
 اوأيضً  اأيضً  الحضارات صدام
 شائعة مجرد ليست األطروحة

 
 النابلسي أمحد حممد .د

ني  الواليددددا، اة  ددددد  صددددداض ااتددددارا،  الرددددلص  ال ددددل   ال ددددًحممددددد أمحددددد النابلسددددي الكلماااااتًالميةاحيااااة ً
 األملكية  أوروبا  ثور  االت اال،.

 جندمض ألن يددفعنا "خلافدة صدلاا ااتدارا،"مقولة هذه مع وتفاعله العاض اللأي الكة اهلادئة السيكولوجية القلاء  إن
 الظهور اودل ع وخت في ترطس مث ةد  وتلوج تظهل شائعة أهنا هو وتعليفها الراطسة ال ائعا، من شائعة جملد بأهنا
 .مالئمة أجواء يف مد  بعد

 اةدارد تدل  ىلإ دعدا الدذي بوندابل، ندابليون عهدد ىلإ يعدود امنبع د هلا جند فإننا ال ائعة هذه ألصل وب  لينا
 كورندو أوغسدطني الفلنسدي واالق  دادي الفيلسدو  جندد كمدا.العامل في دل  يسد يق  ال حدى نومه يف يرط ال يين

(Cornot) الواليدا،: ومهدا العدامل يف النفدو  ق سداضال ت  ارعان سو  هائل ني قوتني بأن 1861 العاض يف ي نبأ 
 مدن( معهدا ال دداض شدائعة أو) الفدة  تلد  يف ال دني مدن اخلدو  وتددع . ال دل  يف وال دني الردلص يف اة  دد 
" ةالكمدنيا ع ديان حلكة"بدد تددع  وكاند  األفيدون حدلوص علد  فعدل كدلد  ن دأ، صدينية شدعبية متدلد حلكدة خدال 
 بدني الدذعل اةالكمدون هدلال ن دل وقدد. اللاهندة اةعداير وفد  اإلرهابيدة االكدة مواصدفا، كدل متلد  حلكدة وهدي

 اة  دد  الواليدا، يعداد  مدا أي ال دمس عنهدا تريد  ال اليت واةملكة األعظ  القو  بليطانيا كان  يوض الربيطانيني
 أن بعدد  األمركيدني بني اةل  هذه ولكن الذعل ون ل لل فجل ال يين صاإلرها عاد الثانية العاةية االص ومع. اليوض
" األصدفل اخلطدل" مدن حيدذر آرثدل مدا  األمركدي اجلندلا  هدو وهدا. العاةيدة ال ددار  واجهدة اة  دد  الواليدا، ح لد ا
 الدلئيس قدلار ايدةلر األمركيدني اةسدلولني كبدار مدن وعددد روزفلد  الدلئيس تداولده تعبدر وهدو (احتديدد   ال ني يق د)

 .1972 ينايل يف هلا وزيارته ال ني عل  نف احباال نيكسون
 ت  قد   أن دون قلندان عليهدا متد  وقدد أثلهدا  تفقدد أن ال دائعة هلدذه آن أمدا اة دابع ي سداء  وهندا

 اطاةد الظهدور ومعداود  سد ملاراال علد  قدادر  الراطسدة فال دائعة. نفسدها ال دائعة سديكولوجية مدن يدأي واجلدواص
 :ومها ال ائعة لنجاح اللئيسيني للعن لين س جاب ا

 .الرموض -1
 .األمهية  -2

 اخلدارجي العدامل مدع ال عداطي يف الفدائ  وحدذرها نفسدها علد  ال داريي ال دني نردال ا فدإن الرمدوض  فأمدا
. البدارد  اادلص ن هداءا بعدد قم هدا يف فهي األمهية وأما. ما ةفاجأ  إعدادها باح ما  ال عور ويل  غامتة  جيعلها
د واةلشد  اايدا  يف اةسد مل ال ديوعي ال ديطان مدن اجدمء   ال ني ت كل حيث  برد  روسديا مدع حتدال  لعقدد ادائم 
 ال دني تسد مد كمدا(.  مذكلاتده يف نيكسدون يلكدده مدا وهدذا) بينهمدا واأليديولوجيدة ال خ دية اخلالفدا، عدن النظدل



 الدذكليا، مدن واحدد  ت دكل الكوريدة اادلص ولعدل(. إنسدان رمليدا 1.2)  لسدكاهنا التدخ  العدد من فائقة أمهية
 فهي. ألعدائها ال ني الح واء كنمو ج أو كدليل تس خدض وهي( فيي ناض حلص ومعها) األمركيني لدى ال دمية
 وهدذا. فيهدا تدورطه  لميداد  وتسدع  أعددائها صدداما، تردذيي لكنهدا اةباشدل  ال داما، وت جن   اهتا عل  تنرل 
 هدذا األمركيدة  سد خبارا،اال وكداال، يف العداملون األمركيدون األكدادييون ويلكدده نيكسدون الدلئيس أكدده مدا

 – ال ديين ال دداض فلضدية بطلحده جبديدد يدأ،   مل هن نر دون بدأن لل د  جمداال   يددا ال مبدا لندا يبني ال اريي ال سلسل
 هذه عدو  ىلإ اةل ة األمركية لل اجة  جابة  سا الراطسة ال ائعة هذه إحياء إعاد  هو فعله ما كل إ . األمركي
 ال دائعة هدذه رواج أسدباص عدن مدا ا ولكدن". األمركيدة اة داح تآكدل" مقال ده يف هبدا عدة او  عداد الديت اااجدة

 نفجاري اال ن  ارهااو 
 عدن ابنيوي د خم لفدة اةعلومدا، ع دل شدائعا، جعلد  واةسد قبليا، اةعلوماتيدة ومعهدا ت داال،اال ثدور  إن
 اةسد قبليا، حتدو  أن جندد حيدث( والفروس اةيكلوص بني بالفار  بينهما الفار  ت بيه يكن) اةعهود  ال ائعا،

 ت اال،اال وحيث. اةس قبل ن ظاراب إال س جالؤها يكن ال غموض وهو  اإضافي   اغموض   لل ائعة يعطي عل  ىلإ
 األبدواص يفد   بدديل قطد  وجدود دون السدوفياي حتداداال هنيدارا صددمة وحيدث لل دائعة  معهدود غدر ان  دار  ا ت دي 
 .م تاربة اح ماال، أماض

 أن جندد حيدث" ااتدارا، صدداض" شدائعة جنداح عوامدل ل فسدر ال دائعة سديكولوجية ىلإ عدود  هندا ولندا
 :هي عديد  نفعاليةا أشكا  بني جيمع ال ائعة هلذه اللاهن ال كل
 .اجلماعية اهلس ريا من نوا ىلإ لل  و  القابل جلماعيا الذعل تثر شائعة وهي: البعبع شائعة -1
 تدذكل حلكدا، وفيده) اإلسدالض بدني جتمدع إ . لل هديدد اوحيدد   ام ددر   تع مدد ال حيدث: ملكبدة شدائعة -2

 .الرامتة ال كنولوجية وإمكاناهتا الب لية مبقدراهتا ال ني وبني( إرهابية وت ن  باةالكمني
 الردلص  عدل تثدر فهدي. األطدلا  كافدة عندد سلبية م اعل ال ائعة هذه تثر يثح: جتاهاال ثنائية ال ائعة -3

 بأنده اةنجمدون تكهدن الدذي الطفدل بوضدعية أشدبه وضدعية يف واإلسدالض ال دني وتتدع ال دل  مدن
 مجيدع يف الدذعل تثدر ال دائعة هدذه فدإن وهكدذا. لق لده يسدع  اةلد  فبدا، اةلد  عدل  سديهدد

 (.واحد آن يف والرلص ال ل ) جتاها،اال
 Principle Of)  لنجاحهدا التدلوري اةعدليف الرمدوض عناصدل مدن ال دائعة هدذه إسد فاد، كمدا

Cognitiv Unclarity)  هي صعد عد  ي ناو  الذي: 
 .األمركية اة اح وجهة فقدان عن الناج  الرموض -1
 .اجلديد األمركي العدو تعلي  عدض عن الناج  الرموض -2
 .الذكل اآلن   يينال نرال اال غموض -3
 .الرلص يف وتأثره اإلسالض حج  ل نامي اة اح  الرموض -4
 .األصولية اإلسالمية باالكا، احمليط الرموض -5



 .نفسها اة  د  الواليا، مس قبل غموض -6
 البع  بعتها ييرذي  اليت الرموض وعناصل اة داخلة نفعاليةاال األمهية عوامل ال ائعة هلذه توافل، وهكذا

 ل دائعا، امنو ج   ال ائعة هذه جاء، وبذل   م طور  ن ل قنوا، اوأيت  ( حسابية ب ور  وليس) هندسية ب ور 
 الديت اةعلومدا، علد  باا دو  دحتدها يسدهل الديت ال قليديدة ال دائعة علد  بالقتداء يب دل الدذي اةعلومدا، ع دل
 .انسبي   م وافل  بات 

 :نذكل عدال ه ال مظاهل ومن. للعدالة يف قل اجديد   اع ل   تدخل ال ائعة أن نالح  تقدض مما
 ال دائعا، أمداض ال ب دل هلد  ت دي  كمدا.  ةالكيهدا ال قليديدة ال دائعا، مدن اامايدة اةعلومدا، ملكيدة تدلمن -1

 يسدهل ممدا سدذاجة ال قليديدة ال دائعا، ألكثدل علضدة اةعلومدا، فقدلاء بقاء مقابل يف و ل  ااديثة 
 (.كمثا  السوداين ال فاء م نع) عليه  واإلفةاء إس رالهل 

 .الوقائع هذه تمي  ب ائعا، س بداهلااو  الوقائع إخفاء شأهنا من االت اال، عل  السيطل  إن -2
 أحاديدة( اةعلومدا، فدي ) اةعلوماتيدة اإلفاضدة طليد  عدن اةعلومدا، فقدلاء علد  ال دأثر إمكاندا، تندامي -3

 الثقدة نعدداضاو  الفوضد  تميدد أن شدأهنا مدن الديت ،للمعلومدا اةكثد  ال ددف  طليد  عدن أي جتداهاال
 تددف  ومندع حجد  مدع اةعلومدا،  فقدلاء لددى ن مداءواال القدي  جهداز اه دماز أسدباص وت دجيع
 .العناصل هذه تدع  أن يكنها اليت اةعلوما،

 اجلديدد  والقواعد واةعلوماتية ت ا اال عناصل س رال ا مع جتاها،اال شى يف ال ائعا، إطال  إمكانية -4
 هلدذه اخ ي  د اةب كدل  ال دائعا، هدذه ىلإ اسد ناد  ا األقويداء م داح تنفيدذ مث ومدن. لل دائعا،
 .األهدا 

 وحقدو  اإلرهداص ومنهدا البدارد  اادلص هنايدة مدع نطلقد ا الديت اة دطل ا، كافدة لنلاجدع نقد  النهايدة ويف
 والعوةدة( الناميدة بالددو  يددع  كدان) اة خلد  والعدامل اجلديدد العداةي والنظداض( الددو  حليدة مقابدل يف) اإلنسدان
 علد  لل طبي  وقابلة وحمدد  واض ة دالال، منهاأليي  جند ال اليت اة طل ا، من وغرها اجلديد العاةي والنظاض
 شائعا،  جملد مجيعها اة طل ا، هذه كان  إ ا عما لل ساؤ  يدفعنا مبا. اجلميع

 
 
 


