيع لقدرات عســكرية
اســتخدام إلى محدق، بخطر حال شــعرت في تلجأ،
يجعل الذي النووية للدفاع عن نفسها. األمر األسلحة
شيئًا يعني الشمالية، كوريا ضد العســكري من الخيار
تمتد الكورية، في شبه الجزيرة نووية حرب هو ا واحدً
واشنطن  أجبر ما أجمع.(٢١) وهذا العالم إلى أصداؤها
خالل يانج بيونج ودعوة الجديد للواقع الرضوخ على
الستئناف المفاوضات السداسية  ٢٠٠٦ نوفمبر شهر
وتطــور موازين تتفق جديــدة أســس وعلى ا، مجــددً
انضمت التي الدولة الشــيوعية، مــع الجديدة القــو

النووي.(٢١) النادي إلى

والعالم بين أمريكا الالتينية التالقي صعوبة
اإلسالمي: العربي

على سياســات العارم العالمي الغضــب مّ ضَ فــي خِ
على الهيمنة باتجــاه تنــزع المتحــدة والتي الواليــات
في التدخل واســتباحة ومقدراته، مراكز العالم الحيوية
زعماء دول بعض مساعي برزت الداخلية، شؤون دوله
واإلسالمية. العربية للتقارب مع الدول الالتينية أمريكا
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وإيجابية جــادة بمواقــف المســاعي تلك وقــد بــدأت
القضايا العربية دعــم في الالتينية أمريكا دول من قِبَــل
تلك اكتسبت ثم الدولية، المنظمات داخل واإلسالمية
بها قام التي جدية مع الزيــارات أكثــر ا طابعً المســاعي

ا. مؤخرً العربية الالتينيين إلى الدول القادة بعض

عربي: حماس التيني وتردد
العربي العالم العالقات بين لتطــور المتتبع يلحظ
من الالتينيــة أمريــكا جهــة ودول مــن واإلســالمي
نحو اإلســالمي العربــي التوجــه أن ،جهــة أخــر
واضطراري�ا ــا مضــى كان ظرفي� فيما الالتيني العالــم
سياســية طاردة وأوضاع اقتصاديــة ظروف اقتضتــه
فقــد ألمَّ الحديث العصــر حينهــا(٢٣)، أما فــي فــي
أمريــكا حيــال دول الفتــور بالعــرب والمســلمين
الجاليتين الضخم ألبناء الوجود الالتينية بالرغم من

تلــك فــي واإلســالمية العربيــة
البلدان.(٢٤) 

عمدت اآلخــر، الجانب علــى
الالتينيــة أمريــكا دول بعــض 
لتوثيق الســبل بعض إلى تحــري
الجانبين؛ بيــن الهشــة العالقــات
المبــادرات بعــض  في فشــرعت

وقادة مســؤولون بها التــي قــام الرســمية كالزيــارات
محاوليــن وإســالمية؛ عربيــة دول إلــى التينيــون
وضعت التي الحصــار من بتلــك العالقات الخــروج
اإلقليمية المنظمات أو الدولية، المنظمات داخل فيــه
غير األوبك. مثل التجمعــات بعض أو المتخصصــة،
الالتيني الجانب مــن والمبادرات المســاعي أن تلك
العربي الجانــب المطلوبــة من باإليجابيــة  لم تقابــل

اإلسالمي.(٢٥) أو
خالل من الطرح هذا مصداقية من التحقق ويمكــن
خالل والالتينــي العربــي الجانبيــن تحليــل مواقــف

مهمة: ثالث مناسبات
الالتينية التي  العربية القمــة فعاليات األولى: كانت

العام مايو من شهر في البرازيلية اســتضافتها العاصمة
ودعوة ا لمبــادرة ٢٠٠٤، حيــث جــاءت القمــة نتاجً
جولة إبان للقمة كانت بداية الدعوة إذ فــة؛ رْ التينية صِ
في أوســطية الشــرق داســيلفيا لوال البرازيلي الرئيس
الــدول الالتينيــة رغبــة ٢٠٠٣، التــي تعكــس العــام
بين للحــوار الدعــوة تجديد فــي وخاصــة البرازيــل
جاءت السياق، ذات وفى والالتيني. العربي الجانبين
أول بلســا رافئيل األرجنتيني الخارجيــة زيــارة وزيــر
حيث  المعنى، عن هــذا لتعبر ٢٠٠٤ لمصــر ســبتمبر
الالتينية العربية القمــة عقد االتفاق على تم أنه أعلــن
وفي .٢٠٠٥ أبريل في البرازيلية، ساوباولو مدينة في
على الزعمــاء والقادة الالتينيون حرص الوقت الذي
القمة، فعاليات كافة في الفاعلة والمشــاركة الحضور
 ٢٢ من العربية المشــاركة رأس الوفود علــى لم يكن
الجزائر، هم فقط دول رؤساء خمس سو عربية دولة
العــراق، جيبوتــي، قطــر، 
في القمــر، وجــزر فلســطين
عربية دول رؤساء غاب حين
الممكــن مــن كان محوريــة
دفع قوة حضورهم أن يمثــل
التقــارب بين مهمة لمســيرة
والالتيني. العربــي الجانبين
 ٤٣ جمعت -التــي القمة أكدت ذلــك، من وبالرغــم
شدة  ٦٠٠ مليون نســمة- عن ســكانها عدد يزيد دولة

دعمها للقضايا العربية كافة.(٢٦)
علــى ــا  متواضعً العربــي  الحضــور كان ومثلمــا 
تواضع الطموحات جاء والشعبي، المستويين الرسمي
دول أمريكا تســعى كانت فبينمــا القمــة، من العربيــة
عربي كيان لتأســيس ا منطلقً القمة إلــى اتخاذ الالتينة
والسياسية مترابط الوشائج االقتصادية التيني إسالمي
العرب الطرفين باسم التحدث يســتطيع والحضارية،
المحافــل الدولية، في كافة والالتينييــن والمســلمين
على يعمل ثالثي موســع عالــم ويكــون نواة لتجمــع
خالل من العالــم، على األمريكيــة الهيمنــة مناهضــة

العالم نحو اإلسالمي العربي التوجه
ــا ـــان ظــرفــي� ك مــضــى الــالتــيــنــي فــيــمــا
اقتصادية ظروف اقتضته واضطراري�ا

حينها في طاردة سياسية وأوضاع

٥١٣
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والسياســي واالقتصادي العلمي التعاون عر توثيق
اســتغالل فــي مواجهة الجنوب دول بيــن والثقافــي
القمة من العربية التطلعات انحصرت الشــمال، دول
مع المنفردة التجاريــة بعض الصفقات في اســتجداء
بعض على الحصول عن فضالً الالتينية، أمريــكا دول
في للممارسات اإلسرائيلية الالتيني والشجب التنديد
العربية الدول كذلك، آثرت وفود األوســط. الشــرق
وتركوا الواليات المتحدة وسياســاتها، انتقاد تجنــب
بها الذين قاموا الالتينيــة لزعماء أمريكا تلك المهمــة

(٢٧). قيام خير
اإلفريقية الالتينة،  أبوجا قمة كانت الثانية: والمناسبة
ديسمبر في أبوجا النيجيرية العاصمة اســتضافتها التي
من النيباد واللجنة االقتصادية بدعوة ،٢٠٠٥ العام من
الجانبين بين التعــاون عر بغــرض توثيق اإلفريقية،
أنها ورغم المجاالت. مختلف في اإلفريقي والالتيني
الختامي بيانها وتعرض نوعها، من األولى القمة كانت
حظيت أنها إال السوداني، كالشأن مهمة عربية لقضايا
كان معظمهم رئيس دولة وحكومة، بمشــاركة أربعين
الجانب من يظهر ولم الالتيني واإلفريقي، الجانب من
ولم تقريبًا، القذافي معمر الليبي الرئيس سو العربي

والمســلمون العــرب يحــرص 
تفعيل لمتابعــة علــى اســتثمارها
وتحقيق برازيليــا، قمة مقــررات
دول التقــارب مــع المزيــد مــن

الالتينية.(٢٨)  أمريكا
فهــي  الثالثــة:  المناســبة أمــا 
المؤتمر الدوري لمسلمي أمريكا

 ٢٠٠١ العام بشــكل دوري منذ يعقد الذي الالتينيــة،
إســالمية  ا وجمعية ثقافي� ا ٣٥ مركــزً ممثلي بمشــاركة
اإلســالمية المنظمة رعاية تحت أمريــكا الالتينية في
إطار في وذلك «إيسيســكو»، للتربية والعلوم والثقافة
الغرب في الثقافي اإلسالمي اســتراتيجية العمل تنفيذ
القمة مؤتمــر عليها وصــادق المنظمة، تهــا التــي أعدّ
لم الدورية المناســبة هــذه مثــل أن غيــر اإلســالمي.
يحظ لم كما والمســلمين، العرب حكام تلق اهتمــام

قبل حتــى إعالمــي من أو رســمي المؤتمــر باهتمــام
واإلسالمية.(٢٩)  العربية الدول

في واإلســالمي العربي الفتور إرجاع ويمكن هذا،
العوامل من حزمة إلى الالتينية أمريكا التقارب مع دول
العامل الجغرافي، مؤخرتها يأتي فــي أنه أتصور التــي
في المتغيــر األمريكي صدارتهــا، في يأتــي فــي حين
تخيم التي التبعيــة عالقة تشــكل حيث العالقة، تلــك
واإلســالمية مع العربية الــدول عالقات على معظــم
بين التقارب المنشــود تحقيق واشــنطن، حائــالً دون
أجواء تنامي بعد ســيما ال والالتيني، العربي الجانبين
المتحدة الواليــات علــى الدول تلــك داخل التمــرد
صعــود زعماء مناهضين لواشــنطن مع وسياســاتها؛
حيث ا؛ مؤخرً عديدة التينية دول في الحكم ســدة إلى
مستقبلي تنســيق أو تحالف أي من تخشــى واشــنطن
والتمرد لسياســاتها اإلســالمي العربــي  بيــن الرفض

. عليها الالتيني
المتحدة  الواليات إن القول: يمكن ،أخر جهة من

لُّ كُ والالتيني، اإلسالمي العربي الطرفين قد استهوت
لد أقل تكــون ربما متفاوتــة، بدرجــات علــى حدة
أن فشغلته عن األخيرة، خالل اآلونة الالتيني الجانب
ويدرك أن العالم، ير بقية
ودوالً وشــعوبًا ا أممً هناك
االهتمام تســتجدي أخر
التواصــل معها. وتســتحق
دول معظم فشــأنهم شــأن
العــرب انصــرف العالــم،
والالتينيــون والمســلمون
المتحدة، الواليات باتجاه وتركيزهم اهتمامهــم لّ بجُ
وقائده العالم قلب اعتبار أنها ا، على أو اختالفً ا اتفاقً إن
من لديهم يعد ولم المحرك، وعقله المهيمن األوحــد
أن سبق ما إلى غيرها. يضاف يوجهونه إلى ما االهتمام
من عديدة وشــائج تقارب بينها تجمع الالتينية الدول
منظمة عبر والسياســية االقتصادية النواحــى الثقافية،
بينما األمريكية، للهيمنــة التصدي بغية الميركوســور
ولم تفلح بينها فيما منقسمة العربية واإلسالمية الدول

٥١٤

على تخيم  التي التبعية عالقة تشكل
واإلسالمية الدول العربية عالقات معظم
التقارب تحقيق دون حائالً واشنطن، مع

والالتيني العربي الجانبين بين المنشود
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في بينها تجمع التــي المتعددة القوية وشــائج الترابط
صعيد. أي على مواقفها وتوحيد كلمتها بين التأليف

أمريــكا فــي واإلســالمية العربيــة أمــا الجاليــات
مليونًــا، العشــرين تعدادهــا يناهــز الالتينيــة، والتــي
حققتها في التــي الهائلة اإلنجــازات فلــم تفلح رغــم
أن األصعــدة، في مختلــف علــى المهجــر الالتينــي
بلدانها بين ا واقتصادي� وسياســي�ا حضاري�ا ا جسرً تكون
عدم أبرزها: شتى، ألســباب المهجر وبلدان األصلية
تلــك الجاليات أو حماس لد حقيقيــة وجــود رغبة
تشــجيع عدم عن فضالً بهذا الــدور، في االضطــالع
وغياب هذا الصدد، في واإلسالمية لها العربية الدول
مــن توترعالقاتها خوفها بينها؛ بســبب فيما التنســيق
الذي الوقت في فيها، تعيش التي بالبلدان المضطربــة

األصلية. ببلدانها عالقاتها الجفاء أصاب
والمســلمين من العرب بيــن يقف آخر ثمــة عامــل
الصورة في أخر يتمثــل مــن جهة جهــة والالتينيين
اآلخــر، عــن المشــوهة لكليهمــا النمطيــة الذهنيــة 
على منها واألمريكيــة الغربية، الدعايــة لعبت والتــي
حيــث فــي إذكائهــا؛ ــا مهم� ا وجــه الخصــوص، دورً
الالتينية أمريــكا دول أن فكرة العربي بالذهــن تســتبد
موز جمهوريات أو دول أشــباه إال هي مــا والجنوبية
وما شاءت، كيف بها للهيمنة األمريكية تعبث خاضعة
والفساد. والجريمة والعنف للفقر أسار إال شعوبها
عن فكرة مشــوهة تســود الالتينــي، وعلــى الجانــب
البالد تلك أقدامهم وطأت أن منذ والمسلمين العرب
حيث تابعون، ضعفــاء بأنهم عشــر التاســع في القرن
الدولة أو تركيا إلى «التوركوس» نسبة بـ يسمون كانوا
عتبرون وكانوا يُ حينئــذ، يتبعونها كانوا التــي العثمانية
منزلة؛ الجنوبية أمريــكا في البشــرية أدنى التجمعات
كانوا التي المتنقلــة والتجارة اليدوية ف رَ الحِ بســبب
ومســلمي عرب يرون كما ممارســتها، على يعكفون
من وبالرغم األمريكيين. أيــدي في ى مً دُ مجرد اليــوم
حثيثة ا جهودً بذلت واإلســالمية العربية الجاليات أن
وإســهاماتها بفعــل نجاحاتها الصــورة لتغييــر تلــك
الالتينية، أمريكا مجتمعات في واالقتصادية الحضارية

على أذهان تطغى تزال ال الصورة تلك رواسب أن إال
ا حاجزً تُوجد أبناء تلك البلدان، ومن ثَم من الكثيريــن

هذا.(٣٠) حتى يومنا والمسلمين وبين العرب بينهم
العرب بين الفجوة لتجسير األمثل السبيل أن وظني
، أوالً يبدأ بالتحرر الالتينية أمريكا ودول والمســلمين
النمطية الذهنيــة مــن الصــورة الطرفــان كأن يتحــرر
إعادة خــالل من بعضهمــا البعــض، المشــوهة عــن
ات رَ دَّ قَ لمُ الموضوعي التقويــم المبني على التعــارف
التالقي نقاط وإدراك مؤثرات، أية عن ا بعيدً طرف كل
تجاوز علــى الوقــت نفــس فــي وتنميتهــا، والعمــل

ممكن. حد أدنى إلى وتقليصها الخالفات
الحصار من التحرر والمسلمين العرب على كذلك،
اإلدارة فلــك الــدوران في عن والتخلــي األمريكــي
أمتهم، ينفع ومــا مصالحهم عن والبحــث األمريكيــة
رفضهم والالتينيون والمســلمون العرب يستغل وأن
واشــنطن ومســاعي األمريكية، للوصايــة المشــترك
الذي المشــترك للعمل كمنطلق العالم، للهيمنــة على
األمريكية الهيمنــة لتلــك للرافضيــن تتســع قاعدتــه
التحركات تلــك على أن تســير العالم. مــن كل بقــاع
وتعزيز الدبلوماســية العالقات تكثيــف مع بالتــوازي
التواصل جســور ومد والتجارية االقتصادية الروابــط
ال إجراءات وهي الجانبين، والثقافي بيــن الحضاري
واإلسالمية العربية للجاليات هائلة ا فرصً ستتيح شك
بعد ال وفعّ بدور مهم للقيام الالتينية أمريكا بلدان فــي
اضطالعها تعرقل جوانب القصور التي معالجة تتم أن
بينها فيما الخالفــات تذويــب من خالل بهذا الــدور
األصلية، بلدانهــا وبين بينها التواصــل ر عُ وتوثيــق
الســبل بشــتى تلك الجاليات دعم التــي يتعيــن عليها
من أجل معها وفاعلــة اتصال مســتمرة وفتــح قنوات

والمسلمين. العرب ينفع ما بشأن المشترك التنسيق

األمريكية: والهيمنة والمسلمون العرب
العالم علــى إن الهيمنــة األمريكية يمكــن القــول:
التغلغل إلــى بجذورهــا تعــود العربــي واإلســالمي
أربعينيات منذ واإلسالمي العربي العالم األمريكي في

٥١٥
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،١٩٥٦ عــام الســويس أزمة مع ثم القــرن الماضــي،
في األمريكي اللبنات المهمة للوجود وضعت حينمــا
إرساء أجل الناشــئة من العبرية الدولة المنطقة، ودعم
ملء خالل من المنطقة األمريكية على الهيمنة دعائــم
االســتعمارية وأفول القو رحيل عن الناجم الفــراغ

األوسط. الشرق في البريطاني العصر
عام العراق ضــد الدولي للتحالف أمريــكا وبقيــادة
األوسط. في الشرق األمريكي ترســخ النفوذ ،١٩٩١
ثم ،٢٠٠١ العام فــي ألفغانســتان أمريكا احتالل ومع
هيمنتها بــوش إدارة ٢٠٠٣، أتمت العــام في للعــراق
والغاز النفط مــن بمقدراتها واالســتئثار على المنطقة
بعد أن ا خصوصً الجيو-استراتيجية، المزايا إلى جانب
الوسطى، وآسيا الشرق األوسط، مناطق على سيطرت

 (٣١) والخليج العربي. قزوين، والقوقاز وبحر
السياســية قوتهــا علــى اعتمادهــا جانــب وإلــى 
قوتها واشنطن من واالقتصادية، اتخذت والعســكرية
أداة لبســط المؤمركة العولمــة في المتمثلــة الناعمــة
العربــي العالــم علــى والحضاريــة هيمنتهــا الثقافيــة
الوسائل على أفكارها بث في واعتمدت واإلسالمي،
صناعية وأقمار تليفزيــون من المتقدمة التكنولوجيــة
-داخل ا أوجد تيــارً الــذي األمر اإلنترنــت. وشــبكة
وينظر إليها للعولمة ا رافضً اإلسالمي- العربي العالم
الغربي الحضاري لالســتعمار جديدة أنها صورة على
الستنفار الهمم يشحذ ثم بدأ ومن اإلســالمي، للعالم
الجديد المتمثل لالســتعمار التصدي بغية المسلمين

(٣٢). الهيمنة األمريكية في

أمريكا وتغيير اإلسالم:
تكثيــف إجراءاتهم نحو األمريكيــون جنح منــذ أن
تفكك أعقــاب فــي العالــم علــى لفــرض هيمنتهــم
الهيمنــة تلــك ــرو منظِّ بــدأ المعســكر االشــتراكي،
على اإلســالم هجومهم شــن واشــنطن في وعرابوها
التحدي يمثل اإلســالم أن اعتبار علــى والمســلمين؛
لما ا نظــرً الهيمنة؛ تلــك أمــام الحضــاري الحقيقــي

بمقدوره رصيد حضاري وروحي ثــري مــن بحوزته
ويظهر األنجلو-أمريكي الحضاري النموذج ــد يفنِّ أن
في الغربي باإلســالم الولع ظــل في ا عليــه، خصوصً
رغم ســبتمبر، مــن الحــادي عشــر أعقــاب أحــداث
إن لــه، حتى المتعمــدة الغربيــة محــاوالت التشــويه
تنامي بسبب مجتمعاته أســلمة من يخشى بدأ الغرب
رون المنظِّ أولئــك ولم يتورع فيها، المســلمين أعداد
العداء الغربي من التاريخــي الميراث عن اســتحضار
اســتند إلى صــور ذهنية مشــوهة لإلســالم، والــذي

اإلسالم والمسلمين. عن ومغلوطة
تعد تؤتي  لم الصور الذهنية الزائفة تلك  ولما كانت
مواطني قطاعــات من بعض على تنطلــي وال أكلهــا،
رونإلى الغربفيالوقتالراهن،فقدلجأهؤالء المنظِّ
اإلســالم والمسلمين؛ باعتبارهما الغرب من تخويف
حيث الغربية، للحضارة ض ــوِّ قَ لإلرهاب المُ ا مصدرً
اإلســالم  ١٩٩٢ أن في العام الناتو حلف اعتبرت قمة
األطلسي ولحلف للغرب الجديد العدو هو ســيكون
تقريبًا الشيء االشــتراكي. نفس المعســكر بعد انهيار
عن«صدام مقالته فــي هنتنجتون صموئيــل أشــار إليه

.١٩٩٣ العام صيف في الحضارات»
،٢٠٠١ ســبتمبر من عشــر الحادي وبعد أحــداث
األول لألمريكيين، حتى العــدو هــو اإلســالم أصبح
ا، عمومً الغــرب في فكــرة «اإلســالموفوبيا» تعززت
اســتغلتها وجــه التحديد، ومن ثم على وفــى أمريــكا
باإلرهاب ما أســمته لتســويغ حربها ضد إدارة بــوش
الرئيس األمريكي دعا حيث العالم، اإلســالمي حول
اإلســالم ضد إلى حــرب صليبية جديدة االبن بــوش
هنتنجتــون صموئيــل اعتبــر وبــدوره، والمســلمين.
صدام بشــأن لنبوءته تأكيد األحداث بمثابــة أن تلــك
احتالل جاء للغرب. كما اإلسالم الحضارات وعداء
ثم ،٢٠٠٣ العراق ثم ،٢٠٠١ عام ألفغانستان أمريكا
فلسطين اإلسرائيلية في االنتهاكات عن الطرف غضها
وســوريا بإيران أبيب وتل واشــنطن وتحرش ولبنان،

اإلسالمي». «اإلرهاب إطار محاربة في
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ا واقتصادي� عسكري�ا واشنطن فشلت محاصرة وفيما
تعتبره تحديًا على ما التغلب لإلسالم والمسلمين في
لتطويع األمريكية تولدت الدعــوة ا، ا إســالمي� حضاري�
للهيمنة ويرضــخ ينصــاع بحيث وترويضــه اإلســالم
التي اإلســالموفوبيا، أجــواء وســاعدت األمريكيــة،
وما ،٢٠٠١ ســبتمبر بعد أحــداث اجتاحــت العالــم
بريطانيا في للمسلمين، نسبت عنف، أعمال من تالها
المناخ توفير على العالم، من عديدة ومناطق وأسبانيا
الدعــوة وركــزت الدعــوة. تلــك المالئــم لتســويق
ــا ومعاديًا جهادي� يعتبرونه الــذي اإلســالم على تغيير
ما يكون بإســالم أقرب واســتبداله وحضارته للغرب
البداية فكانت «اإلصالحيــة»، الغربية المســيحية إلى
اإلســالمية بتغيير الخطاب للــدول واشــنطن بمطالبة
في الديني التعليم مساحة وتقليص اإلسالمي، الديني
األزهر، وإفساح والجامعات، وتحجيم دور المدارس
الجديدة التحررية اإلسالمية االتجاهات أمام المجال
ســعت التي المداخل من وغيره البهائي» «كاإلســالم
وتشويهه الوسطي السني اإلســالم الختراق واشنطن

(٣٣) خاللها. من
الحادي منذ أحداث األمريكية الســلطات وعمدت
«اإلســالم  محاصرة ٢٠٠١ إلــى ســبتمبر عشــر مــن
األمريكي المحافظ»منخاللدعمتأسيسالمنظمات

اإلسالميةالموغلةفيالعلمانية
ا والتــي تتبنى أفكارً والتطرف،
إباحة مثل الشريعة على دخيلة
المثلييــن زواج اإلجهــاض،
الجنســية والعالقات جنســي�ا،
ومســاواة المشــروعة، غيــر 

في اإلمامة ذلك شــيء بما فــي كل في بالمرأة الرجل
المنظمات أبــرز تلك ومن للرجال والنســاء. الصالة
و«جولــة اإلســالم»، «صحــوة منظمــة والحــركات
بأمريكا التقدميين المســلمين و«اتحاد المرأة»، حرية
األمريكية السلطات منحتها منظمات وهي الشمالية»،
ا مقدمً النشــاط مزاولة وتصاريح التأســيس تراخيص

نشــاط المنظمات عرقلة في التفنن على درجت فيمــا
الرقابة وتشــديد اإلســالمية المحافظــة والجمعيــات
أحداث الحاد أعقاب في ا خصوصً عليهــا، والقيود

من سبتمبر٢٠٠١.(٣٤) عشر

الفاشيستي: اإلسالم
األولى- للمرة اإلسالمية»، «الفاشــية مصطلح ورد
لوس أنجليس صحيفــة في جيفري ننبيرج كما كتــب
اليهودية اللجنة تقرير في أغسطس٢٠٠٦، في تايمز-
في األســتاذ ويستريشــن روبرت الذي كتبه األمريكية
للسامية»، اإلســالمي «العداء بعنوان العبرية الجامعة
«الفاشــية عنوانه فصــالً أبريــل٢٠٠٢، ويحتوي فــي
والنازية، والفاشية بين اإلسالم يقارن فيه اإلسالمية»،
عن األمريكية رؤية معتمدة لإلدارة يشكل أصبح لكنه
اإلسالمي العالم تُظهر اختزالية رؤية وهي اإلســالم،
الســيناتور الجمهوري، أســماه ما إلى يتطلع ا، عدواني�
إلنشاء المتطلع اإلسالمي الفاشي «الحلم سانتوم ريك
العالم على السيادة فيها تكون عالمية، إسالمية خالفة

اإلسالميين».(٣٥) والفاشيين المتطرفين بيد بأسره
أطلق الرئيس بوش ،٢٠٠٦ العام أغسطس من وفى
إياهم ا واصفً والمســلمين اإلســالم على ا جديدً ا وصفً
الحرب مواصلة إلــى بوش دعا حيث «بالفاشيســت»،
«بالفاشــيين أســماهم  مــن علــى 
استخدام أعاد وقد اإلســالميين».
خالل مرات ست المصطلح ذات
حينما أبرزهــا كان أســابيع ثالثــة
ســحب بضرورة المطالبين هاجم
المســتنقع من األمريكية القــوات
في العراق من القوات هذه ســحب إن : قائالً العراقي،
الفاشيين أمام المجال يفسح أن شأنه من الراهن الوقت
رو نظِّ مُ إرهابهم. ويــر لمواصلــة هنــاك اإلســالميين
العالمين في مسيطرة هناك ظاهرة أن األمريكية اإلدارة
في اإلســالمية وبيــن الجاليات واإلســالمي، العربــي
راحوا ثم ومــن اإلســالمية» عنوانها «الفاشــية الغرب

أطلق ،٢٠٠٦ العام من أغسطس في
على ا جــديــدً ــا وصــفً بــوش الرئيس 
إياهم ا واصفً والمسلمين اإلســالم

«بالفاشيست»
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على الحرب الحرب العادلة؛ لتســويغ لفكرة جون يروّ
وعن النفس، عن ا دفاعً باعتبارها اإلسالمي؛ اإلرهاب
أفغانستان من كلّ احتالل على عام اإلنسانية، فبعد القيم
حرب بنظريته حول رامســفيلد دونالد والعراق، طلــع
أجل من حربه وضع أراد ادعى فيها أنــه التي األفــكار،
الدن بن أســامة جهادية مقابل في والتنمية الديمقراطية

يْهِ.(٣٦) اطَ طَ سْ وفُ

ضرورية: تحركات
اإلسالم حيال السيئة واشــنطن وقد ظهرت نوايا ا أمَ
اإلسالم اختراق إلى حد والتي وصلت والمســلمين،
وتماســكه وحدتــه مــن والنيــل ومحاولــة تشــويهه،
حتى أطروحاتهــا المغرضــة؛ خــالل ووســطيته مــن
على لهيمنتها التصــدي علــى تتبدد قدرة المســلمين
الهمم اســتنهاض المســلمين يتعين على فإنه العالم،

وحشــد الجهــود وتوحيــد
أجــل التصدي مــن الطاقــات
وعليهم المحدق، الخطر لهذا
أن حســبانهم فــي أن يضعــوا
ودينهم عــن أنفســهم الدفــاع
بالقوة يكــون لــن وأوطانهــم
االقتصاديــة أو العســكرية
باألساس هو وإنما فحســب،

الســالح، نعــد  أن فقبــل وحضــاري،  دينــي جهــاد 
والشــفافية واالعتــدال الوحــدة نعيــد أن علينــا أوالً
مناعتــه الذاتية تتنامــى حتــى ديننــا؛ والوســطية إلــى
األمريكيــة، والتشــويه االختــراق مســاعي ضــد 
وتآلفهم، المســلمين ــد توحُّ يأتــي  ومــن بعــد ذلــك
التي المصلحيــة أو المذهبيــة، الخالفــات وتجــاوز
أعدائهم أفواه في ســائغة فتجعلهم لقمة كيانهم تمزق

بهم. المتربصين
من وتحريره واعتداله اإلســالم وســطية كانت وإذا
من ينصبون الفرصــة على تضيع أن بوســعها الوصاية
الفكــر ذوي مــن لــه ومجدديــن أنفســهم محدثيــن

المســلمين فإن وحدة في العلمانية، الموغل المــادي
على الفرصة لتفويت األمثل السبيل ا مَ لَهُ وتماســكهم
بعضهم على القضاء في يســتغلونهم كي ال أعدائهم؛

وتطويره. تحديثه بذريعة اإلسالم ومحاربة البعض
اآلالف إقبال من الطرح هذا سالمة على وليس أدل
ا تحديدً أمريــكا وفى الغرب، فــي من غير المســلمين
أحداث عقب واعتناقه اإلســالم اكتشــاف إعادة على
الحضاري الحصار رغم ســبتمبر، عشــر من الحادي
تشنها التي العســكرية الشرسة والهجمة واالقتصادي

والمسلمين. اإلسالم حكوماتهم على
ا، أيضً السياق هذا في الملحة األمور من أنه وأحسب
من الدائمة الشكو سياسة عن المسلمون يتخلى أن
أمرها، على مغلوبة ضحية وكونهم والتهميش، الغبن
اإلسالمية الدول في الحاكمة على األنظمة يتعين كما
الواليــات المتحدة، فلــك في الــدوران التحرر مــن
للشــرعية ا مصدرً واتخاذهــا
أن اعتبار علــى واالســتقواء،
القائــد األوحد هــي أمريــكا
يفضي الخروج للعالــم، ولن
التهلكــة، إلــى إال عليــه
الشــعوب تتخلص أن وكــذا
األمركة إســار اإلسالمية من
واالنبهــار األعمــى الثقافيــة
ذلك بعد ثم الشــروع األمريكية، بالمنجــزات المادية
ن ومكامِّ القوة ركائز عن والبحــث الذات مراجعة في
نرفض كنا وإذا الثانية. ونعالج األولى فننمي الضعف،
اإلسالم، بتغيير ومطالبتهم شؤوننا في اآلخرين تدخل
الوقت ذات فإننا فــي الدينــي، الخطــاب أو إصــالح
نقدم اإلسالم وأن الفكري، للجمود أن نتصد يجب
الوسطية والتسامح التي تستند إلى على حقيقته لآلخر
بما يضع معنــى الجهاد حقيقة نُبرز وأن الغلو. وعــدم

اآلخرين. مع للعالقة صحيحة ا إسالمية أسسً
اإلخفاق االســتفادة مــن هــذا اإلطار، في ويمكــن
ثم أجمع، العالــم على الهيمنة فــرض في األمريكــي

حسبانهم في يضعوا أن المسلمين على
ودينهم وأوطانهم أنفسهم الدفاع عن أن
االقتصادية أو العسكرية بالقوة يكون لن
جهاد ــاس  ــاألس ب هــو ــمــا وإن  فحسب، 

وحضاري ديني

٥١٨



الفتاح عبد بشير - األمريكية الهيمنة على الدولي التمرد

قبل من ا خصوصً الهيمنــة، تلك على التمــرد الدولي
في األمريكييــن التــي أنهكــت المقاومــة اإلســالمية

ولبنان وفلسطين. أفغانستان والعراق
حضاري إسالمي مشــروع بلورة أهمية تبدو هنا من
التي اإلســالم الحضــاري من فكرة يســتمد عالمــي،
يمد بحيث التنمية، في الماليزية التجربة منها استفادت
للهيمنة رافضة عالمية أخر قو مع التواصل جسور
أمر وهو الالتينية، وأمريكا وأوروبا آسيا في األمريكية
لديه عالمي دين وأن اإلســالم السيما بالعســير، ليس
يعيننا بما الحياة، شؤون لكافة ومتكامل شــامل تصور

مع اآلخرين.(٣٧) والتعايش فهم الذات على
األمريكية الرامية لالستفادة المساعي خالف وعلى
واختراقه تغييــر اإلســالم فــي الغــرب مــن مســلمي
أن يمكن األمريكيــة، للهيمنة تطويعــه بغية وتشــويهه
طاقاتهم مــن واالســتفادة الغرب مســلمي يتم تأهيل
العالمــي الحضــاري المشــروع إلنجــاح وقدراتهــم
للحوار كجســر مهم دور لعب فبوســعهم لإلســالم،
األفضل. النحــو على باإلســالم وتعريفه مع الغــرب
فهم ذلك، على الغرب قادرين مســلمي أن وأحســب
معه التحــاور على بالغــرب واألقــدر األكثــر معرفــة
من به بأس ال ولد مســلمي الغرب معيــن وإقناعه،
مسلمي أن والفقهي اإلسالمي. وظني اإلنتاج الفكري
قدرة آخر أي بلد أو أوروبا في يفوقون نظراءهم أمريكا
كونهم جانب إلى فهم المهمة، بهــذه االضطالع على
في فاعل بدور للقيــام وجاهزية ا وعلمً األكثر تأهيــالً
األكثر ا أيضً كافــة النواحي، فإنهم من الخصوص هذا
من المهمة وجدو تلــك ألهميــة ا وعيًا واستشــعارً

(٣٨ والمسلمين.( صالح اإلسالم أجل
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.٢٠٠٣ /١/ ٩ 
ــة، ــي ــارات اإلم اخلــلــيــج ــدة ــري ج ــاح، ــت ــف ال عــبــد  بــشــري   (١٥) 

.٢٠٠٦ /١١/ ٩
. ١٠ / ٢٠٠٦/ ١٧ نت، الين أون إسالم (١٦)

. ١١ / ٢٠٠٦/ ٢٢ نت، اجلزيرة موقع (١٧)
٢٠٠٦م. /١٠ – ٢٥ مفكرة اإلسالم، اهلتيمي، أسامة (١٨)

عدد الديمقراطية، جملة عــثــامن، ــوض ع د/الــســيــد  (١٩) 
.٢٠٠٦ يناير،

.٢٠٠٦/١١/١٤ احلياة، جريدة حردان، حسن (٢٠)
. ٢٠٠٦ /١١/ ٢٩ اللندنية، احلياة جريدة (٢١)

يف العربية اجلاليات أوضاع عن التفاصيل من للمزيد  (٢٢)
الالتينية، وأمريكا العريب الوطن انظر: الالتينية أمريكا
الواحد عبد د. ترمجة الالتينيني، الباحلثني من عدد  تأليف
الوحدة دراسات مركز عن صادر روزا، ماريا أكمري، إرشاف

.٢٠٠٥ بريوت، العربية،
. ٢٠٠٤ يوليو االسرتاتيجي، األهرام ملف (٢٣)

. ٢٠٠٥ /٥/ ١٢ نت، الين إسالم أون موقع (٢٤)
. ٢٠٠٥/٥/٧ املصدر السابق، (٢٥)

ذكره. سبق مرجع الالتينة، وأمريكا الوطن العريب كتاب (٢٦)
. ٢٠٠٥/١٢/١ الين، أون العرب (٢٧)

.٢٠٠٣/٩/١٦ نت، الين أون إسالم (٢٨)
. ٢٠٠٤/٩/٢٢ نت، الين إسالم أون حداد، (٢٩) هاين
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الثقافية، اهلوية عىل العوملة أثر طالب،  أبو د/صــويف (٣٠)
األعــىل للمجلس عــرش ـــادي احل للمؤمتر مقدمة ورقـــة
حضاري مرشوع  «نحو عنوان:  حتت اإلسالمية للشؤون
األعىل املجلس  موقع اإلســـالمـــى».د.ت، العامل  لنهضة

اإلسالمية. للشؤون
السابق. املصدر (٣١)

.٢٠٠٤ العربى، االسرتاتيجي التقرير (٣٢)
. ٢٠٠٥/٨/٧ نت، الين أون إسالم (٣٣)

. ٢٠٠٥/٤/٥ املصدر السابق، (٣٤)
.٢٠٠٥ /٣/ ٢٥ مرص، هنضة جريدة الفتاح، عبد بشري (٣٦)
.٢٠٠٦/٩/٢١ أبو العشة، جريدة الراية القطرية، فرج (٣٧)

.٢٠٠٦ /٩ /١٢ جريدة احلياة، رضوان السيد، (٣٨)

إىل: بالرجوع املوضوع هذا يف االستزادة ويمكن
بتاريخ نرش ــن، الي أون إلســالم ــوار ح يف  هــوفــامن، ــراد م  -   

. ٢٠٠٤/١/ ١٤
حول اإلسالم مؤمتر اإلسالمية، للشؤون األعىل املجلس موقع -

احلضاري. والتفاعل
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إضافية معلومات

(Hugo Chavez) شافيز هوجو

في الثالث والخمســون وترتيبه الحالي، فنزويال دولة ٢٨ يوليــو ١٩٥٤) هو رئيس مواليد (مــن
أمريكا بتكامل لمناداته واشتهر االشتراكية، الديمقراطية الســلطة ذات بحكومته تاريخها. يعرف
من العولمة ألنصــار الحاد وانتقــاده لإلمبريالية، معاداتــه واالقتصــادي مع السياســي الالتينيــة

األمريكية. المتحدة للواليات الخارجية وللسياسة الحديثين الليبراليين

عام ١٩٩٢م فاشلة انقالب قام بمحاولة الفنزويلي. الجيش متميز مع عســكري سجل   لشــافيز
بعدما إثرها الســجن. وأودع الحديثة، الليبرالية وتوجهاتها بيريز ضد حكومة كارلوس أندريس
،(MVR) اختصــارا بـ التي تعرف الخامســة الجمهورية حركة ١٩٩٤ أســس ســراحه عام أطلق
للبالد كرئيس شافيز اختير فقراء فنزويال. السياســي باســم الناطق أنها يســارية تعلن وهي حركة
األكثرية  الذين يشــكلون لدعم فقراء البالد أطلقها التي الوعود ١٩٩٨ بســبب عام انتخابات في
محاربة بوليفيا بهدف في عدة حمالت شــافيز ٢٠٠٠، أطلق عام انتخابه أعيد كما من الســكان،

.أخر اجتماعية وأمراض التغذية والفقر وسوء واألمية األمراض

النقد  وخارجها، متلقية في فنزويال الجدل شافيز أطلقها اإلصالح الواسعة التي حمالت أثارت
إدارة االقتصاد. أســاء أنه وبين باحتياجاتهم، الفقراء دَّ أمَ كونه بين اآلراء والترحيب، وتراوحت
ا فقرً األكثر الدول بين وطيدة عالقــات دعوات لخلق بعدة شــافيز رف عُ العالمي الصعيد وعلي
كاريبي - - إفريقي لحلــف وإلى دعوته الجنوبية أمريــكا في للتكامل بدعوته ا بــدءً فــي العالم،
واللبناني الفلســطيني الشــعب لكفاح بدعمه مناســبات عدة ح في صرَّ أنه كما جنــوب أمريكي،
حكومته تتمتع كما األمريكية. المتحــدة والواليات بإســرائيل د وندَّ اإليرانية، الجمهورية ودعم
إسرائيل من الفنزويلي ســحب السفير اإلســرائيلي العدوان إبان العربية. بالدول جيدة بعالقات

إسرائيل. التعامل مع من فائدة ال إنه لقوله: معها؛ العالقات بعدها ليقطع

فاز بفترة  التايم. مجلة مؤثرة فــي ١٠٠ شــخصية أكثر كأحد شــافيز اختيار في مايو ٢٠٠٦، تم  
الناخبين أصوات من %٦١٫٣٥ وذلك بنسبة ،سنوات أخر لمدة ست رئاسية ثانية

«wikipedia» وموقعها : اإلنرتنت احلرة عىل املوسوعة شافيز، هوجو

http://ar.wikipedia.org/wiki
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: الشمالية لكوريا النووية التجربة

الشر»: «محور تدخل ضمن مجموعة الشمالية كوريا

أحداث منــذ بشــكل مباشــر ذته نفَّ إرهابي عمل ا بــأي رســمي� تتهم لم الشــمالية مــع أن كوريــا
بهذا معاهدات على وتوقيعها أمريكا لتفجيرات استنكارها من الرغم وعلى ١١ســبتمبر٢٠٠١،
«محور بأنه وصفه لما الشمالية كوريا ضم من بوش يمنع لم ذلك فإن المتحدة، األمم الشأن في
صدرت دراسة التالي (١/٣٠) اليوم وفي لبالده. بالنســبة (٢٠٠٢/١/٢٩ الثالثي (يوم الشــر»
كورديسمان) أنثوني (من إعداد واشنطن في واالستراتيجية الدولية الدراسات عن مركز تفصيلية
الشمالية كوريا الذي تناول بوش، حكومة تصور حســب الشــر» لـ«محور األمريكية الرؤية تنقل

وإيران. والعراق

يلي: فيما األمريكية والمخابرات البنتاجون عن نقالً بيونغيانغ عن باختصار فيها ما جاء

باستمرارها المتحدة، للواليات دٍّ أمني ا ممكنًا لتحَ مصدرً بيونغيانغ حكومة البنتاجون يعتبر : أوالً
الدمار وأســلحة صواريخ الجنوبية، وبرنامج نحو الحدود ــه موجّ قوي جيش على فــي الحفاظ
الكيماوية األسلحة من ا ا كبيرً احتياطي� امتالكها بســبب األمنية. الســتراتيجيتها كدعائم الشــامل
والمدرعات والطائــرات ســكود) (منهــا الصواريخ البالســتية عبــر عســكري�ا يمكــن توجيههــا

التقليدية. غير واألساليب

من كبير بيونيانغ لمخزون امتالك حول األمريكية األمنية األوســاط بين خالف ليس هناك ثانيًا:
ضربات نووية. توجيه علــى قدرتها حول الخالف يدور لكن والبيولوجية؛ التقليديــة األســلحة
أنهيت محادثات أجريت حيث ،١٩٩٣ في عام ظهر النووي قد برنامجها تقرير حول وكان أول
ذلك قبل إنتاجه تم ما لكن بيونغيانغ إنتاج البلوتونيــوم. ١٩٩٤، وجمدت لعــام جنيف باتفاقيــة

.رؤوس نووية أخر و١٠ نوويتين قنبلتين لتصنيع قنبلة أو استخدامه يمكن
 article19.shtml/02/http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2002

برازيلي: َتَحدٍّ

وصــور المواطنين  بصمات الســبت ٢٠٠٤/١/٣ أخذ البرازيلية الفدراليــة الشــرطة   باشــرت
عن صادر بقرار عمالً البــالد، مطارات كل البرازيلية عبر األراضي يدخلــون الذين األمريكييــن

فدرالي. قاضٍ

في مقتبل شــهر  هذا اإلجراء من طبّق أول الدولي ســاو باولو مطار في الهجرة ســلطات  وكانت
«مبدأ  تطبيقا لـ (وســط) الفدراليــة جروســو ماتو عن محكمة صادر قرار ٢٠٠٤ بناء على ينايــر

المعاملة بالمثل».
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«عن موقفها  ريتشارد باوتشر األمريكية الخارجية باسم المتحدث لسان على واشنطن وعبرت
على ا رد� البرازيــل تطبقها التي اإلجــراءات هذه أن األمريكــي المســئول اعتبر حين الجديــد»،
البرازيل مصالح تخدم وال وجائرة مناســبة «غير المتحدة.. الواليات اتخذتها مماثلة إجــراءات
بالخارجية عقد صحفي مؤتمر تصريحاته في باوتشــر في وقال المتحدة»، الواليات مصالح وال
له التحضير يتم ولم بتســرع، وضع هو برنامج ٢٠٠٤/١/٦: «ما نراه الثالثــاء مســاء األمريكية
مصلحة في ليس التأخير هذا أن ا مؤكدً األمريكيين، للرعايا بتأخير كبير تســبب كما جيد بشــكل
مصلحة في ليس «وبصراحــة ا مهددً وأضاف األمريكييــن» المســافرين وال المتحدة الواليــات

األعمال والسياح». رجال بجذب يتعلق فيما البرازيل،
 article14.shtml/07/01-http://www.islamonline.net/Arabic/news/2004

أمريكا الوسطى: في الحرة اتفاقية التجارة

في  والســلفادور األمريكية المتحدة الواليــات بين النفــاذ حيِّز الحرة التجــارة   دخلــت اتفاقيــة
في وغواتيماال / أبريــل ٢٠٠٦، ونيكاراغوا في ١ نيســان مــارس ٢٠٠٦ ثم هندوراس ١ آذار/
والعمل لتنفيذ االتفاقية العمل مع الباقيين األمريكية الحكومة وتواصل ١ تمــوز/ يوليه ٢٠٠٦.

لالتفاقية. الكامل لضمان التنفيذ وجمهورية الدومينيكيا كوستاريكا جذب علي

أمريكا الوسطى: في الحرة التجارة اتفاق أهم بنود ومن

التجارية  والعالمات االختراع لبراءات األمريكية الحماية الجمركية، وتعزيز التعريفات خفض
والمتوســطة الصغيرة للمؤسســات والفوائــد الجمركيــة، والتســهيالت واألســرار التجاريــة،
وحماية البيئة، العمال وحقوق والشــفافية، الفســاد تعالج تضمنت األحكام التي كما المصدرة،

المنازعات. وتسوية التجارية، القدرات وبناء

فــي الحــرة التجــارة اتفاقيــة علــى المتحــدة الواليــات أقدمــت لمــاذا   والســؤال: 
الوسطى؟   أمريكا

أســواق الى والوصول الالتينية. أمريكا في المتحدة الواليات ســوق لصادرات أكبر ثاني لخلق
جديدةلها؛لتسويقالمنتجاتاالستهالكيةوالصناعيةوالزراعية.كما لميسبقلهمثيل،فالواليات
أمريكا  دول من خمس إلى الســلع من دوالر ١٦ بليون من يقرب ما ر األمريكيــة تصدِّ المتحــدة
الصادرات  من بكثير ٢٠٠٤ أكبر في الجمهوريات هذه إلى الصادرات حجم ووصل الوســطى،
بسبب «اتفاقية األمريكية الصادرات نمو أن يعني مما وهذا وإندونسيا، والهند روسيا من كل إلى

٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٤  من المتحدة. الواليات صــادرات تفوق الوســطى» أمريكا في الحرة التجارة
الواليات المتحدة. صادرات إلجمالي %٥ من مقارنة بأقل %١٦ بنسبة ا عمومً المنطقة في
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الوسطى»: أمريكا في الحرة التجارة «اتفاق توصيات أهم

المنافســة التي تشــجع التجارية األعمــال وبيئة القانونيــة هامة فــي النظم يتطلــب إصالحــات
النظم القانون فــي وحكــم الشــفافية وتعزيز الفكريــة، الملكية حقــوق واالســتثمار، وحمايــة

الماضي. العقد خالل المنطقة في تجسدت التي الديمقراطية

التعاون  توثيق يشــجع فهو األمريكي. القومي األمن لدعم مصالح أداة هامة هو أن االتفاق كما
اإلقليمي التكامــل يشــجع مما المتحدة، والواليــات الوســطى أمريكا بلدان بيــن االقتصــادي

المنطقة. في االستقرار والسالم زيادة والمساهمة في
EXPORT.GOV U.S. Government Export Portal www.export.gov/fta 

التعــاون منظمــة  بــدول مقارنــة الالتينيــة  أمريــكا دول فــي الفــرد   دخــل 
(٪) والتنمية االقتصادي

١٩٨٠١٩٩٠١٩٩١١٩٩٢١٩٩٣١٩٩٤١٩٩٥١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠

١٨٫٧١٠٫٨١١٫٧١١٫٩١٢٫٨١٢٫٣١٢٫٥١٣٫٠١٣٫٩١٤٫٠١٣٫١١٣٫٠

المحلي): الناتج إجمالي من مئوية (نسبة المباشر األجنبي االستثمار نمو

والكاريبيبوليفا الشمالية الدخلأمريكا مرتفعة الدخل:OECDمنخفضة
١٩٨٠٣٫٢٩٠٫٤١١٫٤٤
١٩٩٠٠٫٦٩٠٫٤٨٣٫٠١
١٩٩١١٫٠١٠٫٦٣٢٫٢١
١٩٩٢١٫٧٣٠٫٨٢١٫٩٥
١٩٩٣٢٫٢٠١٫٠٢٢٫٠٩
١٩٩٤٢٫٢١٠٫٩٩٢٫١٩
١٩٩٥٥٫٩٠١٫٤٣٢٫٢٧
١٩٩٦٦٫٤٦١٫٩١٢٫٧٥
١٩٩٧٩٫٢٨١٫٨٨٣٫٤١
١٩٩٨١١٫٤٠٢٫٠١٥٫٩٢
١٩٩٩١٢٫٣١٫٩١٧٫٣٢
٢٠٠٠٨٫٨٨١٫٦١٩٫٦٨

العاملية التنمية مؤرشات بيانات املصدر: قاعدة
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باستثمارات تتمتع الدخل مرتفعة والتنمية التعاون االقتصادي منظمة دول أن (٢) الجدول يوضح
٢٠٠٠، مقارنة مع متوســط ســنة المحلي الناتج إجمالي ١٠% من مباشــرة تبلــغ حوالي أجنبية
الكبيرة اســتثنائية بسبب كميات الغاز حالة فتمثل بوليفيا ٥%. أما عن يقل والذي أمريكا الالتينية

هناك. استغاللها التى يتم
الالتينية؟، أمريكا يف السوق اقتصاد نظام فشل هل

واشنطن.   األمريكية، التجارة غرفة اخلاصة، الدولية املرشوعات  بول هولدين، مركز

 http://www.cipe-arabia.org/files/html/art0909.htm         
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