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اهلامشي هو ابحث متخصص يف العالقات الدولية يتبىن منظورا جديدا يف اسرتاتيجيته ابالعتماد على الباحث الدكتور مجال حممد 
 ةالقواعد احلضارية واألصولية والبيولوجية يف دراسة واقعية علمية منهجية.. ويرى أن املثالية وسيلة من وسائل تربير السياسيات الواقعي

 ية إال يف مدوانهتا اليت تستخدم كوسيلة من وسائل تدجني الذهنيات السياسية املستهدفةوال أساس لوجودها يف منطق العالقات الدول
بينما يرى أهنا ذات أمهية وهلا وجود حقيقي يف السياسات احمللية داخل الدولة كانعكاس ملخاضات الفلسفة األخالقية املنتظمة ابلعنصر 

ذا هو ولة حلقوق اإلنسان ومحاية احلقوق الفردية وتوفري متطلبات التنمية والرفاه وهالديين وقوة القانون املنظم للحياة العامة ورعاية الد
أساس بنية العمق االسرتاتيجي ألي دولة تريد أن تلعب دورا عامليا أو إقليميا، فالدميقراطية يف نظر الباحث ذات بعد اسرتاتيجي للدول 

 الغربية وذات بعد تفكيكي للدول العربية واألسيوية.
جهة أخرى ينفي الباحث وجود أي دولة عربية منسجمة داخليا مع جمتمعاهتا لغياب متطلبات وعناصر العمق االسرتاتيجي وغياب  ومن

عناصر البنية احلضارية العميقة للدولة، ولكوهنا دول مستهلكة مقلدة ليست هلا بنيات حضارية إال فيما يدون يف كتبها املدرسية. بينما 
 ذا التناغم السلمي داخل اتجمتمعات لتميزها بقوة العمق احلضاري السلمي والعدالة القانونية.تتميز دول أورواب هب

 22صفحة خبط  222الكتاب صادر عن مركز اإلصباح للتعليم والدراسات احلضارية واالسرتاتيجية يف فرنسا وتبلغ صفحات الكتاب 
(ArabicSimplified للمنت ومقاس )للحواشي.  22 

بتشكيل خارطة موسوعية متداخلة ومتشابكة مبا ال ميكن املتخصص يف فن دون غريه من الفنون استيعاب الدراسة استيعااب بدأ الباحث 
معرفيا كانعكاسلطبيعة األسلوب القائم على حشد مفاهيمي مدعوما بتفسريات حيوية لطبيعة العالقة بني التاريخ واحلاضر والذات 

 واآلخر.
حملددات السياسية واسرتاتيجية العالقات الدولية ميكن للقارئ فهم الدراسة حيث سعى الباحث لتأسيس رؤية ولكن ابلرجوع إىل كتابه ا

منهجية حضارية خاصة به ويبدو أن احلواشي اليت تزيد على ثالثة ألف وأربعمائة حاشية قد شكلت لديه هذه الرؤية الشمولية والقاعدة 
 يجية.اليت تقوم عليه حبوثه وكتاابته االسرتات

فمثال هو يفرق يف كتابه احملددات السياسية بني أنواع التدين إىل دين وظيفي ودين تقليدي ودين حيوي وقد أحناز إىل الدين احليوي 
واعتربه هو الفطرة الرئيسية اليت ميكن اعتباره نقيا من امللواثت السياسية واالجتماعية واالقتصادية. وقد جعل هذا التصنيف يف بداية 



حث املخصص عن األصوليات مث يسرد التاريخ األصويل يف سلسلة من املنازعات احلضارية والتداخالت اجليبوليتكية والثقافية والعرقية املب
واالجتماعية وكأن الباحث حول قراءته بطريقة انعكاسية كونه قدم النتيجة يف مقدمة البحث على االستدالالت يف املنت ليضع للقارئ 

 اليت توصل إليها يف حبثه بعد مقدمة لكل مبحث اعتمده كمدخل ضروري لفهم التحوالت الدينية واحلضارية. الفكرة الرئيسية
وحياول هبذا األسلوب أن ال يوجه القارئ أو يضع له الطعم الثقايف كعادة البحوث الثقافية التوليفية وإمنا سعى لتحفيز العقل، وذلك 

عن التصوف أو  -مثال–ية احلضارية والذهنية السياسية اليت أشار إليها كما أنه ال يتحدث برتكيزه املطلق على فكرة تشغيل العقالن
التشيع أو التسنن كحالة طبيعية ومسلمة يقينية بل ذهب الباحث إىل الكشف عن هذه التحوالت من خالل مساراهتا التارخيية وعالقتها 

والعالقات املتوقعة على  مث يعود ليحدد طبيعة العالقة القائمة بني خمتلف املعتقدات ابملتغريات االقتصادية والسياسية والبيولوجية والثقافية
 ىمجيع مستوايهتا واصعدهتا الدولية واحلضارية والسياسية. يف دراسة جتمع بني التاريخ واملستقبل وهو ما أشار إليه يف عنوان الدراسة عل

 حوالت التارخيية واالحتماالت املستقبلية.أهنا دراسة حضارية جتمع بني العمق االسرتاتيجي والت
وقد حمور دراسته بطريقة تركيبية معقدة وكأن القارئ يرى أن هذه الكتابة مع سالستها أشبه ما تكون أبرقام رايضية وعالقات هندسية 
يصعب على القارئ املتخصص الفراغ من الكتاب دون العودة إىل تفسريات اهلامش الذي يكاد يكون كتااب لوحدة فهو هبذه الطريقة 

 قارئ حول املنهج واألسلوب أكثر من تركيزه على السرد الثقايف ومن مث يعتمد على االستدالالت املتواترة اليت بىنحياول جتميع ذهنية ال
 عليها ابلعودة إىل التاريخ كأهم مناجم الدراسة. 

أن القارئ جيد و  ويفيد الباحث أن هذه الكتاابت هي خالصة اخلالصة مما يعين أن الباحث يتميز بقدرته على احلشد املعريف ال سيما
الكتابة أشبه ابلنظم أو النثر اجلزل الذي ال ميكن للقارئ اختزل املختزل ورمبا يصعب ذلك على الباحث نفسه اختزال هذا الكم اهلائل 

 من الكتابة 
كتاب إىل لففي كتابه األول اليت هي مبثابة ديباجة أو أشبه مبقدمة ابن خلدون بعنوان "احملددات السياسية" يصل عدد صفحات ا

( ArabicSimplified) 22خلط اهلامش أما قائمة املصادر فتحمل مقاس  22خلط املنت و 21مخسمائة وثالث صفحات مبقياس 
مرجعا وأقام منهجه على أمهات الكتب، وتتميز دراسته  2321وتضم  325وتنتهي بـ  124حيث تبدأ قائمة املراجع من الصفحة 
قية لتشيع فيتعمد على سياقاته التارخيية مث الكتاابت املرجعية املعتربة عند الشيعة وهكذا مع بابملوضوعية فهو عندما يكتب عن ا

 املعتقدات.
اعتمد الباحث على النظرايت الغربية املشهورة وكتابة املستشرقني ووضع هلا معايري حضارية استنباطية فهو حينما يتحدث عن البيولوجيا 

القوى يتعامل معها كواقع مفروض ال ميكن لأليدلوجية اإلنسانية جتاوزه وال تستغين عنه النظم العاملية و ونظرايهتا الغربية والثيوقراطية 
 نالدولية، وهو بذلك ال حياول إلغاء هذه الواقعية املنطقية وإمنا يسعى لتنظيم توظيفاهتا السياسية والعسكرية والتعامل معها من مدخل أ

 عنه لصانع القرار السياسي امللهم وصاحب الذهنية االسرتاتيجية.هذا حمدد اثبت ال ميكن االستغناء 
ويسعى الكاتب بتدرجه أن جيعل الكتاب مرجعا للقادة السياسيني )قادة الفكر والوعي والثقافة والرؤى واالسرتاتيجيات(، خالفا لثقافة 

ث أهنا من أعظم ضارات هلنتجتون اليت يرى الباحالبحوث النقدية اليت وجهت حبوثها من منطلق التحيز للهجوم على نظرية صدام احل
النظرايت الواقعية اليت أبدع فيها الكاتب هنتجتون من منطلق رؤيته احلضارية كأفضل فيلسوف بىن حداثته الفلسفية على قراءات قدمية 

 ومتابعة الظواهر احلديثة 
االستغباء  خلدمة املصاحل الغربية وكحقيقة واقعية ال ميكن وابملثل جند هذا الكتاب يتعامل مع فلسفة صدام احلضارات كحقيقة موجهة

عنها ابلبحوث العربية اليت تسعى إللغاء هذه الواقعية بسلسلة من السجاالت االنتقادية والتخدير أو ثقافة اجلدل الفلسفي العقيم اليت 
ا دولة ترتجم تلك يؤكد أن لكتابة هنتجتون عمقا وهل ال متتلك خطام الفكر االسرتاتيجي وحافزية بناء االسرتاتيجية الواقعية وهو بذلك



الكتاابت اىل عالقات دولية ملزمة على األطراف الدوليني وحذرة منها وخصوصا ابلرتكيز على دموية اإلسالم املمتدة من قوس األزمات 
 مشاال يف أفغانستان وحىت خليج عدن.

رة للحدود أو ليات واأليدولوجيات والثقافات واحلضارات واجليوعسكرية العابفاجليبولتيكية ابلنسبة للباحث ملغمة ابلعرقيات واألصو  
املندجمة واملتداخلة يف اترات كثرية االستيطانية يف سجاالت عميقة ومؤثرة بني التاريخ كفلسفة حوادث مرتاكمة كامنة ومنفجرة يف 

 إشارات أخرى.
ة للظاهرة قية ويلغي فكرة التخصص العلمي والتخصص الدقيق وكأنه يرى أن الرؤيكما يربز الكاتب أمهية الرؤية الشمولية والواقعية املنط

من زاوية معينة وحتليلها من مدخل ختصصي أحادي منهجية خاطئة ومضللة؛ حيث مييل إىل فلسفة الضرورايت يف رسم خارطة جغرافية 
وبنية  سان وجينيولوجيا األيدولوجيات وفلسفة األداين،متعددة املراكز احلضارية تربط بني حدث التاريخ وقابلية املكان ودور اإلن

 احلضارات وشخصية اتجمتمعات ومع هذا فهو حيدد مشارب احلضارات ومنابعها ومن جهة أخرى جداوهلا التابعة هلا. 
بل حدد مراكز التحوالت  ةفهو مل يكتفي يف قراءة التحوالت الدينية عرب التاريخ للمسيحية مثال أو اإلسالم وغريها من املعتقدات احلضاري

اجلغرافية للعمق السياسي التارخيي املتقارب مع املعتقدات الدينية اليت حتولت لتصبح عنواان مرجعيا لسياسية الدولة، وأساسا لبناء 
 احلضارة. 

رة العربية كحقيقة اترخيية يوينتقل الباحث وفق رمسه للحدود اجلغرافية هلذا النسق الشمويل املنهجي إىل التعامل مع الكيان الكلي للجز 
وضرورة معاصرة ومن مث وصف حالتها ومتغرياهتا وطبيعتها ومعوقات اندماجها وحتدايت وجودها وقد اعتمد سياسة التقسيم اجلغرايف 

نطقة احلجاز مب للجزيرة العربية كواقع مستقبلي مأمول إىل القلب والعقل االسرتاتيجي وحدده جبغرافية اململكة العربية وحدد قلب اململكة
مث جعل من اليمن عمقا اسرتاتيجيا رافدا للقلب وضرورية جغرافية وبيولوجية،  وجعل منطقة األطراف بقية دول اخلليج واألطراف تضعف 

 القلب  وتشغله عن العمق مما قد حيول العمق إىل أخطر مناطق التهديد على الكيان الكلي لشبه اجلزيرة.
ن جند قلب السعودية الدميغرايف، وهو ما يعطي جنداً أمهية جيوسياسية مهمة على مستوى الداخل كما ويتفق الباحث مع هودجسون أ

 ةيعطيها قيمة أمنية ابعتبارها أحد أحزمة الدفاع عن اململكة حبكم موقعها االسرتاتيجي ويف الدائرة الثانية وبنفس النسق يشري إىل منطق
نطقيت يجي والتارخيي والبيولوجي ومن أهم ثغور اجلزيرة العربية بينما تربز سوراي واألردن كمالشرق األدىن حيث حدد القلب اجليواسرتات

عمق للعراق مما يعين احتمالية توسع دائرة الصراع بني القلب والعمق لكن عرب حتوالت خمتلفة قد تقضي على هوية العراق العربية وجتعل 
هتا قد يكون مركزا لتعايش األداين أو لصراعها وهذا االحتمال األقرب. وكل ذلك له سلبياالشام ابعتبارها املنطقة اليت حتوي مركز دينيا 

املرهقة على منطقة اجلزيرة العربية حيث وصفها ابلباحث ابألحزمة امللتهبة وربط مصر ابلشام واجلزيرة عرب منطقة سيناء وحذر من سقوط 
اليت أطلق عليها كندرية ولكنها ترتبط جيوبوليتيكا ابإلس تميز به من موقع حيوي،ملا تهذه املنطقة اليت تعترب هدفا عسكراي إسرائيليا 

سيدة األرض املسكونة؛ ومن يسيطر عليها يسود العامل، وحيفظ السلم واحلضارة الرومانية من الربابرة يف الداخل االسرتاتيجيون القدامى 
 ية وظفت إلاثرة الفوضى، وزعزعت األنظمة املنافسة، وهذا يتطابق معواخلارج، وقد مكنها موقعها من بناء منظومة سياسية واستخبار 

ية، السلم اإلمرباييل احلديث واملعاصر، وفكرة االمرباطورية الالمتناهية اليت تؤدي وظائف امربايلية يف التحكم االقتصادي ابألسواق العامل
بعث وحىت ويف سيناء أحداث موسى )ص(، وفرعون ابتداء ابلتجارية وربط االقتصاد العاملي ابلعملة النقدية الرومانية يف التبادالت ال

اعية لشبه اجلزيرة ومن أهم الثغور الدففهي تدخل ضمن اتجماالت احليوية للقوى الدولية من منظور اترخيي ديين اقتصادي وتعد اخلروج، 
ط أفريقيا آبسيا، لصعيد عرضة للضرابت اجلوية، وتربالعربية، وهلا أطول اتريخ عسكري، وأهم منطقة جيواسرتاتيجية متكاملة جتعل من ا

طها عرب خاصرة اجلزيرة الشمالية، وأول ثغورها االسرتاتيجية واالقتصادية؛ فرب-رضي هللا عنه-ومصر ابملشرق األدىن؛ وعدها اخلليفة عمر
 س(.خليج أمري املؤمنني )قناة السويس( مع البحر األمحر وهنر النيل والفسطاط والقلزم )السوي



طقة نوأييت موقع اخلليج ابلنسبة لشبه اجلزيرة العربية ضمن نطاق الدائرة األوىل؛ فهو جزء منها وامتداد هلا من جانبها الشرقي املتصل ابمل
 يف الشرقية ورأى دول األطراف حتتضن املراكز العاملية احلضارية مما يرشحها ألن تكون من أخطر املناطق والبؤر االسرتاتيجية اليت تسهم

تشتيت منطقة اجلزيرة العربية. وقبل البدء ابلدائرة األوىل فإن حتديد منطقة اخلليج العريب ابستثناء السعودية وعمان يدخل يف إطار 
ة يوضعيته كإشكالية اترخيية وسياسية رخوة، تتجاذبه الدول االقليمية الكربى املطلة على اخلليج كإيران والعراق من انحية الشرق، والسعود

عمان من انحية الغرب واجلنوب، وهذا التجاذب من أهم أسباب تدخل القوى احلضارية يف املنطقة، حيث تقع شبه اجلزيرة العربية يف و 
قلب املشرق العريب، ويف جنوب غرب آسيا وملتقى احلضارات مما جيعل اتصاهلا ابلعامل اخلارجي عرب طريقني اليمن ومنطقة األطراف مما 

  رؤية أمنية وقائية ودفاعية مشرتكة، ويضيف الباحث أن هذه التجاذابت تسببت يف تدمري بنية جمتمع النخبة يفيستدعي ضرورة تبين
هذه الدويالت وخصوصا خنبها السياسية وارتبطت مجيعها أبطراف دولية متعددة مما جعلها غري منسجمة مؤسسيا يف اختاذ القرارات 

  من أهم مجاعات الضغط الكامنة للدول الوافدة منها.بينما تشبعت ابألجناس الدولية اليت تعترب
ة ر وحيدد الباحث أن املعوقات القبلية والقطرايت احلدودية واأليدلوجية والعقائدية داخل اجلزيرة من أهم أسباب املعوقات اليت حتجم اجلزي

 إىل اجلغرافية السياسية اتجمزأة إىل أن هذه عن إداء دورها كقوة رئيسية مواجهة للتحدايت القادمة من منطقة األحزمة وأشار إضافة
اجلغرافيا مدعومة بقوى عقائدية حيث تتقاسم منطقة شبه اجلزيرة العربية مثانية معتقدات دينية ابإلضافة اىل العديد من األيدولوجيات 

عليها حيث يؤكد  ات اجلغرافية املسيطرالقومية والعاملية، وهذا التعدد يدعم ثقافة الصراع أو الفصل بني املكوانت االجتماعية والنطاق
الباحث أن هذا التعدد قوى كامنة ميكن استغالله واخرتاقه من قبل القوى الدولية والقوى اإلقليمية املؤثرة كرتكيا وإيران مما يضعف 

اد وتنازعها أو صراعها القتصالسعودية ويهدد استقرارها نتيجة هلذا التعدد واالتصال بقوى التأثري احمليطة. إضافة إىل تعدد أساليب ا
 داخل املنطقة والبعض منها مفروض بقوى دولية عاملية كما يتهدد اجلزيرة التعدد الثقايف وتعدد اللغات واألقليات مما يعين غياب الرؤية

عة عن الذات احلضارية باألمنية الفكرية والثقافية والعمق احلضاري واالسرتاتيجي يف ظل هذه املعوقات ويف ظل غياب رؤية اسرتاتيجية ان
 ومكتسباهتا التارخيية.

يرى الباحث أن طموحات صدام حسني القومية وفرض دولته اإلقليمية الكربى ابلقوة على بقية الدول كانت مدخال لإلطاحة به وتدمري 
افة إىل سياسة ان وإسرائيل ابإلضالعراق مبؤامرة دولية واخضاعها حتت االحتالل ومبؤامرة الدول القومية الطموحة يف املنطقة كمصر وإير 

املعاملة ابملثل لدول اخلليج اليت كانت ضحية احتالل صدام للكويت وهتديده ملنظومة الدول اخلليجية برمتها وحماولته إزاحة هذه الدول 
 وفرض نفسه شرطي أمريكا يف املنطقة ليحل حمل الشاه قدميا.

يف  مكن لدخول أمريكا ليس وحدها فقط بل ومجيع القوى العاملية احلضارية واإلقليميةكل هذه السياسات التقليدية أو القبلية املغلقة 
 ممنطقة العامل اإلسالمي امللتهب ابلصراعات اتجمتمعة وصراع النفوذ والعقائد احمللية، وجتربة صدام حسني هي  نفس جتربة عبد الكرمي قاس

ذ بعد اته أن الكويت جزء من العراق والفرق بينهما أن األول صرح والثا ي نفالذي أعطى شرعية لدخول بريطانيا إىل املنطقة إثر تصرحي
التصريح مما جعل العراق ابلنسبة لدويالت اخلليج مصدر شر مهدد ألمنها وسياستها واستقرارها وبقدر ما حاولوا التخلص من نظام 

أيدلوجيا ضية الصراع مع العراق ليس سياسيا فحسب بل و صدام فقط وهي إرادة السعودية اليت فطنت للمعادلة إال أن الكويت جعلت ق
 وجمتمعيا وهي الرغبة األمريكية اليت أرادت من دخوهلا العراق تدمري البنية اتجمتمعية.

يك تشبه اجلزيرة العربية تتأزم أبطرافها، وأكثر ما يهددها الشرق املتمركز يف آسيا الوسطى وإيران، ويبدأ حمور اجليبولويسرد الباحث أن 
لديه من العراق ابجتاه اخلليج العريب والشام ومل يكتفي بذلك بل عدد خماطر ذلك التدفق الثقايف واأليدلوجي وغريها ورسم هلا بعض 
األرقام الواردة ونسبة التموجات يف املنطقة وظروف هذه املتموجات وأزماهتا وحماور ارتكازها ، ويؤكد الباحث أن اخلليج من أهم 

اسة األمريكية وبريطانيا العظمى عرب التاريخ احلديث وخالل صراعها مع الدولة العثمانية واحلروب الصليبية القدمية، وأنه  موضوعات السي
 كان وما يزال أحد مناطق الصراع املوبوءة  بني الفرس والروم قوميا وعرقيا واقتصاداي وأمنيا، ومن أهم القواعد االسرتاتيجية لإلسكندر



وله منطقة الشرق األوسط وحماولته اكتساح اجلزيرة العربية اليت كانت تفسر عن األقدمني أبهنا مقربة الغزاة وأن املقدو ي خالل دخ
الصحراء تقاتل عن أهلها، كما تقع شبه اجلزيرة العربية النفطية بني قوس األزمات املمتدة من آسيا الوسطى وحىت القرن األفريقي؛ حيث 

قد صرح وزير الطاقة و افية النفط يف منطقيت اخلليج  وآسيا الوسطى لضمان احتواء منافسيها الدوليني، للسيطرة على جغر  تسعى واشنطن
األمريكي أن النفط هو السلعة اليت تتحكم ابلسياسات الدولية واألمنية، ومينح الدولة املهيمنة الفرصة الكربى لالستمرار والبقاء يف 

ي العقائدي بني منطقة اخلليج وآسيا الوسطى سيخدم سياستها يف املنطقة وذلك من خالل القيادة، وتدرك أمريكا أن الصراع التارخي
دعم حركات االنفصال والطموحات االنفصالية يف املنطقتني وحتييد مناطق النفط عن الصرع على غرار ما هو معترب يف العراق، ال سيما 

سكرية لثروة النفطية تغريت االسرتاتيجية ليصبح اخلليج من أهم القواعد العوقد كان العراق من أهم القواعد الربية لغزو اخلليج، ومع ا
 اليت استخدمت لغزو العراق.

ويرى الباحث ن اليمن من حيث العقلية السياسية منطقة رخوة تطغى عليها الثقافة العسكرية والعنف والتحدي وثقافة االقتصاد احلريب 
والسياسي والعسكري يف اليمن ابعتبارها من الظواهر املشهورة يف اليمن الستقطاب الدعم الذي اعتمدته مكوانت النظام االجتماعي 

من السعودية والقوى اإلقليمية والدولية كانعكاس طبيعي لغياب البنية االقتصادية احلديثة وهشاشة املؤسسات اإلدارية وغياب القانون 
ية لألمن املؤسس واحلزبية واجلهوية والعقائدية واأليدلوجية إضافة عدم وجود بنية حتتوافتقاره للعدالة االجتماعية، وانتشار الفوضى القبلية 

لقيام الدولة، إضافة إىل أن اليمن يف حقب ما قبل التاريخ اإلسالمي كانت منطقة جذب وصراع ديين وحمل جتاذابت الفرس والروم يف 
ين أمية ا واليت مل تنقاد حلكم بعد التاريخ اإلسالمي إال حلكم دولة بالصراع سهل ذلك نزعة التمزق اليت تتميز هبا اليمن يف اترخيه

وخصوصا خالل والية حممد بن يوسف الثقفي الذي حافظ على بقاء اليمن حتت سيطرة دولة بين أمية من مث أصبحت اليمن منطقة 
ائدية كارتباط الدولة قوى ونفوذ القوى العقصراع ونفوذ حملي مل تستقر إال فرتات متقطعة وذلك ألسباب متعلقة ابرتباط احملليات ب

ملعتقد االصليحية اإلمساعيلية والتصوف بدول آسيا واهلند والدولة والدولة الزيدية اهلادوية إبيران وغريها من املعتقدات اليت قد يكون ينبوع 
درة للمعتقدات والتعليم يت حتولت من دولة مصضعيفا فيبىن ويتحول إىل قوة عسكرية يف اليمن ابعتبارها من أهم دول اجلزيرة العربية ال

والثقافات اىل دول موبوءة و مستهلكة للثقافات واملعتقدات نتيجة لسيطرة العنصر السياسي على اتجمتمعات والتعليم وتسيس النظم 
 للمجتمعات سياسيا واقتصاداي.

يف اليت تبلغ ركزية قادرة على فرض قانوهنا على مناطق الر وذلك نتيجة لطبيعتها اجلغرافية اليت حالت دون وجود ثقافة موحدة وسلطة م
ثالثة أضعاف املناطق احلضرية، ولعدم وجود قوى ثقافية قوية قادرة على احتواء املنطقة بثقافة موحدة للمجتمعات، كما أسهمت 

ع الفجوة بني اتجمتمعات اعف من توسيالتيارات احلزبية على توسيع فجوة االتصال بني النخب احلزبية وعلى مستوى القاعدة أيضا مما ض
 نفسيا وثقافيا،

كما أسهمت معتقدات التصوف والتشيع واألحزاب الدينية من تبىن ثقافة االستهالك املتعدد والقبول العام أكثر من تبين ثقافة احلصانة 
ت واملعتقدات والثقافات ستهالكا لأليدولوجياالثقافية احلضارية املتصلة خبصوصيتها البيئية وهو ما جعل اليمن من أكثر مناطق اجلزيرة ا

 العابرة للحدود.
 وذهب الباحث بعد ذلك إىل استقراء الدائرة العامة الثانية ومساها مبنطقة احمليط وهلا أمهية جيوعسكرية واقتصادية وثقافية فجعل منطقة

وخليج عدن   نقطة االتصال يف مضيق ابب املندبالقرن األفريقي من الغرب واجلنوب كمحور اسرتاتيجي متداخل مع جزيرة العرب عرب
وعلى امتداد الساحل الغريب من البحر األمحر وفيه أهم مناطق الصراع واالحتواء والتنافس بني القوى احلضارية، ومتتد جغرافية  القرن 

الصومال حىت مشال كينيا، يا وجيبويت و اإلفريقي من إريرتاي مشاال ، وحىت خليج عدن شرقا، وجنواب يطل على احمليط اهلندي، ويضم إثيوب
وحيدده اإلنثربولوجيون ابملناطق اليت تقطنه القبائل الصومالية )الصومال وأثيوبيا وجيبويت وكينيا( ويطلق عليه علماء اجليبوليتك 



يا وكينيا وأوغندا وتنزانيا والصومال ا أثيوباألمريكانبالقرن اإلفريقي العظيم، وحيوي املناطق املمتدة من إريرتاي مشاال وحىت تنزانيا جنواب، وبينهم
 وجيبويت والسودان وبورندى ورواندا 

يتميز القرن اإلفريقي أبنه ذات أمهية جيوسياسية وجيبولتيكية مساوية ملنطقة الشام والعراق ويشهد حضورا قواي للقوى الدولية وصراعا 
اجلنوبية -حمتدما بني القوى احمللية وهو انعكاس المتداد التاريخ القدمي يف العصر العثما ي وحىت العصر األموي ابعتباره اخلاصرة األمنية

ه اجلزيرة ومنطقة اقتصادية رئيسية ضمن مراكز االتصال الداخلي واحمللي وعرب األطراف ونتيجة الهتمام السلطنة العربية العمانية هبذه لشب
 املنطقة جعلها من أعظم دول املنطقة البحرية يف احمليط اهلندي واملياه العربية. 

ائرة الوجود ل إىل مخس مناطق نفوذ غربية بقومية ولغات خمتلفة وتتوسع دومبساعدة أثيوبيا متكن االستعمار الغريب من تقسيم الصوما
الغريب يف جيبويت مبشاركة الوالايت املتحدة؛ لتكون أكرب قاعدة عسكرية يف أفريقيا، وأهم قاعدة عسكرية تستخدم ملكافحة اإلرهاب 

أخطر مناطق التهديد  يج عدن واحمليط اهلندي كما تعترب أثيوبيا منيف أثيوبيا واريرتاي والسودان وكينيا والصومال واليمن والبحر األمحر وخل
م يف مواجهة اإلرهاب كما حتتضن ارترياي الوجود اإليرا ي مث 2222اليت حتتضن القواعد اإلسرائيلية والدولية كما تشارك أمريكا منذ 

 مركز مجيع أراضيها للوجود األمريكي، وأصبحت أكربفتحت إريرتاي جماالهتا احليوية وسواحلها وموانئها  ومطارها اجلديد )مصوع( و 
اإليرا ي على  اإليرا ي يف املنطقة عن حقيقة التآمر األمريكي –استخبارايت معلومايت يف املنطقة ويعرب هذا التوائم الوجودي األمريكي 

 اجلزيرة العربية إضافة إىل أمهية الوجود اإلسرائيلي.

الظروف  ليت سبق وكانت بؤرة للوجود األجنيب يف الثغر اجلنويب من شبه اجلزيرة العربية، وقد هيئتهاوعلى اجلانب الشرقي تقع اليمن؛ ا 
 للتطبيع مع اليهود إرضاء ألمريكا، وتكفريا عن وقوفها ضد الوالايت يف حرب اخلليج الثانية.االقتصادية 

كامل ياستها يف فرض العزلة وفصلها عن كيان كلي متخسرت دول السعودية ودول اخلليج دولة اليمن كأهم عنصر أمين حملي بعد س
ومكمل بعضه اسرتاتيجيا وأمنيا واقتصاداي وثقافيا خصوصا سياسات االجحاف املعادية للمجتمع اليمين جراء سياسة النظام خالل 

لي ملنطقة شبه اجلزيرة؛ كياهنا الك  اإلسرائيلية من احتواء اليمن وفصلها عن –حرب اخلليج الثانية واهلدية اليت مكنت السياسة األمريكية 
ترتبع اليمن يف قلب املصاحل االسرتاتيجية للوالايت املتحدة األمريكية وحلفائها، وترتبط ابملنظومة األمنية ملنطقة اخلليج، حيث حيث 

هي األكثر هتديدا لألمن القومي و يرى هودجسون أهنا يف القلب الدميغرايف لشبه اجلزيرة العربية، ويف الركن اجلنويب الغريب اجلبلي منها، 
السعودي واستقراره، كما تتميز بصالبتها اليت كسرت األتراك وبريطانيا؛ ويشببها بنيبال وأفغانستان، حيث مل تكن مستعمرة حقيقية، 

سلحني موليست فيها مؤسسات بريوقراطية قوية، وذكر خبري عسكري أمريكي أن يف صنعاء عشرين مليون شخص ذو عقلية جتارية، و 
ومن مث استطاعت أمريكا أن تفرض وجودها يف اليمن وتؤسس هلا قواعد عسكرية للطائرات بدون  .جيدا، وهو ما يثري قلق السعودية

طيار ومراكز استخباراتية الستكشاف العمق احمللي ملنطقة اجلزيرة العربية كما تسعى إلنشاء قواعد عسكرية أمريكية مشرتكة مع القوات 
سعى ي وبذلك استطاعت أمريكا حتويل الصراع بني العرب واليهود اىل الصراع بني حلفائها ومعارضي سياستها.ل اليمن، اليمنية داخ

يما س الغرب إلبقاء إيران كمنطقة هتديد معرقلة إلرادة الوحدة القومية العربية ومنع استقالهلا واستغالل مواردها البشرية واالقتصادية، ال
أهنا و وقد وصف الرئيس األمريكي نيكسون إيران ابلقوة اإلقليمية العظمى املطلة على اخلليج؛ المتالكها مقومات وجودها من املوارد، 

 الدولة اإلقليمية الوحيدة اليت متتلك قواعد عسكرية مشرفة على حركة املالحة يف اخلليج العريب وخليج عمان

ب على العراق واحنازت إىل إيران يف احلر سوراي مع إيران وتناقضت قوميا وحزبيا مع بعث العراق،  ويف حرب اخلليج األوىل تقاربت
وقطعت ضخ النفط العراقي عرب أراضيها إىل البحر املتوسط، وتغلب عليها عامل االقرتان العقائدي الشيعي على العامل االنتماء 

 البيولوجي أو الثقايف للغة العربية.
مببدأ الدعامتني لنيكسون وذلك ابالعتماد على السعودية وإيران يف الشرق األوسط مع توسيع دائرة التناقض  مات وترتبط هذه األز 

كمقدمة مرحلية لتربير شرعية الوجود األمريكي يف املنطقة وكانت الثورة اإليرانية هي الفرصة املناسبة اليت شرعت مبدأ التدخل السريع 



الثورة اإلسالمية إبنشاء القواعد األمريكية يف كل دول اخلليج ومن مث استغنت أمريكا عن مبدأ الدعامتني  واملباشر للدفاع عن احللفاء من
 ابلوجود الدائم لقواعدها.

سوراي ومنطقة  األمين وأن سقوط-يرى الباحث أن البعد الديين هو احملدد الرئيس ألمريكا يف احتالل العراق ويليه البعد االقتصادي
األمين، وهو -يف الصراع يندرج حتت البعدين السابقني، أما منطقة دول اخلليج وإيران فيندرجان حتت البعدين االقتصادي الشام وسيناء

 نفس البعدين اليت تنظم السياسات الغربية يف منطقة آسيا الوسطى وجنوب آسيا والقرن األفريقي.
طقة تورطون بعمليات عسكرية يف مناطق الشام والعراق وقد تدخل املنوتشري الدراسة إىل أن القوى اإلقليمية كإيران وتركيا ومصر سي

بصراعات إقليمية بدعم من قوى دولية تستهدف املؤسسات العسكرية وتبديد مواردها وهتيئتها النقالابت حملية وثورات شعبية وصراعات 
ى أسس ر. وستشهد املنطقة إعادة رسم خارطتها علإثنية ومن مث دعم القوى االنفصالية واجلهوايت املستقلة داخل تركيا وإيران ومص

طائفية وإثنية وستحيد مناطق النفط حيث ستنتشر القواعد األمريكية وستدخل املنطقة يف حتوالت جديدة للعالقات الدولية بني القوى 
 الدولية إما على أساس تقاسم النفوذ أو الصراع عليه.

ن الصراع ئة واشغاهلا بصراعات حملية داخلية وابعاد مناطق امداد النفط وشواطئه احليوية عكما تتعرض اليمن السرتاتيجية التشطري والتجز 
جند  موأتمني املالحة الدولية يف البحر واحمليط اهلندي. واعادة جتزئة السعودية إىل عدة أقاليم أشهرها اقليم االحساء واقليم احلجاز واقلي

 حيث الكثافة السكانية.
وسيلة للدفاع اهلجوم وبذلك ابلتدخل املباشر على غرار إيران واستثمار البعد األيدلوجي يف املناطق املأزومة  ويرى الباحث أن أفضل

بتشكيل قاعدة اإلمداد يف الكويت واألردن حلماية اجلزيرة من الشمال والشرق، وحتويل الشام إىل قاعدة عسكرية متقدمة، وذلك 
ب التنظيمات املستضعفة واالنفصالية، ودعم التنظيمات يف فلسطني لعرقلة مشاريع تل أبيواحتواء إيران وتفكيكها من الداخل بدعم 

التوسعية وإشغاهلا عن التدخل يف الشام والعراق والسودان ومصر أبمنها، والتحالف العسكري واالقتصادي الربامجايت مع تركيا ومصر 
ي اإلسالمية وإعادة ربطهم ابألصولية السلفية وفصل التنظيم السياس واملغرب ودول أواسط أسيا وابكستان ودمج اإلخوان والتنظيمات

عن التنظيم األصويل، أو ابسرتاتيجية االنطواء: وتعين التخلي عن أمريكا أو دعمها يف حماربة اإلرهاب واالنشغال إبعادة ترتيب اجلبهة 
ة ليجية من السوق األمريكية واستثمارها يف مواجهالداخلية واإلصالحات االقتصادية واتجمتمعية، وسحب أصول االستثمارات اخل

التحدايت احلضارية وتقوية العمق الدفاعي وإعادة توظيف النفط تنمواي يف عالقات دولية برامجاتية، وإعادة نقل الصراع احلضاري 
 دول آسيا.وتدويره من الصراع مع اإلسالم إىل الصراع على املصاحل بني أورواب وأمريكا أو بني روسيا والغرب و 

ا وأن أهم اسرتاتيجيات أمن جزيرة العرب كما أشارت إليه النماذج التارخيية وجتارهبا السياسية يبدأ من نقطة العمق االسرتاتيجي يف جنوهب
لك فإن ذ وذلك ابستغالل املوارد البشرية وتوظيفها أمنيا وتنمواي على امتداد الشريط الساحلي احمليط مبنطقة شبه اجلزيرة العربية، وعلى

اليمن أهم قاعدة أمنية خلفية لتحرير مشال اجلزيرة وشرقها ومحاية أمنها وحدودها، وأن ضعفها وهتميشها يؤثر سلبا على قلب اجلزيرة 
وأطرافها، وأن ضعف منطقة العمق يدفع مبناطق التحدي من التوسع حنو قلب اجلزيرة وعمقها وأن انفصال منطقة العمق عن إدارة 

 ا يف فوضى ويدفع هبا حنو االستقالل واالرتباط إبدارات خارجية حضارية متحدية ومعادية.القلب يدخله
وملعاجلة األزمات فمن األمهية مبكان السعي للتخلص من الصراعات السياسية بني أنظمة دول اخلليج والعمل على أتمني بوابتها اجلنوبية 

يش بري هيل اليمن وفقا للثقافة احلضرية اخلليجية قبل دجمها املباشر وبناء جاليمن، ودجمها اجتماعيا للتخلص من خلل السكان بعد أت
هم أحبري من أبناء اجلزيرة العربية ونقل الرتكز السكا ي إىل مناطق الساحل لضمان احلماية األمنية واالستفادة منه، ودعم استقرار سوراي ك

ليج التدخل الفارسي، وإعادة دمج العمالة الوافدة املستوطنة يف منطقة اخل ثغور اجلزيرة العربية من الشمال، والعراق من الشرق لتحييد
 ثقافيا ولغواي، ومن مث إعادة حتديد خارطة اجلزيرة العربية وربط شواطئها وجزرها ابلتنمية االقتصادية واألمنية وفتح املنطقة على دول

 جية واحلضارية.املنطقة العربية وجتذير مقومات العمق التارخيي والقرىب البيولو 



وخالصة ذلك أن دول منطقة اخلليج لن تكون مبنأى عن الصراع الوجودي لبقائها واستمرار دوهلا إال إبحداث رؤية مجاعية أمنية تدفع 
يتعدد  ابملنطقة حنو الرتكيز أمنيا على وجودها يف منطقة الشرق األوسط املعروفة ابألزمات اجليبوليتكية واالقتصادية، وأن الرتكيز األمين

ثقايف وحضاري وجمتمعي وبذلك ابالنضباط التام ابحملددات االسرتاتيجية اليت أشار إليها الباحث يف كتابه األول وابلضوابط الرئيسية 
 اليت أشار إليها يف كتابه الثا ي.

زاله يف قراءة مقتضبه وذلك اختومن خالل قراءيت للكتاب فإنه يتميز ابلعمق والثراء والتشابك والتعدد يف فلسفة كلية مشولية يصعب 
لكونه كتااب منهجيا وليس مؤلفا ثقافيا جيد القارئ أنه يبحر صلب الوعي والسلوك معا ومينح القارئ القدرة على وضع التصورات والرؤى 

يقة اليت تقدم املعرفة يف موبقراءته الواعية يستطيع بعدها التمييز فعال بني الكتاابت املنقولة أو التوليفات وبني الكتاابت املنهجية الع
صياغة منهجية حترك بواعث العقل حنو التفكري املتعدد اتجماالت.. املتشابك التخصصات، ولقراءة ما جاء عن الباحث يف كتابه الثا ي 

جية كمدرسة هال سيما وقد وضع تصورا حضاراي مستقبليا لكتاابته املن ؛ميكن الرجوع إىل فهمه موضحا أصوله املنهجية يف كتابه األول
جديدة مهمة يف حقل العالقات الدولية. ويستغين به الباحث يف حقل علم االجتماع أو العلوم السياسية أو يف علم احلضارات ويف علم 

 اجلغرافيا السياسية واجلغرافية العسكرية كمرجع أم ومنتهى طالب العلم البادئ وال يستغين عنه املنتهي.
 تابني ووجدت األسلوب عميقا متعدد أبعاده يف الفهم واتجماالت ومنضبطا يف املعايري واحملددات وداخليف األخري فإ ي وقفت على الك

احملددات حمددات أخرى تتكامل مع بعضها ولديه قدرة عميقة على مركزة املفاهيم حول حمور رئيس جيعل القارئ يعيش حالة من 
لذي ئم يف إعادة بناء املعمار اهلندسي للفكرة احملورية ابإلضافة إىل األسلوب االذهول حول املنهج من جهة ابعتباره منهج متعدد ومتوا

يفسر اجلزئيات مث حيشوها بتفسريات يف اهلامش وقد وجدت أن هذه الكتابة ليس هي خالصة قراءة ملا يزيد عن ألف واربعمائة قراءة 
ىل نقد النقد ول جتريد العاطفة أو التحيز وامليول فمن نقد الذات اوإمنا اختلطت معها جتربة الباحث وخربته يف خماطبة العقل األول وحا

للذات وأيضا إىل موضوعيته يف تناول قراءة اآلخر.. وخالصة ما توصلت إليه أن الكتاب مهم جدا لصناع القرار السياسي وخصوصا 
 يف منطقة اخلليج العريب.

 
 

 


