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 مقدمة  املركز

تحتويه من معاين ومفاهيم يف  أهمية املصطلحات مبا  تكمن 

أنّها:

1- أداة التعارف وتبادل املعلومات بني بني البرش.

2- اّن العلوم واملعارف ليست ااّل مجموعة مصطلحات ومفاهيم 

مرتابطة.

3- اّن املصطلحات مبا فيها من علوم ومعارف هي التي تصوغ 

منظومة اإلنسان املعرفية وشاكلته الفكرية.

خالل  من  يُصاغ  واالجتامعي  العلمي  اإلنسان  سلوك  اّن   -4

هذه املنظومة املعرفية وسالمتها واتقانها وبُعدها عن الخطأ يسلم 

اإلنسان ويستقيم سلوكه وبتبعه يستقيم املجتمع.

بناء  محورية يف  من  مضاعفة ملا ميتلكه  أهمية  له  فاملصطلح 

)أي  السلسلة:  هذه  جاءت  املنطلق  هذا  ومن  واملجتمع،  الفرد 

تداوله  كرث  ما  عىل  الضوء  تسلط  معارصة(  مصطلحات  سلسلة 

رفعت  التي  الكبرية  املعلوماتية  الثورة  بعد  األخرية سيام  اآلونة  يف 

األوعية  إىل  الوصول  عملية  وسّهلت  القيود،  وأزالت  الحدود 

العلوم مبا فيها من مصطلحات  املعرفية لكل أحد حيث أخرجت 

تخصصية معروفة ألهلها؛ وأتاحتها لعامة الناس ماّم أّدى إىل فوىض 

معرفية هائلة.

قطع جسور  إىل  بعض حاالتها-  - يف  الفوىض  هذه  أّدت  وقد 

التواصل وعلق باب التبادل والتفاهم املعريف بني الكاتب والقارئ، 
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فانغلقت النصوص النغالق معاين املصطلحات وبُعدها عن ذهن 

القارئ وعدم أُنسه بها وعدم وقوفه عىل سري تطورها منذ النشأة واىل 

يومنا الحارض.

املصطلحات  وتقّدم  الفراغ،  هذا  لتسد  السلسلة  هذه  جاءت 

املطالع  ليقف  نقدية،  تحليلية  بنظرة  الكريم  القارئ  إىل  املعارصة 

عىل حقيقة األمر ويأمن الخطأ والزلل.

 *       *      *
تُلقي  معارصة،  مصطلحات  سلسلة  من  الحلقة  هذه 
إىل مفهوم  تحّول  الذي  الحضارات،  الضوء عىل مصطلح صدام 
ظروف  تُعاين  كام  املعارص،  العاملي  السيايس  الفكر  يف  شائع 
والدته  إىل  أفضت  التي  والسياسيّة،  الفكريّة  واألسباب  نشأته 
والسجاالت التي ترتّبت عليه بني النخب، وعىل مستوى مراكز 

الدراسات واألبحاث.

راهي  نارص  قيس  العراقي  الباحث  يتناول  الدراسة  هذه  يف 
من  هنتنغتون  األمرييك صموئيل  املفكر  كان  الذي  املفهوم  هذا 
أبرز الذين اقرتحوه يف سياق التنظري لألطروحة األمريكية وسيادتها 

عىل العامل بعد نهاية الحرب الباردة. 

فصول  يف  عليه  الضوء  ويسلط  املفهوم  هذا  املؤلّف  يرشح 
وامتداداته  وأسبابه  املفهوم  إىل جذور  اإلشارة  مع  الثالثة  كتابه 

وما اُخذ عليه رشقاً وغرباً.

والله ويل التوفيق



البحث  الباردة دأب عدد من املفكرين عىل  الحرب  انتهاء  مع 

يف  البرشية  تواجه  قد  التي  والتحديات  العامل،  صورة  واسترشاف 

الحضارات،  صدام  أطروحة  انبثقت  اإلطار  هذا  ويف  املستقبل، 

فذاع صيتها ألسباب عديدة أبرزها وقوف الخطاب االعالمي الغريب 

معها وإسهامه بالرتويج لها، فضالً عن عّد الحضارة محوراً للسياسة 

مفهوم  أن  يبدو  لذلك  املحور،  هي  الدولة  كانت  أن  بعد  العاملية 

التي  األسس  لتوضيح  يسعى  األوىل  للوهلة  الحضارات  صدام 

التنافس  الدول يف وسط جو من  العالقات بني  تتحدد من خاللها 

بني مراكز الحضارة التي تسود عاملنا الكبري، ملا لها من أثر واضح 

يف السياسة الدولية بل حتى السياسة الداخلية لعدد من الدول.

أن  يُلحظ  العاملية  األحداث  ملرسح  شاملة  نظرة  خالل  ومن 

وتستنفد  تستنجد  الدول  بني  صدام  هو  للعيان  يبدو  الذي  الصدام 

به من قوة عسكرية و سياسية، لكن ما  الدول بكل ما أوتيت  تلك 

إنها  الثقافات،  إنها  الحروب؟  كواليس  ستار  خلف  يختفي  الذي 

كتاب  مؤلف  أن  نجد  لذلك  الحضارات،  إنها  األيديولوجيات، 

صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العاملي الجديد قد كشف عن 

املحرك الذي ال يتوقف يف دفع ذلك الصدام بدميومة بني الدول، 

وهذه ظاهرة بدأت تبدو للعيان.

برصاع  الحضارات  صدام  عن  التعبري  الباحثني  من  كثري  اعتاد 

مقدمة
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مختلفان؟  إنهام  أم  مرتادفان  املفهومان  هذان  فهل  الحضارات، 

هذا ما سنحاول الوقوف عنده يف املبحث األول من الفصل األول 

صدام  فكرة  وألن  والصدام،  الرصاع  مفهومي  تحديد  خالل  من 

املبحث  جاء  فقد  املعارص،  الفكر  يف  امتدادات  لها  الحضارات 

الثاين تعريفاً بهذه االمتدادات عند كل من توينبي، وبرنارد لويس، 

واملهدي املنجرة، ورمبا يكون هناك من الباحثني من قال او أشار 

إىل فكرة صدام الحضارات من غري املذكورين سابقاً، لكن هؤالء 

بحث  يف  استغراق  من  دراساتهم  تضمنته  ما  عىل  بناًء  األبرز  هم 

الفكرة والتنظري لها، أما املبحث الثالث فقد تضمن تعريفاً بالسرية 

الفكرية لهنتنغتون وعرضاً ملؤلفاته والسيام كتابه الذي تضمن فكرة 

صدام الحضارات، والتعرض ألبرز األفكار التي احتواها.  

لقد استثمر هنتنغتون كل ما ميكنه من حقل الدراسات الفلسفية 

لصياغة أطروحته )صدام الحضارات(، ووظفها أيديولوجيا، فقد لجأ 

إىل فلسفة العلم ليستعري منها فكرة األمنوذج لتأييد أطروحته فضال 

حضاري  تفسري  تقديم  من  لتمكنه  التاريخ  فلسفة  إىل  لجوئه  عن 

للسياسة العاملية املعارصة، وهذا ما سنسعى إىل الوقوف علية يف 

الفصل الثاين، ولهذا عني املبحث األول مبعالجة فكرة األمنوذج، 

وكيفية توظيف هنتنغتون لها، أما املبحث الثاين فقد تضمن معالجة 

التفسري الحضاري عند هنتنغتون، ومقاربة رؤيته مع رؤى ابرز رواد 

هذا التفسري.  

وكان للباحث وقفة نقدية مع هذه األطروحة )صدام الحضارات( 

ملعرفة الدور الذي تلعبه الدولة بعد أن جعل هنتنغتون الحضارة هي 
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الغربية  الحضارة  بني  الصدام  ازداد  حني  العاملية،  السياسة  محور 

والحضارة اإلسالمية، يف الوقت الذي تبدو فيه الصحوة اإلسالمية 

دينية عىل  صبغة  يُضفي  أن  إىل  هنتنغتون  دفع  ما  وهذا  عاملنا  يف 

النزاعات السياسية الجارية فيه.  

وحني يأيت الحديث عن املشاريع الحضارية يكون هناك أيضاً 

الحاح سؤال عن املستقبل وعن وعي اإلنسان بشكل عام، وعىل 

وعي اإلنسان العريب املسلم بشكل خاص، وهو ما يدفعه إىل التوتر 

وطرح سؤاله القلق عن موقعه اآليت من مسرية الحضارة، والقلق عىل 

مصريه يف زمن شهد و يشهد فيه الفكر االنساين تحوالت مختلفة 

الزراعية مرورا  الثورة  الحارض، فمن  نشأته، وصعودا إىل زمننا  منذ 

بالثورة الصناعية وصوال إىل الثورة املعلوماتية والتكنلوجية هو زمن 

فيه  يعيش  اإلسالمي طرف  العريب  العامل  ان  مبا  لكن  اذن.  التقدم 

عىل وفق سياقات ورشوط خاصة به تفرض عليه تلك السياقات ان 

يقدم نظرة اكرث واقعية لتحديد موقفه مام يستجد من خطابات، وهنا 

يبدو ان الخطاب الهانتغتوين قد فعل فعله، فحني يكون هناك من 

يدعو إىل حوار وتعارف بني الحضارات اذن كان هناك من دعا إىل 

فلم  لتحقيقه،  الوسيلة  فكان هو  غايات،  منبعثا من  مسبقا  صدامها 

ان  الحروب؟، والشك يف  ما عجزت عنه  تنفيذ  يرتكها عاجزة عن 

كال من الحوار والتعارف ميثالن الشكل االسمى من الرصاع، فلينظر 

كل إىل اي ينتمي.

االعتزاز  ظل  يف  أنكون  ؟  نكون  اين  ذلك  كل  يكون  وحني 

مامثلة  لحظات  يف  أُنتج  الذي  الرتاث  بدء؟  إىل  لنعود  بالرتاث 
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للحظة األزمة التي يشهدها اإلنسان املسلم يف الوقت الحارض او 

يف ظروف أخرى أيضا، وما كان ملفكرينا اآلن إال إعادة اسرتجاعها 

املستجدة  والظروف  يتالءم  مبا  خطابها  وتطوير  إنتاجها  وإعادة 

اإلسالمي  الحضاري  املرشوع  يبدو  هكذا  العرص.  حاجات  لتلبي 

سواًء يف تعارف الحضارات أو حوار الحضارات فمصطلح التعارف 

يعود ابتكاره إىل القرآن، أما مصطلح الحضارة فهو موضوع محمول 

يف النص القرآين أيضا باملعنى والداللة التي يتم تداولها اليوم حني 

َحاِضََة  كَانَْت  الَِّتي  الَْقْريَِة  َعِن  الكرمية((َواْسأَلُْهْم  اآلية  يف  وردت 

الَْبْحِر)))سورة األعراف 163(.



الفصل األول 

 جينالوجيا صدام الحضارات



املبحث األول:

 حتديد مفهومي الِصدام والرصاع
يستعمل بعض الباحثني العرب مفهوم الرصاع Conflict للداللة 

عىل مفهوم الصدام Clash يف خالل حديثهم عن صدام الحضارات، 

فهل هذا يعني أَن مفهومي الصدام والرصاع يحمالن املعنى نفسه 

أم ان لكل منهام معنى مختلفاً؟ ولإلجابة عن هذا السؤال البد من 

الوقوف عىل مفهومي الرصاع والصدام يف اللغة واالصطالح.

Conflict أوالً / مفهوم الرصاع

تدل لفظة الرصاع يف اللغة عىل املعنى اآليت ))رَصعُه – رصعاً، 

طرحه عىل األرض، ويقال: رصعتُه املنية، ورَصعت الريح الزرع، 

فهو مرصوع ورصيع((]1])1(.

أما يف موسوعة الالند الفلسفية، فإن معنى الرصاع هو ))عالقة 

تعيينات  واحد  يشء  عىل  تطبيقاتها  تستلزم  مبدأين  أو  قوتني 

متناقضة، هناك بوجه خاص رصاع واجبات عندما يظهر عمل واحد 

القاعدة  يف األخالق العملية مرشوعاً وغري مرشوع يف أن يحسب 

املعتمد عليها، ميكن وجود نزاع سلطة واحدة مع ذاتها إذا كانت 

تناقض  يف  تقع  أن  دون  معني  موضوع  عىل  االنطباق  تستطيع  ال 

ثانية،  ط  إيران،  باقري،  مطبعة  الوسيط،  املعجم  وآخرون،  إبراهيم،  مصطفى،   -[1[

1418هجري، ص512.
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))رصاع العقل مع ذاته((، وان عبارة رصاع امليول مستعملة يف علم 

النفس، ويف التحليل النفيس خصوصاً فيام يتعلق باملنازعات بني 

الوعي والالوعي يف ظاهرة الكبت((]1]، ويف املعجم الفلسفي نجد 

جميل صليبا يقول إن أصل الرصاع ))نزاع بني شخصني يحاول كل 

األبطال  بني  كالرصاع  املادية،  بقوته  اآلخر  عىل  يتغلب  أن  منهام 

الرياضيني، أو الرصاع بني الدول يف الحرب، ويطلق الرصاع مجازاً 

محل  تحل  أن  منهام  كل  تحاول  معنويتني  قوتني  بني  النزاع  عىل 

األَخرى كالرصاع بني رغبتني، أو نزعتني أو مبدأين أو وسيلتني، أو 

هدفني أو الرصاع بني القوانني أو الرصاع بني الحب والواجب، أو 

من  النوع  ولهذا  الكبت  ظاهرة  يف  والالشعور  الشعور  بني  الرصاع 

الرصاع عند علامء النفس خطورة بالغة يف تفسري مظاهر الشخصية 

والشخصية الشاذة((]2]، أما يف معجم مصطلحات العلوم االجتامعية 

ينشأ  الذي  االجتامعي  التفاعل  أمناط  ))أحد  يعني:  الرصاع  فإن 

التنافيس حيث يعرف كل من  عن تعارض املصالح وهو املوقف 

مصالحه  بني  التوفيق  إىل  سبيل  ال  انه  ويدرك  غرميُه،  املتنافسني 

حيث  رصاع  إىل  بهمتها  املنافسة  فتنقلب  الغريم،  مصالح  وبني 

يعمل كل منهام عىل تحطيم اآلخر والتفوق عليه((]3]، ويف موسوعة 

السياسة تدل لفظة رصاع عىل وجود ))تنافس أو صدام بني اثنني أو 

احمد خليل،  األول،ترجمة خليل  مج  الفلسفية،  اندريه، موسوعة الالند  ]1]- الالند، 

منشورات عويدات، بريوت – باريس، ط ثانية، 2001، ص205-204.

]2]-صليبا، جميل، املعجم الفلسفي، ج األول، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ط أوىل، 

1971ص725.

بريوت،  لبنان،  مكتبة  االجتامعية،  العلوم  معجم مصطلحات  احمد زيك،  ]3]-بدوي، 

بال سنة طبع، ص79. 
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أكرث من القوى أو األشخاص الحقيقيني أو االعتباريني )كالرشكات 

والدول( يحاول فيه كل طرف تحقيق أغراضه، وأهدافه، ومصالحه، 

ومنع الطرف اآلخر من تحقيق ذلك بوسائل وطرق مختلفة، والرصاع 

ظاهرة طبيعية يف الحياة واملجتمعات اإلنسانية، ويف كل امليادين، 

كامناً،  أو  واضحاً  ملحاً  أو  مبارش سلمياً  أو غري  مبارشاً  يكون  وقد 

وأشهر أنواع الرصاعات هي الرصاع الدويل والرصاع الطبقي((]1]. 

بني  متبادلة  حالة  هو  الرصاع  أَن  يتبني  سابقاً  ذكر  ما  خالل  من 

التغلب عىل اآلخر وإلغاءه ألن  أمرين يحاول كل منهام  أو  شيئني 

االجتامعي  الرصاع  الرصاع،  أشكال  ومن  ممكن،  غري  اجتامعهام 

ورصاع امليول النفسية، ولنا ان نأخذ شكالً من أشكال الرصاع مثاالً 

تعريفياً وهو الرصاع االجتامعي.

وهو ))االتجاه الذي يهدف إىل الفوز عىل األفراد أو الجامعات 

أو اإلرضار بها أو مبمتلكاتها أو ثقافتها أو بأي شئ تتعلق به، ومن 

ثم يأخذ الرصاع شكل هجوم أو دفاع((]2]، يؤكد الفكر االجتامعي 

للقرن التاسع عرش أهمية الرصاع االجتامعي يف تنمية املجتمعات 

االجتامعي  الرصاع  فرست  التي  النظريات  أبرز  ومن  ونهوضها، 

النظرية الدارونية التي تعد امتداداً لنظرية هوبز القائلة بأن املجتمع 

الضعيف،  حقوق  يسلب  دامئاً  فالقوي  مستمر  رصاع  حالة  يف  هو 

فيسلبه  منه  أقوى  فيقدم عليه شخص  أن يضعف  القوي البد  وهذا 

للدراسات  العربية  املؤسسة  ثالث،  ج  السياسة،  موسوعة  عبدالوهاب،  ]1]-الكيايل، 

والنرش، بريوت، ط ثانية، 1993، ص632.

]2]- بدوي، احمد زيك، معجم مصطلحات العلوم االجتامعية، ص 382.
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 [1[)Charles Darwin(دارون نظرية  أيدت  وقد  وحقوقه،  أمواله 

نظرية هوبز لكنها أضافت بأن البقاء هو لألصلح وأنَّ الرصاع الذي 

بصورة  ميارسها  طبيعية  حالة  إال  هو  ما  البرشي  الجنس  يخوضه 

))مقاومة  هو  البقاء  أجل  من  والرصاع  البقاء]2]،  اجل  من  مستمرة 

الكائنات العضوية لعوامل الطبيعة الحية وغري الحية غري املالمئة 

تتكيف  التي  األنواع  فِإن  الرصاع  لهذا  ونتيجة  وانتشارها،  لحياتها 

عىل نحو أفضل مع ظروفها البيئية تعيش وتنتج أوفر ساللة وأكرثها 

أشكال  من  واحد  البقاء  أجل  من  والرصاع  الحياة،  عىل  مقدرة 

العالقة بني الكائنات الحية داخل النوع الواحد وبني ممثيل األنواع 

املختلفة((]3]، ومن ثم تطورت نظرية دارون اثر انتقالها من امليدان 

البيولوجي إىل ميدان املجتمع البرشي، فاملجتمع يف هذه الرؤية  

االجتامعي  والرصاع  األقوى،  فيه  يكسب  يرحم،  ال  رصاع  ميدان 

األقوياء  بني  البقاء  عىل  الرصاع  صور  من  صورة  إال  ليس  عندهم 

والضعفاء]4].

أما النظرية األخرى التي فرست الرصاع االجتامعي فهي النظرية 

التضارب  يكمن يف  الرصاع  ان جوهر  ماركس  اعتقد  اذ  املاركسية 

]1]- دارون)1809-1882(، عامل طبيعة انكليزي، مؤسس البيولوجيا االرتقائية العلمية، 

الفلسفي  املعجم  الروس،  املؤلفني  من  ))ينظر:نخبة  األنواع  أصل  األسايس:  مؤلفة 

املخترص رؤية ماركسية، ص565.((.

]2]-ينظر: الحسن، إحسان محمد، موسوعة علم االجتامع، الدار العربية للموسوعات، 

بريوت، ط اوىل، 1999، ص359. 

]3]- روزنتال، م.ب يودين، املوسوعة الفلسفية، ترجمة سمري كرم، دار الطليعة،  بريوت، 

ط ثانية، 2006، ص274.

العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  الثقافة،  سوسيولوجيا  عبدالغني،   عامد،  ينظر:   -[4[

بريوت، ط اوىل، 2006 ص240.
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طبيعة  تقررها  التي  االجتامعية  الطبقات  مصالح  بني  والتناقض 

والتي  اإلنتاج  وسائل  مع  اإلنسان  يكونها  التي  اإلنتاجية  العالقات 

يذكر ماركس وانجلز يف  الدائم]5]، حيث  الطبقي  تقود إىل الرصاع 

هذا  يومنا  حتى  كلها  املجتمعات  تاريخ  ))ان  الشيوعي]6]  البيان 

الحر والعبد، والنبيل والعامي،  أَن  الطبقي ذلك  تاريخ الرصاع  لهو 

املستِغلني  فِإن  وباختصار  والصانع،  املعلم  والخادم،  السيد 

واملستََغلني كانوا دامئاً يف مواجهة محتدمة، فانتظموا يف رصاع غري 

تارة  انتهى  أخرى،  أحيان  ومسترت يف  أحيانا،  للعيان  ظاهر  منقطع، 

الطبقتني  بانهيار  أخرى  وتارة  بأرسه  املجتمع  ثوري شمل  بانقالب 

التي  التاريخية  للامدية  ماركس  تطبيق  وبعد  معاً((]7]،  املتصارعتني 

هي تطبيق للامدية الجدلية عىل الحياة االجتامعية والسياسية يستنتج 

نظام  كل  ))إنَّ  اجتامعية  نظم  من  تخلله  وما  التاريخي  التطور  من 

اجتامعي يحمل يف داخله بذور فنائه، ففي كل نظام اجتامعي تنشأ 

نظاماً  مكانه  لتنشئ  وتزيله  عليه  تقيض  وتقاتله حتى  تناهضه  قوى 

تناهضه وتقاتله  تنشأ قوى جديدة  الجديد  النظام  جديداً، ويف هذا 

]5]- ينظر: الحسن، احسان محمد، موسوعة علم االجتامع، ص360.

]6]- البيان الشيوعي مقولة بسيطة وتنهض عىل جملته االفتتاحية)ان تاريخ املجتمعات 

وضعه  كتيب  هيئة  عىل  البيان  وهذا  الطبقي(  الرصاع  تاريخ  لهو  هذا  يومنا  حتى  كلها 

ماركس، ومع ان ماركس صنف مجلدات الحقة اال ان مجمل االراء املسامة ماركسية 

قامئة يف حنايا البيان، ورؤية ماركس يف البيان واضحة وغري معقدة، وحقبات التاريخ 

متعاقبة، ويعرض البيان تطور املجتمع حتى ذلك الحني )1847-1848(، وكيف يتطور 

رف بالشيوعيني، ويحدد برنامج عملهم ))ينظر:ماركس، كارل، وانجلز،  فيام بعد، ثم يعَّ

فردريك، البيان الشيوعي، ترجمة محمود رشيح، منشورات الجمل، املانيا، ط أوىل، 

2000، ص9.((.

]7]- ماركس، كارل، و انجلز، فردريك، البيان الشيوعي، ص 37 –38. 
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التاريخ  يتسم  نظاماً جديداً، وهكذا  حتى تقيض عليه وتقيم مكانُه 

بتقديم نظم اجتامعية جديدة ويف حلقات متصلة قامئة أساساً عىل 

التناقض متبلورة يف الرصاع بني الطبقات(( ]1].

من خالل ما تقدم يتبني ان نظرية الرصاع االجتامعي تنظر إىل 

املستقبل  أو  الحارض  أو  املايض  يف  سواء  االجتامعية  الظواهر 

عىل أنها نتيجة للرصاع الذي يعد املحور يف العالقات االجتامعية 

القامئة عىل أساس العدائية او الفوارق الطبقية.

ويف الفكر الفلسفي اإلسالمي هناك من رأى أن املجتمع وتكوينه 

للرصاع  أعطى  الذي  خلدون  ابن  أمثال  الرصاع  أساس  عىل  قائم 

العصبي]2] أهمية كبرية يف دراسته للمجتمع العريب اذ جعل من هذا 

الرصاع القوة املحركة للتاريخ وعده طبعاً من طبائع العمران، فهو 

يف منظوره نتيجة لطبيعيتني برشيتني متناقضتني، األوىل منها نزعة 

الذي ميثل أهم  العدواين  الطبع  الرحم، والثانية  طبيعية متثل صلة 

مظهر من مظاهر آثار الحيوانية فيهم من جهة أخرى]3].

يقول ابن خلدون عن صلة الرحم ))وذلك ان صلة الرحم طبيعي 

]1]- محفوظ، مهدي، اتجاهات الفكر السيايس يف العرص الحديث، املؤسسة الجامعية 

للدراسات والنرش، بريوت، ط ثالثة، 2007، ص254 – 255. 

]2]- جاء يف املعنى اللغوي لكلمة العصبي )من يعني قومه عىل الظلم، أو من يحامي 

فقد  العصبية  عن  أما  االنفعال(  ويقال رجل عصبي: رسيع  لهم،  ويغضب  عن عصبته 

ورد عنها )املحاماة واملدافعة عمن يلزمك أمره أو تلزمه لغرض( ))مصطفى، ابراهيم، 

واخرون، املعجم الوسيط، ص604.((، وينطلق ابن خلدون يف تصوره للعصبية من أنها 

الوازع الذي يدفع العدوان الواقع عىل أحياء البدو من الخارج))ينظر: الجابري، محمد 

بغداد، بال سنة  العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  والدولة،  العصبية  ابن خلدون،  عابد، فكر 

طبع، ص261.((. 

]3]- ينظر: الجابري، محمد عابد، فكر ابن خلدون، العصبية والدولة، ص 263.
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القرىب وأهل  النعرة عىل ذوي  األقل ومن صلتها  البرش إال يف  يف 

األرحام أن ينالهم ضيم أو تصيبهم هلكة فِإن القريب يجد يف نفسه 

غضاضة من ظلم قريبة أو العداء عليه ويود لو يحول بينه وبني ما 

يصله من املصاعب واملهالك نزعة طبيعية يف البرش منذ كانوا((]1]، 

أما عن العدوان الذي يتحدث عنه ابن خلدون ويجعل منه الحافز 

املوقظ للعصبية فِإنه يستهدف املعاش باملقام األول]2].

رؤية  هو  الذي  العصبي  الرصاع  فإن  تقدم   ما  عىل  وتأسيساً 

البرش  نعرة  أساس  عىل  قامئاً  يكون  االجتامعية  للظواهر  تفسريية 

الحفاظ  إىل  يهدف  الذي  العدوان  وكذلك  بأرحامهم،  وعالقاتهم 

عىل البقاء، وعليه فإن نزعة صلة األرحام والعدوان من أجل البقاء 

للتاريخ  يكون محركاً  الذي  العصبي  للرصاع  أساسية  ركيزة  يكونان 

عند ابن خلدون.

Clash ثانياً /مفهوم الصدام

اللغة الحديث عن معنى الصدام مبا يأيت ))صدم  لقد ورد يف 

وصدمة  غريه  الرجل  صدم  ويقال  ودفعه  صكُه  صدماً:  اليشء 

وصداماً:  مصادمة  )صادمه(:  أسكته،  بالقول:  وصدمُه  بالرش  الرش 

اصطدما:  )تصادماً(:  اآلخر  منهام  كل  صدم  )اصطدما(:  دافعُه 

يقال: رصعُه  الدفعة  )الصدمة(:  تضاربت  اآلراء:  تصادمت  ويقال: 

بصدمة((]3]. 

]1]-ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمة ابن خلدون، ص 157.

]2]- ينظر: الجابري، محمد عابد، فكر ابن خلدون، العصبية والدولة، ص 263.

]3]- مصطفى، إبراهيم، وآخرون، املعجم الوسيط، ص511.
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))مفهوم  تعني  وهي  صدام  لفظة  ورد  السياسة  موسوعة  ويف 

اجتامعي معارض للنظرية الوظيفية التكاملية يف البناء االجتامعي 

يف  التضارب  ان  إىل  يشري  الذي  التاريخي  الواقع  من  ينطلق 

والعالقات  األشكال  يف  عضوية  ظاهرة  يشكل  واملصالح  القيم 

علم  نظريات  يف  هاماً  موقعاً  الصدام  ظاهرة  وتحتل  االجتامعية، 

للمجتمع،  رضورة  بوصفه  السيايس  التنظيم  تفرض  ألنها  السياسة 

الدولة  ظاهرة  وتفرس  السياسة،  واإلكراه يف  القوى  استخدام  وتربر 

الصدام  وينشأ  للمجتمع،  السيايس  التنظيم  يف  السيادة  ومركزية 

ال  اصطدام  عن  ينشأ  كام  االجتامعية  للتعددية  محصلة  بوصفه 

محدودية املطالب الفئوية مبحدودية املوارد والرثوة يف املجتمع 

كام ان التمركز االجتامعي يأخذ أشكاالً هرمية تؤدي إىل قيام ظاهرة 

املجتمع(،  يف  القوة  )عالقات  واملحكوم  والحاكم  والفقر  الغنى 

ولقد سعت السياسة والنظريات السياسية إىل احتواء ظاهرة الصدام 

نظراً الن إطالقها يحول الحياة االجتامعية إىل حالة تسودها )رشيعة 

العارية  الوحشية  القوة  إال  نظام  أو  رادع  وال  قانون  فال  الغاب(، 

البديهي أن يكون ذلك يف  العدالة، ومن  التي ال تعرف الرحمة أو 

بل حتى ضد جميع  املنتظمة واملتحرضة  الحياة  ترقية  غري صالح 

أشكال التنظيم االجتامعي املقدم مبا يف تلك العائلة، وعىل هذا 

األساس لجأت املجتمعات البرشية إىل تأطري الصدام وتقنينه يف 

إطار العقد االجتامعي أو يف ضمن مفهوم السلطة والقبول مبنطق 

السلم  التمتع مبيزات  التنازالت)عن الحرية املطلقة( مقابل  تقديم 

والقيم  واملصالح  األهداف  تحقيق  مبحاولة  وااللتزام  االجتامعي 

االجتامعية بأشكال وطرق قانونية مرشوعة((]1].

]1]- الكيايل، عبدالوهاب، موسوعة السياسة، ج ثالث، ص626.
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يتبني مام سبق ان الصدام هو حال متبادلة بني شيئني أو أمرين إال 

أن اجتامعهام ممكن وهذا املفهوم أبرز ما مييز الصدام عن الرصاع 

الذي ال ميكن فيه االجتامع أو التعددية ومن املمكن السيطرة عىل 

الصدام. أما الرصاع فال ميكن السيطرة عليه، ومن أشكال الصدام 

))صدام الحضارات(( فقد اشتهر استعامل عبارة صدام الحضارات 

وقبل  بدايته،  يف  ظهورها  من  بالرغم  العرشين  القرن  نهايات  يف 

الوقوف عىل معنى هذه العبارة سنحاول معرفة معنى الحضارة.

لقد كان أول ظهور ملصطلح Civilization يف فرنسا، اذ كانت 

جيدة،  حكومة  لوجود  معناها  يف  مرادفة  البداية  يف   Civilizeكلمة

أو حكومة منظمة جيداً  Policeمن الناحية االجتامعية، ورسعان ما 

أصبحت كلمة Civilization تعني ما هو أكرث من مجرد شكل محدد 

العادات  من  الناس  نقل  عملية  عىل  تدل  أصبحت  بل  للحكومة، 

إىل  بالبدائية  يوصف  كان  الذي  املادي  والوجود  واملؤسسات 

شكل آخر أكرث رقياً وتحرضاً ]1]، وقد صاحب انتشار لفظ الحضارة 

يف أوربا لفظ Culture الذي يعني الثقافة وهذا املعنى قريب من 

املعنى الذي يحمله لفظ الحضارة فأصبح لفظ الثقافة مرادفاً للفظ 

لفظة إن  فقالوا  األملان،  اللفظ هم  استعمل  من  وأول  الحضارة]2]، 

Kulture   تعني الحضارة، واستعملوها بهذا املعنى زمناً طويالً، إذ 

الالتينية إصالح  تعني من  الالتيني، وهي  اللفظة من أصلها  اخذوا 

اليشء وتهذيبه وإعداده لالستعامل ]3].

]1]- ينظر: هريمان، ارثر، فكرة االضمحالل يف التاريخ الغريب، ترجمة طلعت الشايب، 

املجلس األعىل للثقافة، القاهرة، عدد 233، ط أوىل، 2000، ص 57.

الهيئة  رشيف،  حسني  ترجمة  الحضارات،  وقواعد  تاريخ  فرناند،  بروديل،  ينظر:   -[2[

املرصية العامة للكتاب، القاهرة، 1999، ص 5.

]3]-ينظر: مؤنس، حسني، الحضارة، سلسلة عامل املعرفة، الكويت، عدد االول، 1978، 

ص 324. 
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لألفراد  واملادي  الروحي  التقدم  ))بأنها  الحضارة  وتعرف   

والجامهري عىل السواء(( ]1]، والحضارة بوصفها شكاًل من العمران 

وأحكام  الرتف  يف  ))تفنن  بأنها  خلدون  ابن  عنها  يخربنا  البرشي 

واملالبس  املطابخ  من  ومذاهبه  وجوهه  يف  املستعملة  الصنائع 

واملباين والفرش واألبنية وسائر عوائد املنزل وأحواله، فلكل واحد 

منها صنائع يف منتجاته، والتأنق فيه تختص به، ويتلو بعضها بعضاً، 

وتتكرث باختالف ما تنزع إِليه النفوس من الشهوات واملالذ والتنعم 

بأحوال الرتف وما تتلون به من العوائد((]2].

أساس  عىل  معناه  فرُس  الحضارة  مفهوم  ان  تقدم  مام  يتضح 

يقارب ملفهوم  فأنه  الثاين  أما املعنى  البداوة  أو  انه مضاد للرببرية 

الثقافة. 

و يبدو أن استعامل عبارة The Clash of Civilization وترجمتها 

إىل صدام الحضارات يجعل من مدلول Clash أقرب إىل الصدام 

شيئني  بني  الحاصل  التأثري  ))حالة  الصدام  إِن  إذ  الرصاع  إىل  منه 

متجانسني، أو غري متجانسني يف مادة التكوين )الطبيعة( أو الفاعلية 

)السبب( أو الغائية)الغرض(، لدى التقائهام يف زمان ومكان معينني، 

إذا أعاق احدهام انتشار اآلخر أو منعه أو دعاه إىل الرتاجع((]3]، أما 

أمرين  او  شيئني  بني  املتبادل  الفاعل  التأثري  حالة  ))فيعني  الرصاع 

)الغرض(،  الغائية  أو  )الطبيعة(  التكوين  مادة  يف  متجانسني  غري 

لدى التقائهام يف زمان ومكان معينني، حاملا ينترش أحدهام باتجاه 

]1]-اشفيتسرب، ألربت، فلسفة الحضارة، ترجمة عبدالرحمن بدوي، املؤسسة املرصية 

العامة، بال سنة طبع، ص 34.

]2]- النجار، جميل موىس، فلسفة التاريخ مباحث نظرية، ص 302-301.

]3]- رشف، محمد يارس، إعادة تنظيم العامل، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق، 

2004، ص376-375. 
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تلك  يف  الالتجانس  بسبب  ممكن  غري  اجتامعهام  ألن  اآلخر، 

لنقيضها  طاردة  قوة  منها  الواحدة  تشكل  التي  الثالث،  الخاصيات 

فيقول احد  الحضارات  بتعريف رصاع  يتعلق  )الخصم(((]1]، وفيام 

الباحثني ))وهذا يعني ان فكرة معينة )أطروحة، إثباتا( ال ميكن أن 

تغيريات  أدخلت  إذا  إال  نفي(  )طباق،  النقيض  خصيمها  مع  تلقي 

الفكرتني بل  ينتج عن ذلك، ليس اجتامع  جذرية عليهام معاً، وما 

نفي  )تركيب،  الضمنية  التناقضات  منهام  تنتفي  جديدة  ثالثة  فكرة 

النفي( ولو كانت تشبه كال من سابقتها باعتبار ما((]2].

 ورمبا من خالل الكالم السابق تتحقق اإلجابة عن السؤال الذي 

والرصاع  الصدام  مفهومي  ان  هل  وهو  املبحث،  بداية  يف  طرح 

اإلجابة  وتكون  مختلفة؟  معاين  لهام  ان  أم  نفسه  املعنى  يحمالن 

مفردة  عن  مختلفة  الصدام  مفردة  إن  هو  سابقا  ذكر  ما  خالل  من 

الرصاع وان األصح استعامل مفردة صدام الحضارات بدال من رصاع 

الحضارات يف ترجمة  The clash of civilization، ذلك ألن يف 

صدام الحضارات إشارة إىل إمكان وجود حضارات متعددة يف آن 

ومكان معينني أما يف رصاع الحضارات فِإنه ال ميكن ذلك. 

]1]- املصدر نفسه، ص376.

هنتنغتون  فرضية صموئيل  مرتكزات  مواجهة  يف  النقدي  التحليل  واثق،  الدايني،   -[2[

وتناقض استنتاجاته، مجلة املوقف الثقايف، بغداد، عدد 17، السنة الثالثة، 1998، ص 
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املبحث الثاين:

 صدام احلضارات يف الفكر املعارص

تنتمي إىل حضارات  بني دول  القرن العرشين حروباً  لقد شهد 

مختلفة، مام دفع بعض  املفكرين إىل إرجاع أسباب هذه الحروب 

يتوقف  ومل  الدول،  هذه  اليها  تنتمي  التي  الحضارية  الخلفية  إىل 

عن  رؤية  تقديم  إىل  تجاوزه  بل  الحد  هذا  عند  الفكري  التأمل 

العالقات الدولية املستقبلية املتمثلة بصدام الحضارات، ومن اجل 

لتفسري  األطروحة  بهذه  قال  من  أبرز  عند  سنقف  الرؤى  هذه  بيان 

العالقات الدولية.

[1[)Arnold Toynbee(أوالً/ صدام الحضارات عند ارنولد توينبي

القرن  بداية  يف  الحضارات  صدام  عن  تحدث  من  ابرز  لعل 

املايض هو ارنولد توينبي اذ كان حديثه عن هذه الفكرة جزءاً من 

تصوره الهتاممات املؤرخني يف الثالث آالف سنة املقبلة،  فذكر 

أَن أهم قضية سينشغل بها املؤرخون هي قضية صدام الحضارات.

والحضارة عند توينبي هي ))أصغر وحدة من الدراسة التاريخية 

]1]-ارنولد توينبي)-1889 1975(، مؤرخ وسسيولوجي انكليزي مؤلفه األسايس دراسة 

التاريخ، ومن كتبه أيضا )تاريخ الحضارة الهيلينية(، )معالجة مؤرخ الدين(، )الحضارة 

يف امليزان(، )الحرب والحضارة( )أمريكا والثورة العاملية(، )الثورة الصناعية(، )التجربة 

الحارضة يف الحضارة الغربية(، )العامل والغرب(

))ينظر: صبحي، احمد محمود، يف فلسفة التاريخ، دار النهضة العربية، بريوت، ط ثالثة، 

1994، ص260((.
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كالواليات  وطنه  تاريخ  يفهم  أن  يحاول  عندما  إليها  املرء  يصل 

اجتامعي  كيان  إِنها  أي  مثالً((]1]،  املتحدة  اململكة  أو  املتحدة 

موحد ال ميكن فهمها بعيداً عن تأثريات الظواهر االجتامعية التي 

تظهر يف املجتمع، فهي وحدة حضارية تهيئ للدارس األرضية التي 

املجتمع  نشوء  عوامل  وتحديد  تعيني  خاللها  من  يفهم  أن  ميكن 

انجلرتا  دراسة  ميكن  ال  أَنه  يعني  وهذا  ايضاً]2]،  اندثاره  وعوامل 

الوحدات  وان  أوربا،  دول  تاريخ سائر  مستقلة عن  بصورة  تاريخياً 

الغربية،  املسيحية  الحضارة  هي:  العامل  ملجتمعات  التاريخية 

والحضارة املسيحية الرشقية األرذوكسية، و الحضارة اإلسالمية، و 

الحضارة الهندية، وحضارة الرشق األقىص، وهذه هي الحضارات 

توينبي  املتبقية من إحدى وعرشين حضارة تحدث عنها  الخمس 

يف دراسته للتاريخ]3].

توينبي  تناوله  الذي  املوضوع  فهو  الحضارات]4]،  صدام  أما 

بسؤال  بدأه  إذ  امليزان]5]،  يف  الحضارة  كتابه  يف  واضحة  بصورة 

]1]-توينبي، ارنولد، الحضارة يف امليزان، ترجمة أمني محمود الرشيف، منشورات وزارة 

الثقافة السورية، دمشق، ط ثانية، 2006م، ص259.

]2]- ينظر:إسامعيل، محيي الدين، توينبي منهج التاريخ وفلسفة التاريخ، دار الشؤون 

الثقافية، بغداد، ط ثانية، 1986، ص80-79.

]3]- ينظر:صبحي، احمد محمود، يف فلسفة التاريخ، ص267.

الحضارات  الصدام بني  بعنوان  يتناول هذا املوضوع يف مقال  الحضارات  ]4]-صدام 

وهو منشور يف مجلة هاربر بعددها الصادر يف ابريل 1947 فهو مبني عىل املحارضة 

برين مور يف شهري فرباير ومارس عن  ألقيت يف كلية  األوىل يف سلسلة محارضات 

مؤسسة ماري فلكنز ))ينظر: توينبي، ارنولد، الحضارة يف امليزان، ص 8.((.

ثالث عرشة  عن  عبارة  وهو   )Civilizationon Trial( امليزان  الحضارة يف  ]5]-كتاب 

مقالة عرشة مقاالت منهن منشورات بني عامي 1947 – 1948، وثالث نرُشت ألول مرة 

يف هذا الكتاب، وتم إعداد اكتامل تأليف هذا الكتاب عام 1948 ))ينظر: توينبي، ارنولد، 
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قوله  ميثله  السؤال  ونص  الكتاب،  مفاصل  يف  عنه  االجابة  حاول 

))ما هي الحادثة التي سيقع عليها اختيار مؤرخي املستقبل ويرون 

أنها أبرز الحوادث يف عرصنا إِذا ما نظروا وراءهم إىل النصف األول 

من القرن العرشين وحاولوا أن يروا ما جرى فيه من وجوه النشاط 

والتجارب بتلك النسبة الدقيقة التي تكشف عن النظرة الشاملة إىل 

الزمن يف بعض األحيان؟((]1]. 

الحادي  القرن  ستشغل  التي  الحادثة  تكون  أن  توينبي  وينفي 

أو املفجعة  السياسية واالقتصادية املثرية  الحوادث  والعرشين من 

أذهاننا،  يف  متقدماً  مكاناً  وتحتل  الصحف،  عناوين  تشغل  التي 

النفي واملجاعات  الحروب والثورات واملذابح وحوادث  وال من 

وازدهار  األسعار  يف  الفجايئ  والهبوط  بالسلع  األسواق  وإغراق 

الحالة االقتصادية]2]، إمنا األمر الذي سيشغل مؤرخي املستقبل هو 

اصطدام الحضارة الغربية بسائر الحضارات األخرى وهذا ما يشري اليه 

بقوله ))إِن مؤرخي املستقبل سيقولون إِن الحادثة الكربى يف القرن 

العرشين هي اصطدام الحضارة الغربية بسائر املجتمعات االخرى 

القامئة يف العامل إبان ذلك العرص وسيقولون عن هذا الصدام انه 

رأسا  ضحاياه  حياة  قلب  إىل  أدى  بحيث  والشمول  القوة  من  بلغ 

لظهر وأثر بشدة يف سلوكهم وآرائهم ومشاعرهم  عىل عقب وبطناً 

وعقائدهم رجاالً ونساء وأطفاالً من أوتار الروح ما ال تحسه القوى 

املادية الخارجية وحدهام مهام بلغ من شدتها وهولها. إنني اعتقد 

الحضارة يف امليزان، ص9-7.((.

]1]-املصدر نفسه، ص 247.

]2]-ينظر: املصدر والصفحة نفسهام.
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ان هذا ما سيقوله املؤرخون الذين ينظرون خلفهم إىل عرصنا حتى 

من تلك السنة القريبة منا إال وهي سنة 2047م((]1].

ومن املمكن أن نحيص توقعات توينبي للمؤرخني عىل مدى 

ثالثة آالف سنة القادمة مبا يأيت:

سيهتمون  أنهم  توينبي  عنهم  يذكر  م،   3047 سنة  مؤرخو   -1

عليها،  املعتدى  الحضارات  عىل  املعتدية  الحضارات  بتأثريات 

وهذه التأثريات راجعة إىل الحضارة املعتدية قبل ذلك الوقت، أما 

الغربية قد  فِإنه يقول ))ورمبا تكون الحضارة  الغربية  عن الحضارة 

تغريت قبل نهاية سنة 3047 تغرياً يكاد يكون تاماً عام فهمه أسالفنا 

الغربيون خالل االثني عرش أو الثالثة عرش قرناً األخري منذ بروزها 

من القرون الوسطى، وذلك بفعل إشعاع املؤثرات املضادة الصادرة 

عن العوامل األجنبية التي تعمل اليوم عىل ابتالعها يف عاملنا مؤثرات 

من العامل املسيحي االرذوكيس ومن اإلسالم ومن الهندوس ومن 

الرشق األقىص((]2].

إنَّ  سيقولون:  أنهم  توينبي  عنهم  يذكر   ،4047 سنة  مؤرخو   -2

اصطدام الحضارة الغربية مبعارصيها يف النصف الثاين من األلف 

العام الثاين امليالدي هو أهم حادث يف ذلك العرص ألنه سيكون 

الخطوة األوىل نحو توحيد العامل يف مجتمع واحد ]3])11(. 

3- مؤرخو سنة 5047م يقول عنهم توينبي ))أظن ان مؤرخي سنة 

5047 سيقولون ان أهمية هذا التوحيد االجتامعي للعامل ال متثل يف 

]1]- املصدر نفسه، صفحة 249.

]2]-توينبي، ارنولد، الحضارة يف امليزان، ص250.

]3]- ينظر: املصدر والصفحة نفسهام.
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الفنون الصناعية واالقتصاد وال يف ميدان الحرب والسياسة  ميدان 

إمنا متثل يف ميدان الدين((]1])12(. 

الهتاممات  تصوره  عىل  ينصب  توينبي  حديث  ان  من  بالرغم 

محوراً  اليه  ينتمي  الذي  العرص  يجعل  لكنه  املستقبل،  مؤرخي 

اساسياً يف دراسته وميكن أن نستنتج من كالم توينبي أربعة مميزات 

لعرصه:

امليزة األوىل/ صدام الحضارات

الحضارة  يف  الغربية  غري  الحضارات  مؤثرات   / الثانية  امليزة 

الغربية.

الناتجة عن اصطدام الحضارة  العاملية  الثالثة / الحضارة  امليزة 

الغربية بالحضارات األخرى.

امليزة الرابعة / مركزية الحضارة العاملية تأيت من توحيد الدين.

هذا  يف  املحور  ان  توينبي  كالم  من  نستنتج  هذا  عن  فضالً 

توينبي إىل  التي دفعت  أما األسباب  الغربية،  الصدام هو الحضارة 

هذا التصور فِإنه يحرصها مبا يأيت:-

من  ميكن  سنة  آالف  ستة  عمره  تاريخاً  البرشية  امتالك  أوالً: 

خالله الحكم عىل املستقبل]2])13(.

اليونانية  الحضارة  بانتشار  الغربية  الحضارة  انتشار  تشابه  ثانياً: 

]1]- املصدر نفسه، ص 251.

]2]- ينظر: املصدر والصفحة نفسهام.
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الرومانية عىل يد االسكندر األكرب، اذ مل يبَق يف العامل إال أمريكا 

الوسطى التي مل تصلها الحضارة اليونانية الرومانية]1].

ثالثاً: عند النظر يف تاريخ العامل اليوناين الروماين خالل القرون 

األربعة األوىل ق.م، يتبني أَن حركة غزو الحضارة اليونانية الرومانية 

للعامل هي التي تربز دون سواها ]2]. 

اليونانية  الرومانية  بالصدام بني الحضارة  رابعاً: ويرجع اهتاممه 

االخرى)الهجوم  الحضارات  فعل  ردة  إىل  األخرى  والحضارات 

املضاد( ضد العامل الروماين اليوناين ]3].

بالحضارات  اليونانية  الرومانية  الحضارة  صدام  إنَّ  خامساً: 

األخرى مياثل صدام الحضارة الغربية بالحضارات املعارصة لها ]4].

من  وكون  توينبي  وضعه  الذي  الزمني  املقياس  وهذا  سادساً: 

خالله رؤيته عن الصدام بني الحضارة الغربية والحضارات املعارصة 

يف هذه املرة مل يبدأ الغرب بالصدام وإمنا بدأه العثامنيون ويف هذا 

العثامنيني عىل  بهجوم  بدء  الرصاع  إِن هذا  القول:  يقول ))وميكن 

مواطن الحضارة الغربية وبرحالت الكشف الكربى التي قام الغرب 

بها يف القرنني الخامس عرش والسادس عرش امليالدي وطوال هذه 

املدة ال يزيد عىل أربعة قرون ونصف حتى الوقت الحارض((]5].

]1]- ينظر: توينبي، ارنولد، الحضارة يف امليزان، ص252.

]2]-ينظر: املصدر نفسه، ص 253.

]3]- ينظر: املصدر والصفحة نفسهام.

]4]-ينظر: املصدر نفسه، ص256.

]5]-املصدر نفسه، ص 257.
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[1[)Bernard Lewis(ثانياً/ صدام الحضارات عند برنارد لويس

 2005 اإلسلالم«  »يف  كتابله  مقدملة  يف  لويلس  برنلارد  يذكلر 

انله كان أول ملن أطللق عبلارة »صلدام الحضلارات«،  وبافتخلار 

وذللك منلذ علام 1957، بعلد األزمة التلي أثارتهلا قضية تأميلم قناة 

السلويس ملن قبلل ملرص يف زملن الرئيلس جلامل عبدالنلارص يف 

29 سلبتمرب 1956 اذ يقلول يف هلذه املقدمة ))باسلتطاعتنا أن نفهم 

جيلداً مشلاعر االسلتياء والحقد اللذيلن هيمنا عىل شلعوب الرشق 

األوسلط، ويف هلذه األيلام إذا اعتربنلا ان التوتلر القائلم اآلن ليلس 

ناجلامً علن رصاع بلني دول أملم، وامنلا هلو نتيجلة لصلدام بلني 

حضارتلني )000( لقلد بذللت قصلارى جهلدي ملن اجلل تقديلم 

العربية،  اللغات  من  ميتلك  لندن،  مدينة  يف  31مايو1916  يف  ولد  لويس  برنارد   -[1[

واآلرامية، والعربية، والالتينية، واليونانية، والفارسية، والرتكية فضال عن االنكليزية، وهو 

أستاذ مشهور يف الغرب تخصص يف التاريخ اإلسالمي، وألّف كتباً عدة يف موضوعات 

الجنسية  أمرييك  املولد  بريطاين  وهو مسترشق  املايض،  القرن  مختلفه خالل نصف 

صهيوين الهوى، ما ترك مناسبة خاصة يف السنوات العرشين املاضية إال وحاول فيها ان 

ينتقص من املسلمني عامة والعرب خاصة.

وعىل غرار اإلله الروماين جانوس، فِإن لربنارد لويس وجهني فهذا الجامعي الربيطاين 

الرتكية،  الشؤون  يف  املعروف  والخبري   ،1969 عام  منذ  املتحدة  الواليات  يف  املقيم 

اصدر مجموعة من املؤلفات حول العامل اإلسالمي ومن جهة اخرى هو مثقف ملتزم 

منذ زمن طويل يف املعركة اإلرسائيلية ومتيز بدعمه غري املرشوط للسياسة االرسائيلية.

منذ وصول جورج دبليو بوش إىل سدة الرئاسة االمريكية أصبح برنارد لويس مستشاراً 

مسموع الرأي ومقرباً من املحافظني الجدد، السيام منهم بول ولفوتيز وقد خصه هذا 

األَخري، عندما كان مساعداً لوزير الدفاع بتحية مدوية خالل حفل تكرميي أقيم للويس 

يف تل ابيب يف اذار مارس 2002 اذ يقول »علمنا برنارد لويس كيف نفهم التاريخ املعقد 

واملهم للرشق االوسط ونستخدمه ليقودنا نحو املرحلة الجدية من اجل بناء عامل افضل 

لالجيال الصاعدة » ))ينظر:أ-ar.Wikipedie.org  ب-حداد، محمد، برنارد لويس يرد 

عىل برنارد لويس، مجلة العريب، الكويت، عدد 540، نوفمرب 2003م، ص36.  ج-غريس 

االن، برنارد لويس وجينه االسالم، ملحق كتاب اين يكمن الخطأ برنارد لويس، ترجمة 

عامد شيحة، دار الرأي، دمشق، ط اوىل، 2006، ص 159 –160.((. 
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شلكل اللرشق األوسلط باعتبلاره ليس مجلرد رصاع بني اللدول، بل 

هلو باألحلرى صلدام بلني الحضلارات((]1].

 ومل يكتِف برنارد لويس بقوله بصدام الحضارات يف عام 1957، 

بل أعادها يف عام 1990 إذ يقول ))علينا أن نفكر يف األمر عىل انه 

صدام للحضارات ورد فعل قد يكون انفعاليا، ولكنه بالتأكيد حقيقي 

واملسيحي،  اليهودي  لرتاثنا  قديم  خصم  فعل  رد  انه  وتاريخي، 

موضوعات  خصص  فقد  املعارص((]2]،  الحدايث  ولحارضنا 

أصول  تتبع  جانب  يف  ))فهو  الحضارات،  صدام  يف  للبحث  عدة 

يف  والدولة  الكنيسة  بني  الفصل  عىل  مشدداً  الغرب  يف  العلامنية 

الرصاعات املسيحية، وانتقل إىل املوازنة بينها وبني اإلسالم الذي 

أوضح ان هناك اختالفات دينية فيه بني الفرق واملذاهب التي تنتمي 

له لكنها حسب رؤيته مل تبلغ الشدة التي وجدت بني الربوتستانت 

عملياً  وال  نظرياً  مهيئاً  ليس  اإلسالم  ان  رأيه  وحسب  والكاثوليك 

إىل العلامنية، وأن رد الفعل اإلسالمي عىل تنامي الحضارة الغربية 

متثل من جهة باإلعجاب بها ومن جانب آخر بالرغبة يف منافستها 

والتخلف  والفقر  الضعف  من  نابعة  محاكاة  أنها  غري  ومحاكاتها 

فقد شعر  ورفض،  عداء  حالة  إىل  فانقلب  املسلمون  يعيشه  الذي 

قدمية  حضارة  ورثة  بأنهم  بواقعهم  والذلة  بالخيبة  املسلمون 

]1]-الدواي، عبدالرزاق، الخطاب عن حرب الثقافات يف الفكر الغريب، ص124. 

 Bernard Lewis.Islam، Paris، callimard، serie quarto 28 April:عن نقالً 

 .2005.p.55

]2]-الدواي، عبد الرزاق، الخطاب عن حرب الثقافات يف الفكر الغريب، ص125. نقاًل 

عن: 

                                  Lewis،’’The roots of Muslims rage’’Boston،septembre1990 Bernard 
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يفتخرون بها((]1]، يتضح من كالم لويس ان الصدام بني الحضارات 

هو صدام بني الحضارة الغربية والحضارة اإلسالمية، ولكن املحرك 

الثقافة  ان  إىل  يشري  إذ  اإلسالم  بل  الغرب  ليس  الصدام  يف  لديه 

الدينية اإلسالمية يوجد فيها حالة من الجيشان والتمزق حينام يثور 

الغضب ليكون الوسيلة لخليط ممزوج من الكراهية واملقت يدفعان 

حتى الحكومات العريقة واملتحرضة، وحتى املتحدثني باسم ذلك 

ويحاولون  واالغتيال  الخطف  أعامل  منارصة  إىل  العظيم،  الدين 

وإرجاع  كهذه،  ألعامل  وسوابق  استحساناً  نبيهم  مسرية  يف  إيجاد 

الغريب  والتأثري  الغربية  الهيمنة  إىل  القدمية  حياتهم  متزق  سبب 

والقدرة الغربية]2].

ومل يتوقف لويس عند هذا الحد يف جعل العنف لصيقاً بالثقافة 

اإلسالمية، بل جعل ظهور االسالم من خالل القتال ويف ذلك يقول 

))إذا كان املقاتلون يف سبيل اإلسالم، الحرب املقدسة يف سبيل 

خصومهم  ان  القول  يتتبع  ذلكم  فِإن  الله،  اجل  من  يقاتلون  الله، 

من  السلطات  املهيمن ومصدر  هو  الله  ان  الله رمبا  يقاتلون ضد 

والنبي،  اإلسالمية  للدولة  العلوي  القائد  أيضا  وهو  املبدأ  حيث 

راعي  هو  إِذن  الله  فِإن  عنه،  مبارشون  وكالء  بعده  ممن  وخلفاؤه 

الجيش وقائد الجيش. والجيش هو جيش الله واألعداء هم أعداء 

]1]- ينظر:ناجي، عبدالجبار، فلسفة التاريخ والنهاية الحتمية للحضارة والدولة، العارف 

للمطبوعات، بريوت، 2008، ص39. 

موجهة،  ومعرفة  ماكر  تسامح  لويس:  برنارد  هو  هذا  عيل،  عبدالله  ]2]-ينظر:العليان، 

جريدة الرشق األوسط عدد94570، أكتوبر2004.

http//www.asharg alwast.com/leaderap?section=38article=261181&is 

sueno=94570 
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الله فواجب جنود الله إذن هو إرسال أعداء الله بأقىص رسعة ممكنة 

إىل حيث سيتوىل الله بنفسه معاقبتهم وتأديبهم أي إىل اآلخرة((]1]، 

للغرب  املسلمني  كراهية  أن  يتبني من خالل كالمه  أطروحته  ويف 

سببها الرئيس رفضهم للقيم الغربية وعّدها خطراً يهدد قيمهم ومنط 

احباطات  وقع  تحت  يعيشون  املسلمني  ان  لويس  ويُعد  حياتهم، 

الغرب من  العاملي لصالح  النفوذ  متتالية تتجسد يف فقدانهم  عدة 

الغربية  القيم  اكتساح  ويف  السابقة،  حضاراتهم  فقدانهم  خالل 

املتزايد للعامل اإلسالمي.

صدام  أن  يرى  توينبي  أن  سبق  ما  خالل  من  كذلك  يالحظ   

الحضارات يحدث بني الحضارة الغربية وأي حضارة أخرى، ورمبا 

يكون هذا الصدام بني حضارات عدة وليس حضارتني فحسب، أما 

مع برنارد لويس فِإن صدام الحضارات هو صدام حضارتني الحضارة 

الغربية والحضارة اإلسالمية، ويعتقد لويس ان الحضارة اإلسالمية 

تحمل صفة العدائية للغرب وقيمه، ولكن لو راجعنا محاولته األوىل 

يف طرحه فكرة صدام الحضارات، وذلك بعد العدوان الثاليث عىل 

مدافعني  كانوا  الوقت  ذلك  يف  العرب  ألن  أدعاه  ما  النتفى  مرص 

يقترص  ومل  الغريب،  االستعامر  منهم  استلبها  التي  حقوقهم  عن 

الدفاع العريب عىل املسلمني فقط بل شمل حتى العرب املسيح، 

واملسيحيني هم املكون الرئيس للحضارة الغربية مع اليهود حسب 

رؤية لويس، ويف ذلك الوقت رمبا مل تجد فكرته صدى كبرياً ألن 

الغربيني كانوا يف مواجهة املعسكر الرشقي وهم ليسو بحاجة إىل 

]1]- املصدر نفسه.
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فقد  الرشقي  املعسكر  عدوهم  عىل  انتصارهم  بعد  أما  آخر،  عدو 

إِحياء  بالفراغ ملا هم عليه من عدم وجود عدو لهم، فأعيد  شعروا 

فكرة صدام الحضارات من قبل لويس وغريه يك يتوفر الطرف اآلخر 

القاعدة( قد  )تنظيم  الصدام، فإن حليفهم وصنيعتهم باألمس  لهذا 

لويس مستقرئاً  فجاء  لديه،  من عدم وجود عدو  ايضاً  بالفراغ  شعر 

الواقع اإلسالمي من خالل القاعدة والتخلف الذي هو عليه، مبيناً 

أن هذا هو اإلسالم وأنه سوف يعيش يف صدام مع الغرب.

 ثالثاً/ صدام الحضارات عند املهدي املنجرة]1]

لقد أوىل املهدي املنجرة القيم الثقافية والحوار الثقايف أهمية 

كبرية بوصفها مرتكزات مهمة يف العالقات الدولية، فقد ركز اهتاممه 

عىل التفاعالت الثقافية يف مضمونها القيمي ليستخلص تأثريها يف 

مجاالت التاريخ واالقتصاد والسياسة والشؤون الدولية، ويف منظوره 

املنجرة  يعد  و   ،[2[ مستقبالً البقاء  مفتاح  الثقايف  التنوع  رهان  ميثل 

]1]-املهدي املنجرة من مواليد 13 مارس 1933 يف الرباط، تلقى دراسته الجامعية يف 

والعلوم  البيولوجية  بجامعة كورنيل، وبعد حصوله عىل اإلجازة يف  املتحدة  الواليات 

السياسية تابع دراسته العليا بانجلرتا وحصل هناك عىل الدكتوراه يف االقتصاد بجامعة 

لندن، وهو أستاذ يف جامعة محمد الخامس يف الرباط وعضو يف جمعية املستقبليني 

يف فرنسا، لقد اكد الدكتور املنجرة عىل االنعطاف الذي طبع عالقة الغرب مع العامل 

اإلسالمي بدءاً من عام 1976 عندما اتضح ان عدد املسلمني وألول مرة يف التاريخ فاق 

عدد املسيحيني يف العامل وهذا ما دفع صانعي القرار يف الغرب إىل رسم املخططات 

ووضع السياسات الرامية إىل الحد من انتشار االسالم ومن تصاعد عدد املسلمني عرب 

العامل ))ينظر: املنجرة، املهدي، الحرب الحضارية األوىل مستقبل املايض ومايض 

املستقبل، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط ثامنة، 2005 ص 4.((، وموقع مهدى 

www.elmehdijra.org/titale.htm املنجرة

]2]- ينظر: سعدي، محمد، مستقبل العالقات الدولية من رصاع الحضارات إىل انسنة 

الحضارة، ص 82.
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املركزية  الوظيفة  إىل  تنبهوا  الذين  األوائل  الباحثني  من  واحداً 

ففي  املقبلة،  الدولية  الرصاعات  طبيعة  تحديد  يف  الثقافية  للهوية 

إعداده، وذلك  الذي شارك يف  نادي روما  تقرير  1979 م نرش  عام 

تحت عنوان »من املهد إىل اللحد« إذ أعلن يف التقرير أن ))الهوية 

للنزاعات االجتامعية والدولية، فهي  متنامياً  الثقافية تشكل مصدراً 

تشكل عىل املستويني الوطني والدويل واحدة من أهم الحاجات 

الرصاع  مصادر  من  مصدراً  تكون  أن  وميكن  املادية،  غري  النفسية 

املتزايد يف داخل املجتمعات، وبني مجتمع آخر((]1]، ويف حوار 

املحطة  عرضته  برنامج  يف  الدولية  العالقات  مستقبل  حول  معُه 

التلفزيونية اليابانية K.H.N يوم 12 اكتوبر 1986 عرب عن يقينه بأنَّ 

الحروب القادمة سوف تكون حرب حضارات، وأكد ذلك يف حوار 

معُه عام]2]1991.

وإعادة  الحضارات  )صدام  كتاب  من  العارش  الفصل  ويف 

مفهوم  مبرجعية  هنتنغتون  صموئيل  يعرتف  العاملي(  النظام  بناء 

هنتنغتون  يقول  اذ  املنجرة  املهدي  إىل  الحضارات  صدام 

الخليج  حرب  عىل  أطلق  املنجرة  املهدي  املغريب  ))العالمة 

الحرب  الحقيقة  يف  وهي  األوىل،  الحضارية  الحرب  بأنها 

السوفيتية  األفغانية  الحرب  كانت  األوىل  الثانية،   الحضارية 

1979-1989، كال من الحربني بدأت بغزو دولة لدولة أخرى، ولكنها 

املنجرة، جيمس ويوتكني ومريا  املهدي  نقال عن:  نفسهام.   والصفحة  ]1]-املصدر 

ماليزا، من املهد إىل اللحد، التعليم وتحديات املستقبل، تقديم ليو بولد سيداتنسو، دار 

التكوين للنرش، الرباط، بال سنة طبع، ص203 – 204. 

ومايض  املايض  مستقبل  األوىل  الحضارية  الحرب  املهدي،  املنجرة،  ينظر:   -[2[

املستقبل، ص4.
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تحولت بشكل واسع، وأعيد تحديدها كحرب حضارات يف الحقيقة 

انها حروب انتقالية إىل مرحلة سيعود فيها الرصاع أالثني وحروب 

خط الصدع بني جامعات من حضارات أخرى مختلفة((]1]، ولعل 

ابرز موقع تعرض فيه املنجرة لفكرته عن صدام الحضارات يف كتابه 

)الحرب الحضارية األوىل ل مستقبل املايض ومايض املستقبل( إذ 

العريب  الخليج والعامل  فيه األضواء عىل ما جرى يف منطقة  سلط 

هذا  مميزات  أبرز  من  ولعل  خاصة،  الثالث  والعامل  واإلسالمي 

الكتاب ))محاولة املنجرة يف استرشاف املستقبل استرشافاً علمياً 

يربر  ما  وهو  وطرائقه،  املستقبيل  البحث  مناهج  أدق  إىل  يستند 

الربط املوجود يف كتابه بني حرب الخليج و مستقبل العامل الثالث 

الذي متثل هذه الحرب يف تاريخه تحدياً لهيمنة جديدة(( ]2].

املايض  مستقبل  األوىل  الحضارية  الحرب  كتاب  ويتكون 

ومايض املستقبل من أربعة فصول: 

الفصل األول:

 ،1991/1/17 حدود  إىل   1990/8/2 من  االحداث  فيه  يعالج 

السابق  العراقي  النظام  غزو  بعد  العراق  عىل  الحرب  بداية  تاريخ 

للكويت، وهي املرحلة التي يسميها الدكتور املنجرة مبرحلة )عهد 

ما بعد االستعامر( ]3]، وتتضمن مقاالت وحوارات أنجزها املؤلف 

]1]- هنتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العاملي، 425.

]2]-املهدي، املنجرة، الحرب الحضارية األوىل مستقبل املايض ومايض املستقبل، 

ص9. 

]3]-يشري إىل نوع آخر من التحليل ينطلق من فرضية تقرر ان االستعامر التقليدي انتهى 

عربها  كام  الكولونيالية  او  االمربيالية  املرحلة  أحيانا  تسمى  الهيمنة  من  مرحلة  وان 
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خالل مرحلة ما قبل الحرب، يحلل فيها أبعاد األزمة وآثارها وأسبابها 

ويتنبأ فيها منذ 12 أكتوبر 1990 بحتمية التطور وصوالً إىل مستوى 

النزاع املسلح]1].

الفصل الثاين: 

ويناقش فيه املؤلف مرحلة ما بعد 1991/1/17 بوصفها مرحلة 

صدام  ألول  وبداية  حقيقة،  أوىل  حضارية  حرب  ألول  انطالق 

حضاري، واضح بني الشامل والجنوب، وكذلك يحلل خالل هذا 

تناقضات الغرب بني ما كان يحمله من شعارات، وبني ما  الفصل 

أبعاد  تحليل  عىل  الفصل  هذا  يف  ويركز  الحرب،  خالل  عنه  عرب 

الحرب بوصفها بداية الرصاع ومن ثم ستحتد درجته ما بني الشامل 

والجنوب، ويف نهاية هذا الفصل يتناول املؤلف الجانب املتعلق 

بآفاق هذه الحرب خالل املستقبل القريب واملتوسط عىل العامل 

الثالث عامة والعامل العريب واإلسالمي خاصة سواء يف عالقته مع 

نفسه أو مع دول الشامل ]2].

الفصل الثالث:

ما  املنجرة  كتبها  التي  الدراسات  من  مجموعة  عن  عبارة  وهو 

بني 1957 – 1991 والتي يكشف فيها عن حجم األخطار املسلطة 

الروييل،  معني))ينظر:  نوع  من  تحليالً  تستدعي  مختلفة  ظروفاً  خلقت  قد  بعضهم 

ميجان، والبازعي، سعد، دليل الناقد األديب، 158.((.

ومايض  املايض  مستقبل  االوىل  الحضارية  الحرب  املهدي،   املنجرة،  ينظر:   -[1[

املستقبل، ص9.

]2]- ينظر: املصدر والصفحة نفسهام.
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عىل دول الجنوب لرتكز مظاهر التخلف فيه، وكذلك عن مستقبل 

هذا الجنوب الذي يظهر تحققه خالل هذه الحرب وان أهمية هذا 

الثالث عىل  العامل  التي يحللها ملستقبل  الفصل تكمن يف اآلفاق 

عتبة عام 2000م ]1].

الفصل الرابع:

وهو فصل خاص بامللحقات، وملخص خاص بالسرية العلمية 

للمؤلف]2].

املنجرة  املهدي  ان  ذكره  سبق  ما  خالل  من  االنتباه  يلفت  ما 

يتفق مع رؤية بعض الباحثني القامئة عىل تقسيم العامل إىل شامل 

من  أفضل  يكون  دامئاً  الشامل  وان  جغرايف،  منطلق  من  وجنوب 

الجنوب يف الجانب االقتصادي خصوصاً، وجوانب أخرى باستثناء 

جنوب بريطانيا الذي يعد أفضل من الشامل، واملنجرة يف دراسته 

يجعل من الغرب ممثالً للشامل حسب التقسيم الجغرايف والعرب 

واملسلمني ميثلون الجنوب.

املايض  مستقبل  األوىل  الحضارية  الحرب  املهدي،  املنجرة،  ينظر:   )34(  [1[

ومايض املستقبل، ص9.

)35( ينظر:املصدر والصفحة نفسهام.   [2[



املبحث الثالث:

 صدام احلضارات عند صموئيل هنتنغتون
)Samuel Huntington(

أوالً/ عرض تحلييل لكتاب  صدام الحضارات وإعادة بناء النظام 

العاملي1996]1]:

هذا الكتاب تطوير ملا حملته مقالة هنتنغتون »صدام الحضارات« 

املنشورة يف مجلة شؤون خارجية]2])2(.

ان الفكرة الرئيسة يف هذا الكتاب هي ان الثقافة أو الهوية الثقافية 

هي يف أوسع معانيها الهوية الحضارية، التي متثل مناذج التامسك 

والتفكك يف عامل ما بعد الحرب الباردة]3].

اثنى  من  هنتنغتون  لصموئيل  الحضارات  صدام  كتاب  يتكون 

ثالثة  األول  الباب  يتضمن  أبواب  خمسة  عىل  موزعة  فصالً  عرش 

فصول، الفصل األول يؤكد فيه املؤلف عىل ان نهاية الحرب الباردة 

]1]- هناك كثري من املؤلفات التي كتبت يف الرد عىل أطروحة هذا الكتاب والتي من 

أبرزها: تعايش الثقافات مرشوع مضاد لهينتغتون وهو من تأليف هارالد موللر وترجمه 

له  الذي  خامتي  ملحمد  الحضارات  حوار  وكذلك  هشهش  أبو  إبراهيم  العربية  إىل 

ترجمتان إىل العربية ترجمة رسمد الطايئ وترجمة جوزيف حرب وكذلك كتاب حوار 

الحضارات يف القرن الحادي والعرشين رؤية إسالمية للحوار وهو من تأليف عبدالله 

الدراسات  يسني فضالً عن هذه  للسيد  الحضارات  كتاب حوار  العليان، وكذلك  عيل 

بحوار  املعنونة  غارودي  روجيه  دراسة  وهي  هنتنغتون  دراسة  سبقت  دراسة  هناك 

الحضارات التي ميكن عّدها رؤية مناهضة لرؤية هنتنغتون.

[2[- Samuel p. Huntington، the clash of civilizations ?Foreign affairs، 

vol.72،no.3)summer 1993 

]3]- ينظر: هنتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العاملي، ص71.
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الحضارات  ان  وهي  الدولية،  العالقات  يف  جديدة  حقيقة  دشنت 

والهوية الثقافية هي األساس يف تقييم العامل وتصنيفه.

واجتامعي  تاريخي  بإطار  املؤلف  فيه  يتعرض  الثاين  الفصل 

إىل طبيعة الحضارات والعالقات بينهام، أما الفصل الثالث فيطرح 

فيه املؤلف سؤاالً محاوالً اإلجابة عنه وهذا السؤال هو: هل هناك 

حضارة عاملية واحدة أم ال؟ 

ويجيب عن هذا السؤال مبعالجة العالقة بني التحديث والتغريب 

ليؤكد ان التحديث يكون تغريباً يف مراحله األوىل أما يف املراحل 

املتقدمة فريجع إىل أصوله الثقافية، وهذا يعني عدم وجود حضارة 

عاملية واحدة تنصهر فيها شعوب املعمورة بل يعني ان العامل مقسم 

عىل حضارات مختلفة، حيث يقول يف ذلك ))ألول مرة يف التاريخ 

ومتعددة  األقطاب  متعددة  واحد  آن  يف  هي  العاملية  السياسة  فِإن 

الحضارات، ان التنمية السياسية او التحديث Modernization  هي 

  Westernization الغريب  النمط  الحداثة عىل  مختلف عن  مفهوم 

أو الغربنة، وهو- أي: التحديث - يتكون من نتيجة ألي حضارة عامة 

بأي معنى ذي مضمون وال يكون من نتيجة غربنة املجتمعات غري 

الغربية((]1].

الباب الثاين يتضمن فصلني: )الرابع والخامس( الفصل الرابع: 

فيه  ويعالج  للحضارات  املتغري  التوازن  عن  املؤلف  فيه  يتحدث 

اضمحالل الغرب، أما الفصل الخامس فيتناول فيه ظهور حضارات 

التحدي سواء كانت آسيوية أم إسالمية، ويقول يف ذلك ))ان توازن 

]1]-ملصدر والصفحة نفسهام.
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نفوذه  يف  يتقهقر  فالغرب  التغري:  يف  آخذ  الحضارات  بني  القوى 

االقتصادية  قواها  بتوسيع  تقوم  اآلسيوية  والحضارات  النسبي، 

والعسكرية والسياسية، واإلسالم ينفجر سكانياً مصحوباً بنتائج عدم 

االستقرار للدول اإلسالمية وجاراتها والحضارات غري الغربية بشكل 

عام هي اآلن تؤكد مرة أخرى عىل قيمة ثقافتها((]1].

والسابع(،  )السادس  فصلني  كذلك  يتضمن  الثالث  الباب 

أن  ليؤكد  الكونية  السياسة  السادس  الفصل  يف  املؤلف  ويعالج 

الحضارات باقية عىل حالها ألنها تتحول أو تتبدل بصعوبة وان هذه 

االستمرارية الحضارية هي التي تهدد الدولة القومية وتجعلها تتفتت 

انتشار ظاهرة  يعقبها من  الحروب وما  الداخل كام يحدث يف  من 

الدول املمزقة والدول املنهارة، أما الفصل السابع فيتناول املؤلف 

فيه الحضارات املختلفة )الغربية، السالفية، االرذوكسية، اإلسالمية، 

الصينية( وبشأن االسالم يؤكد املؤلف عىل الزيادة املتواصلة لعدد 

لغياب  تأكيده عىل عدم متاسكهم  مع  الشباب  من  أتباعه وخاصة 

دولة مركزية معرتف بها من الجميع.

العارش،  التاسع،  )الثامن،  فصول  أربعة  يتضمن  الرابع  الباب 

أنحاء  وبقية  الغرب  الثامن وضع  الفصل  فيعالج يف  الحادي عرش( 

العامل يف عامل تتداخل حضاراته، أما الفصل التاسع يعالج السياسات 

األساسية وصدام خطوط  الدولة  فيه  يتناول  إذ  للحضارات  العاملية 

الصدع والحضارة اإلسالمية والحضارة الغربية وآسيا والصني وأمريكا 

وانبثاق التحالف بني الحضارات )أمثال الصني واإلسالم(. 

الحضارية،  الحروب  إىل  املؤلف  فيه  ينتقل  العارش:  الفصل 

]1]-هنتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العاملي، ص71.
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ويتناول  اإلسالمية،  للحضارة  الدامية  الحدود  عن  فيه  ويتكلم 

األسباب املحركة لهذا الرصاع، أما الفصل الحادي عرش فيتكلم فيه 

عن ديناميات حروب خط الصدع ونهوض الوعي الحضاري.

العاملية  دعاوى  ))ان  الباب  هذا  عىل  تعليقاً  هنتنغتون  ويقول 

أو االنسانية التي يطرحها الغرب تضعه بشكل متزايد يف رصاع مع 

والصني،  االسالم  مع  خطورة  أكرث  وبشكل  األخرى،  الحضارات 

وعىل املستوى املحيل فِإن حروب خطوط الصدع التي تقع بشكل 

رئيس بني املسلمني وغري املسلمني تولد الحشود التي تؤيدها دولة 

تبذل  وبالتايل  الرصاع  حدود  بتوسيع  والتهديد  حضارتها  تشاطرها 

الدول الكربى جهوداً من اجل إنهاء هذه الحروب((]1].

أال  واحد  يتكون من فصل  الذي  الخامس واألخري  الباب  ويف 

وهو الفصل الثاين عرش يقدم فيه املؤلف رؤية عامة عن الغرب يف 

عامل ميوج باملشاكل والرصاعات الدموية، ويتناول مرة أخرى ما إذا 

كانت هناك إمكانية لتكوين حضارة عاملية.

اذ يقول تعليقاً عىل هذا الباب ))ان استمرار حياة الغرب يعتمد 

سكان  وعىل  الغربية  هويتهم  تأكيد  يعيدون  وهم  األمريكيني  عىل 

العامل الغريب وقد قبلوا حضارتهم عىل أنها متميزة وليست عاملية 

التحديات من  او كونية وقد أكدو الغرض تجديدها وصيانتها ضد 

املجتمعات غري الغربية، أي: تجنب حرب عاملية بني الحضارات 

الطابع  عىل  للحفاظ  وتعاونهم  لقبولهم  العامل  قادة  عىل  يعتمد 

املتعدد الحضارات للسياسة العاملية((]2].

]1]- املصدر نفسه، ص 72.

]2]-هنتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العاملي،  ص72.
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5- كتاب من نحن ؟ )التحديات التي تواجه الهوية األمريكية(:

الهوية  سامت  يف  الجارية  التغريات  مع  الكتاب  هذا  يتعامل 

األهمية  هي  البارزة  والسمة  وجوهرها،  البارزة  االمريكية  الوطنية 

الكثرية  بهوياتهم  مقارنة  الوطنية  لهويتهم  األمريكيون  يعزوها  التي 

األخرى، أما الجوهر فيشري إىل ما يظن األمريكيون أنهم ميتلكونه 

بشكل مشرتك ومييزهم عن الشعوب األخرى]1])8(.

القيم  تأكيد  إىل  األمريكيني  حاجة  نحن؟  من  كتاب  يف  ويبني 

املركزية التي جعلتهم أمريكيني، وال يشء يف خطر أكرث من هويتهم 

القومية، ان الخطر الذي يهدد الهوية االمريكية يأيت من مصدرين: 

األول / يكمن يف الهجرة املكسيكية واألمريكية الالتينية ]2].  

الثاين / يتمثل يف العوملة ]3].

الرأي،  دار  خضور،  الدين  حسام  ترجمة  نحن؟،  من  صموئيل،  هنتنغتون،  ]1]-ينظر: 

دمشق، 2005، ص13.

]2]-ينظر: املصدر نفسه، ص6.

]3]- ينظر: املصدر والصفحة نفسهام.
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ثانياً/ أبرز األفكار األساسية ألطروحة صدام الحضارات]1] 

عند هنتنغتون

1- يذكلر هنتنغتلون ان املصلدر الجوهلري للتصلادم يف علامل 

ملا بعد الحلرب الباردة سليكون العاملل الثقايف، وهلذه الصدامات 

الرئيسلة للسياسلات الكونيلة سلتحدث بلني اللدول واملجموعات 

املنتميلة لحضلارات مختلفة، إذ سليهيمن صلدام الحضارات عىل 

الصداملات  تنشلب  أن  املتوقلع  وملن  الكونيلة]2])12(،  السياسلات 

وأعلامل العنف أيضلا بني اللدول والجامعات يف ضملن الحضارة 

الواحلدة، ومثلل هلذه الصداملات تكلون اقلل حلدة واقلل فرصلة 

لالنتشلار ملن الصدامات التي تنشلب بلني الحضلارات املختلفة، 

فاالنتلامء املشلرتك لحضلارة واحلدة يقللل ملن أَرجحيلة انلدالع 

]1]- لقد نوقشت فكرة صدام الحضارات من قبل اغلب الباحثني يف العامل وال سيام 

عىل  أخذنا  فلو  فهمت  مام  أكرث  نوقشت  الفكرة  هذه  ان  يالحظ  وما  العريب  العامل 

فإننا  الحضارات  صدام  لفكرة  الجابري  عابد  محمد  الدكتور  مناقشات  املثال  سبيل 

يقول  املعارص  الفكر  يف  قضايا  كتابه  ففي  منها،  واحد  موقف  عىل  ثابت  غري  نجده 

اذ  معقولة  وفكرة غري  أنها مجرد وهم  العلمية  الناحية  من  الحضارات  فكرة صدام  عن 

أنها  تصورها  ميكن  حتى  سيارات  أو  صحون  عن  عبارة  الحضارات  تكون  ان  يجب 

الناحية العسكرية، واالسرتاتيجية السياسية والثقافية فإنها تنطوي عىل  تتصادم، أما من 

الوحدة  الفكر املعارص، مركز دراسات  قضية))ينظر:الجابري، محمد عابد، قضايا يف 

العربية، بريوت، ط ثانية، 2003، ص86.((، ويف كلمة له ألقاها يف جامعة دمشق –كلية 

اآلداب- قسم الفلسفة يف 22ابريل1995 فِإنه يعد فكرة صدام الحضارات من أكرث األفكار 

الغربية العقالنية))ينظر:امليالد، زيك، املسألة الحضارية، املركز الثقايف العريب، الدار 

البيضاء، ط اوىل، 1999، ص45.((، ويف لقاء معه عىل قناة العربية يف برنامج اضاءات 

الذي قدمه تريك الدخيل، يوم الجمعة املوافق 2008/10/24،الساعة الثانية بعد الظهر، 

ان الرصاع بني الحضارات هو رصاع بني الحضارة الغربية ومنتوجاتها.  

]2]- ينظر:هنتنغتون، صموئيل، مقالة صدام الحضارات، ترجمة نجوى أبو غزالة، مجلة 

شؤون سياسية، بغداد، العدد األول،1994، ص116.
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العنلف يف الحلاالت التلي تحلدث فيها بلني املنتملني لحضارات 

مختلفلة ]1].

2- وانه سيكون الصدام بني الحضارات احدث مرحلة يف تطور 

النزاعات يف العامل الحديث، وهذه النزاعات كانت يف املقام االول 

الدول  بني  حروباً  كانت  اذ  الغربية  الحضارة  إطار  داخل  نزاعات 

من  العاملية  السياسات  انتقلت  الباردة  الحرب  انتهاء  ومع  الغربية 

طورها الغريب ليصبح محورها األساس التفاعل بني حضارة الغرب 

والحضارات األخرى]2].

3- ويذكر هنتنغتون انه ليس منطقياً أن نصنف بلدان العامل بعد 

واالقتصادية،  السياسية  أنظمتها  أساس  عىل  الباردة  الحرب  انتهاء 

ثقافية  مبالمح  الغربية  الدول  تشرتك  اذ  ثقافتها  أساس  عىل  وإمنا 

املسلمني  وان  الصينية،  أو  اإلسالمية  املجتمعات  عن  متيزها 

كالً  أن  بل  أوسع  ثقايف  كيان  من  جزءا  ليسوا  والغربيني  والصينني 

منهام يشكل حضارة بذاتها ]3].

4- وكذلك يبني هنتنغتون أن من بني كل املقومات املوضوعية 

عادة  أهمية  أكرثها  فِإن  الحضارة  تحدد  التي  الديانة(  اللغة،  )الدم، 

الحضارات  وأن  األثينيون،  أكده  ملا  األهمية  هذه  ويرجع  الدين، 

الكربى يف التاريخ البرشي كانت قد ارتبطت يف تحديدها بالديانات 

العاملية العظمى، فالحضارة هي كيان ثقايف يف أوسع معانيه]4])16(، 

]1]- ينظر: املصدر والصفحة نفسهام.

]2]- ينظر: املصدر والصفحة نفسهام.

]3]- ينظر: املصدر نفسه، ص 117.

]4]- ينظر: هنتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العاملي، ص105.
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والحضارة]1] هي أعىل تجمع ثقايف للبرش وأوسع مستوى من الهوية 

الثقافية]2].

الجديد،  العاملي  الحضارات  نظام  يف  أن  هنتنغتون  ويذكر   -5

تحل الدول األساسية للحضارات الكربى محل القوتني العظميني يف 

الحرب الباردة بوصفها أقطاباً رئيسة للجذب والنفور للدول األخرى 

))الدولة متيل إىل اتباع الدول ذات نفس الثقافة وتتوازن ضد الدول 

التي تفتقر معها إىل التجانس الثقايف((]3]، إن العامل سيكون نظامه 

للحضارات  األساسية  الدول  الحضارات]4]،  أساس  عىل  مؤسساً 

هي مصدر النظام داخل الحضارات ومن خالل التفاوض مع دول 

أساسية أخرى بني الحضارات]5]، والتجانس الثقايف يضفي الرشعية 

كلمة  ))الحضارة  بقوله  للحضارة  هنتنغتون  رؤية  عىل  الباحثني  احد  يعلق   -[1[

والعادات،  والدين،  والتاريخ،  )اللغة،  لتشمل  تتسع  هنتنغتون  تعريف  يف  إِنها  هالمية، 

واملؤسسات، ومسائل الهوية(، إِنها مجموعة عوامل متداخلة ومتفاعلة يصعب التنبؤ بها 

سلفا مبحصلتها النهائية، ذلك ان الوزن النسبي ملكونات الحضارة يختلف من حضارة 

إىل أخرى ومن ثم فان الحكم عىل حضارة معينة عن طريق مقارنتها بأخرى عملية فيها 

كثري من املجازفة.(( ))احمد، محمود سيد، تصاعد اإلرهاب وصدام الحضارات، مجلة 

العريب، الكويت، عدد518، يناير2002، ص 152.((. 

]2]-ينظر:هنتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات واعادة بناء النظام العاملي، ص106.

]3]- املصدر نفسه، ص289.

الرصاعات،  يف  الدول  به  تقوم  الذي  للدور  هنتنغتون  تجاهل  عجمي  فؤاد  انتقد   -[4[

وسياسات املصلحة واملكر التي تتبعها لتأكيد نفوذها وسيطرتها، ويرى األستاذ عجمي 

ان الدول هي التي تتحكم بالعالقات والروابط الحضارية وليس العكس، أي إِنها تؤكد 

عىل هذه الروابط فقط إذا رأت أنها تخدم مصالحها السياسية واالقتصادية))ينظر:رصاع 

ص   ،1994 سنة  العدد1،  بغداد،  سياسية،  شؤون  مجلة  ومناقشات،  آراء  الحضارات 

129.((، ولكن بالرغم من ان هنتنغتون قد أوىل أهمية للحضارات يف تشكيل السياسة 

العاملية بعد الحرب الباردة إال انه مل ينِف دور الدولة وإمنا جعل الدولة هي التي تشكل 

السياسة التي يوحيها لها انتامؤها الحضاري. 

]5]-ينظر:هنتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات واعادة بناء النظام العاملي، ص290.
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الدول  من  األوامر  إعطاء  يف  املتمثلة  الوظيفة  وعىل  القيادة  عىل 

األساسية إىل كل الدول األعضاء والقوى واملؤسسات الخارجية ]1].

6- الحضارات]2] عند هنتنغتون سبع حضارات، والثامنة محتملة، 

الصينية،  والحضارة  الغربية،  )الحضارة  هي  الحضارات  وهذه 

الهندوسية،  والحضارة  اإلسالمية،  والحضارة  اليابانية،  والحضارة 

الالتينية،  األمريكية  والحضارة  االرذوكسية،  السالفية  والحضارة 

ورمبا الحضارة اإلفريقية(]3].

7- أسباب الصدام بني هذه الحضارات

يبني هنتنغتون اسباباً عدة للصدام بني الحضارات وهذه االسباب 

هي:

واختالفات  أساسية  الحضارات  بني  االختالفات  إن  أ-   

الحضارات أكرث جوهرية من السياسية، وهذه االختالفات ال تعني 

بالرضورة الصدام، والصدام ال يعني بالرضورة العنف]4].

]1]- ينظر:املصدر نفسه، ص 291.

هنتنغتون  تصنيف  يف  االنتباه  يلفت  ))ما  انه  الجابري  عابد  محمد  الدكتور  يقول   -[2[

للحضارات هو عدم التزام مقياس واحد للتصنيف، فالحضارة الغربية نسبة إىل الغرب 

وهي جهة جغرافية الحضارة الكونفوشيوسية )الصينية( نسبة إىل كونفوشيوس الحكيم 

البلد،  إىل  =نسبة  اليابانية  والحضارة  امليالد(  قبل  الرابع  )القرن  الصيني  والفيلسوف 

بلد والسالفية األرثوذكسية نسبة  والحضارة اإلسالمية نسبة إىل دين والهندية نسبة إىل 

إىل عرق ودين يف آن واحد أما الحضارة األمريكية الالتينية والحضارة اإلفريقية فنسبة 

إىل قارة وعرق(( ))الجابري، محمد عابد، قضايا يف الفكر املعارص، ص 103.((، وهذه 

رحمه  املسريي  عبدالوهاب  رأي  حسب  زائفة  واهية  هنتنغتون  يطرحها  التي  التعددية 

الله اذ تظل الثنائية هي املسيطرة عىل دراسته فالعامل ينقسم عىل قسمني اثنني الغرب 

من ناحية وبقية العامل من ناحية أخرى ))ينظر:املسريي، عبد الوهاب، الفلسفة املادية 

وتفكيك االنسان، دار الفكر، دمشق، ط اوىل، ص 163.((.

]3]- ينظر: هنتنغتون، صموئيل، مقالة صدام الحضارات، ص117.

]4]- ينظر: املصدر نفسه، ص 117.
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بني  باالختالف  واإلحساس  الحضاري  الوعي  تعمق  ب- 

الحضارات املصاحب للعداء بينها بسبب الزيادة يف التفاعالت بني 

الشعوب التي تنتمي إىل حضارات مختلفة]1].

ج- ان عمليات التحديث االقتصادي والتغري االجتامعي تفصل 

الناس عن الهويات املحلية وكذلك تضعف الدولة القومية بوصفها 

الهوية  يف  الثغرة  هذه  لسد  الدين  ويتحرك  الذاتية،  للهوية  مصدراً 

وإحياء الدين يقدم أساسا للهوية ]2].

د- يتعزز منو الدور الحضاري بفعل الدور املزدوج للغرب من 

ناحية ان الغرب يف قمة قوته، ورمبا نتيجة لذلك يتبنى غري املنتمني 

إىل الحضارة الغربية ظاهرة العودة إىل الجذور الثقافية لهم ]3]. 

ر- تعزز اإلقليمية االقتصادية نتيجة الوعي الحضاري من ناحية، 

حضارة  يف  تتجذر  عندما  فقط  االقتصادية  اإلقليمية  تنجح  وقد 

مشرتكة ]4]. 

الدميقراطية  قيم  ترويج  إىل  الساعية  الغرب  جهود  ان   -8

العسكرية  بهيمنته  واالحتفاظ  شاملة  مبادئ  بوصفهام  والليربالية 

وتوسيع مصالحة االقتصادية تؤدي إىل استجابات مضادة من قبل 

حضارات أخرى ]5].

]1]- ينظر: املصدر والصفحة نفسهام.

]2]- ينظر: املصدر نفسه، ص118.

]3]- ينظر:املصدر والصفحة نفسهام. 

]4]- ينظر: املصدر والصفحة نفسهام.

]5] ينظر:املصدر نفسه، ص 119.
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هنتنغتون  يصفها  كام  فِإنه  الحضارات  صدام  مستويات  أما   -9

تتصادم املجموعات  إذ  األضيق  املستوى  تحدث عىل مستويني: 

األوسع  املستوى  وعىل  الحضارات،  بني  والفاصلة  املتجاورة 

تتنافس دول مختلفة الحضارات للسيطرة عىل املؤسسات الدولية]1].

الحدود  محل  تحل  الحضارات  بني  الصدع  خطوط   -10

األيديولوجية للحرب الباردة ]2].

االكرث  املحلية  الرصاعات  ستشهد  القادمة  السنوات  يف   -11

التي  كتلك  تكون  رئيسة  حروب  إىل  لتتحول  تصعيداً،  ارجحية 

تشهدها البوسنة والقوقاز عىل طول خطوط الصدع بني الحضارات 

بني  حرباً  تكون  نشبت  إذا  الثالثة  العاملية  الحرب  فِإن  هذا  وعىل 

الحضارات ]3].

بعيد  أمر  الغربية  الدول  بني  عسكرية  حرب  اندالع  ان   -12

االحتامل ]4].

13- يف املستقبل بعد ان مييز الناس أنفسهم بحضاراتهم تتعرض 

إىل  ينتمون  الذين  الناس  من  هائلة  أعداد  عىل  املشتملة  البلدان 

فإنها  السوفيتي ويوغسالفيا  حضارات مختلفة عىل شاكلة االتحاد 

واملكسيك  تركيا  املمزقة  الدول  أمثلة  ومن  التمزق  إىل  ستتعرض 

]1] -ينظر: هنتنغتون، صموئيل، مقالة صدام الحضارات، ص119. 

]2]- ينظر: املصدر والصفة نفسهام.

]3]-ينظر: املصدر نفسه، ص123.

]4]- ينظر: املصدر نفسه، ص124.
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وروسيا]1]، وان أكرثها متزقا روسيا حسب رؤية هنتنغتون ]2].

14- والدة العالقة الصينية اإلسالمية التي برزت لتتحدى مصالح 

التي  والتكنولوجيا  األسلحة  ترويج  وتستهدف  وقوته،  الغرب]3] 

تصنعها للوقوف بوجه القدرة الغربية]4].

15- ان الغرب اآلن ل وسيبقى لسنوات قادمة ل الحضارة األكرث 

قوة]5]، غري ان قوته النسبية يف مواجهة الحضارات االخرى آخذة يف 

]1]- يرى الخرباء الغربيون أن روسيا مصابة بأعراض الدولة املمزقة والضعيفة ما بعد 

الكولونيالية املميزة لدول العامل الثالث وهي حالة غري شاذة وغري عابرة ومن املمكن 

ان متتد بضع عرشات من السنني وأنها ال تشبه أملانيا فيام بعد الحربني اذ ان روسيا ليس 

لديها يف الواقع أي من املؤسسات الرضورية عىل اإلطالق التي تستطيع توظيف اقتصاد 

سوق فعال، دولة ليس لديها نظام الرضائب، تتناقض فيها معدالت األعامر بشكل حاد 

ويرتاجع فيها التعداد العام للسكان عىل نحو مطرد))ينظر: اوتكني، اناتويل، اإلسرتاتيجية 

الدين  نرص  محمد  إبراهيم،  محمد  انور  ترجمة  والعرشين،  الحادي  للقرن  األمريكية 

الجبايل، املجلس االعىل للثقافة، القاهرة، عدد555، ط أوىل، 2003، ص13-12.((.

]2]- ينظر:هنتنغتون، صموئيل، مقالة صدام الحضارات، ص125.

]3]- وهنا حسب فكرة هنتنغتون ان اآلخر غري الغريب هو الذي يعادي الغرب، ويعلق عىل 

ذلك حسن حنفي فيقول ))ان الغرب هو الذي يخلق األعداء من خالل نظرته االستعالئية 

ومعايريه املزدوجة التي تولد الغضب والعنف(( ))حنفي، حسن، الغرب وأزمة البحث عن 

عدو، مجلة العريب، الكويت، عدد518، يناير 2002، ص132.((، و))ان الغرب تاريخيا 

هو الذي ادخل العامل يف صدام الحضارات وكان هو الطرف املتصادم للحضارات يف 

األزمنة التي كان يشهد فيها تصاعده املتفوق وكل األمم والحضارات التي احتك بها الغرب 

خرجت مبوقف ناقم منه، لتوجهاته العدوانية، وأما األمم التي ادخلها الغرب تحت سيطرته 

فقد أصابها من التدمري يف البنى التحتية األساسية ما شل قدرتها عىل اإلمناء والنهوض 

لفرتة طويلة من الزمن(( ))امليالد، زيك، املسألة الحضارية، ص64.((.

]4]- ينظر:هنتنغتون، صموئيل، مقالة صدام الحضارات، ص127.

]5]- مثة اعتقاد سائد يف الحضارة الغربية املعارصة بأن التاريخ ينتهي مرة عىل األقل يف 

تاريخ كل حضارة، وعندما تنشأ دولة الحضارة العاملية )الواليات املتحدة االمريكية(، يغىش 

برص شعبها ما يطلق علية توينبي )رساب الخلود(، ويصبح مقتنعا بان ما لديه هو الشكل 

النهايئ للمجتمع اإلنساين استناداً إىل ان الحضارة الغربية صنف جديد من الحضارات وال 

ميكن مقارنتها بسائر الحضارات التي كانت قامئة وان اتساعها العاملي يهدد بإنهاء إمكانية 

تقدم كل الحضارات األخرى))ينظر: صبحي، احمد محمود، وجعفر، صفاء عبدالسالم، 

يف فلسفة الحضارة، دار النهضة العربية، بريوت، ط اوىل، 1999، ص353.((.
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الغرب أن يؤكد قيمه ويدافع  فيه  الذي يحاول  الوقت  الهبوط ويف 

فبعضهم  منواً،  تعيش  الغربية  غري  املجتمعات  فِإن  مصالحة،  عن 

املجتمعات  أن  حني  عىل  اليه  وينحاز  الغرب  مياري  أن  يحاول 

والعسكرية  االقتصادية  قوتها  توسع  ان  تحاول  واإلسالمية  الصينية 

وتعمل عىل توازن ضد الغرب]1].

16- توجد صورتان عن قوة الغرب حسب رؤية هنتنغتون الصورة 

أما  للغرب]2]،  غالباً  والشاملة  واملنترصة  املتفوقة  الهيمنة  األوىل: 

القوة  الثانية: فهي حضارة يف حال اضمحالل نصيبها من  الصورة 

العاملية السياسية واالقتصادية والعسكرية آخذة يف الهبوط بالقياس 

إىل قوة الحضارات األخرى ]3].

17- ان تعبري حضارة عاملية ممكن استعامله ليشري إىل ما تشرتك 

الذي مييزهم عن  والتعليم  مثل املدن  فيه املجتمعات املتحرضة 

يشري  عاملية رمبا  تعبري حضارة  ان  والرببرية،  البدائية  املجتمعات 

إىل االفرتاضات والقيم واملذاهب التي تتمسك بها حالياً مجموعة 

من الشعوب يف الحضارة الغربية وبعض الشعوب من الحضارات 

متميز  نتاج  هي  كونية  أو  عاملية  حضارة  فكرة  إن  ثم  األخرى]4]، 

  Universalism الكونية أو  الكونية  العاملية  الغربية، وإن  للحضارة 

هي أيديولوجية الغرب يف مواجهة الثقافات غري الغربية]5])43(، وفكرة 

]1]-ينظر:هنتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العاملي، ص80.

]2]- ينظر: املصدر نفسه، ص167.

]3]-ينظر: املصدر نفسه، ص 168.

]4]- ينظر: املصدر والصفحة نفسهام.

]5]- ينظر:املصدر نفسه، ص143.
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حضارة عاملية ال تجد إال تأييدا بسيطاً يف الحضارات األخرى]1]، 

ومن ثم فإن حضارة عاملية تتطلب قوة عاملية ]2].

18- التحديث والتغريب]3]

تختلف  سوف  فِإنه  الغرب  توسع  بسبب  انه  هنتنغتون  يذكر 

واملفكرين  السياسيني  الزعامء  قبل  من  الفعل  وردة  االستجابة 

والتمدن  بالتحديث  يتعلق  الغربية ملا  املنتمني إىل حضارات غري 

الزعامء  هؤالء  فعل  ردة  تتمثل  سوف  وانه  الغريب،  النمط  عىل 

او  والتغريب  التحديث  من  أما رفض كال  بثالثة طرق:  واملفكرين 

قبولهام معا أو قبول األول ورفض الثاين، فإن املوقف األول متمثل 

انتهى  التي  السنة   1854-1542 عام  منذ  الغرب  مع  اليابان  مبوقف 

الغرب]4]،  قبل  من  اليابان  احتلت  ان  بعد  بالقوة  املوقف  هذا  فيها 

فيتمثل  والتغريب  التحديث  قبول  املتضمن  الثاين  املوقف  أما 

أتاتورك)1939-1881(]5]،  كامل  مصطفى  قاده  الذي  تركيا  مبوقف 

]1]-ينظر: املصدر والصفحة نفسهام.

]2]- ينظر:املصدر نفسه، ص184.

]3]-التحديث يعني القبول بالتكنولوجيا والتطور العلمي الذي ينجزه الغرب والتغريب 

يعني القبول بالقيم الغربية املتمثلة مثال: بالدميقراطية،الحرية، املساواة، حقوق اإلنسان 

وغريها من القيم الغربية األخرى، ويشري احد الباحثني إىل ان كلمة الغرب عند هنتنغتون 

تعني الحداثة وهناك ترادف بني هاتني الكلمتني فهناك كلامت أخرى مثل السوق الحر 

املادية   الفلسفة  الوهاب،  عبد  الرتادف))أملسريي،  هذا  تؤكد  والفردية  والدميقراطية 

والتغريب(  )التحديث  املفردات  هذه  وتذكرنا  ص164-163.((،  االنسان،  =وتفكيك 

بعبارة )التحدي واالستجابة( عند توينبي ولكن املحور عند هنتنغتون مختلف فالتحدي 

لدى توينبي هو تحٍد للطبيعة واالستجابة للطبيعة أما عند هنتنغتون، فالتحديث والتغريب 

استجابة للغرب او تحٍد له.

]4]- ينظر:هنتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العاملي، ص154.

]5]- ينظر: املصدر نفسه، ص155.
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بني  الجمع  ومحاولة  التوفيقي،  املوقف  هو  الثالث  واملوقف 

التحديث والحفاظ عىل القيم واملامرسات واملؤسسات األساسية 

لثقافة املجتمع ويعطي هنتنغتون مثاالً عىل ذلك الصني ومرص يف 

ثالثينيات القرن التاسع عرش]1].

]1]- ينظر: املصدر والصفحة نفسهام.
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املبحث األول: األنموذج احلضاري 
مل يكن هنتنغتون بعيداً عن منجزات فلسفة العلم]1])1( يف النصف 

منجزاتها  أبرز  توظيف  إىل  سعى  فقد  العرشين،  القرن  من  الثاين 

الفكرية يف أطروحته محاوالً من خالل ذلك تفسري السياسة العاملية 

بعد الحرب الباردة، ولتحقيق تلك الغاية استعار فكرة األمنوذج عند 

توماس كون )Thomas kuhn(]2])2( حتى يصل إىل غايته املنشودة، 

ما  وهذا  الباردة(،  الحرب  بعد  ملا  العاملية  السياسة  )تفسري  وهي 

سنحاول الكشف عنه يف هذا املبحث.

:)Paradigm( أوالً/ فكرة األمنوذج

اليونانية  املفردة  من  أصلها  )األمنوذج(  الباراديغم 

)Paradeigma(، وهي تعني ))جملة املقدمات النظرية التي ترسم 

يبنى  التي  األساسية  األصول  او  املبادئ  طبيعة  اكتشاف  إىل  العلم  فلسفة  ]1]-تهدف 

عليها العلم وتربيرها او الربهنة عليها وكام يرى رسل فِإن الفلسفة لها عالقة بالعلم من 

جهتني:أما من جهة النتائج التي ينتهي إليها العلم فرتيد ان تبني اتجاها عىل هذه النتائج 

العامة، وتبحث لتعطي لهذه النتائج صبغة أكرث عمومية وتصبغ عليها نوعا من الوحدة 

وأما أنها تدرس مناهج العلم وكيفية تطبيقها يف مجالها الخاص مع التكييف الرضوري 

مركز  الفلسفة،  املناهج مع هذا املجال))ينظر:الطالبي، عامر، مدخل إىل عامل  لهذه 

الحكمة، قطر 1999، ص36-35.((.

متخصص  علم  مؤرخ  ثم  نظرية  فيزياء  عامل  )انه    )1996-1922( كون  توماس    -[2[

ومقتدر قام بتدريس تاريخ العلم يف اعرق املعاهد االمريكية: جامعة هارفرد، )1955-

وبرصيد  ماساشوتس  التكنولوجي يف  املعهد  ثم  بكاليفورنيا  باركيل  ثم جامعة   )1956

تاريخي واف، أقدم توماس كون عىل رحاب فلسفة العلم كمؤرخ علم ينطلق إىل رحاب 

التحول  إحداث  عىل  قادرا  فكان  املؤرخ  ركائز  إىل  يستند  علم  وفيلسوف  الفيلسوف 

يف اتجاه الوعي التاريخي( ))الخويل، مينى طريف، فلسفة العلم يف القرن العرشين، 

سلسلة عامل املعرفة، الكويت، عدد264، 2000، ص413.((.
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املرحلة  يف  العلمية  األوساط  بها  وتعرتف  العلمي،  البحث  طريق 

العامة  ))النظرية  يعني  الباراديغم  فإن  ذلك  عن  فضاًل  املعنية((]1]، 

التي يلتزم بها املجتمع العلمي يف مرحلة ما، وبلوغ النظرية مرتبة 

األمنوذج اإلرشادي يعني أنها أفضل من كل منافساتها، أي: ثبتت 

العلمية  ومناهجها ومفاهيمها  بها وبكل مسلامتها  التسليم  ووجب 

مبنزلة  اإلبعاد  هذه  بكل  النظرية  فتغدو  امليتافيزيقية،  وخلفياتها 

معايري  بطرح  التجريبية  الوقائع  مدلول  يحدد  إرشادي  أمنوذج 

االختبار والتقويم والتنقيح والتعديل إذا لزم األمر واألكرث فاعلية انه 

يطرح املشاكل التي يجب دراستها وأمناط الحلول املطلوبة((]2]، 

ولقد ادخل توماس كون هذا املصطلح يف دراسته املتعلقة بفلسفة 

ما  واصفاً  العلمية(]3]  الثورات  )تركيب  كتابه  يف  كتب  حيث  العلم 

العلمية  الثورات  خالل  العلامء  ))ان  قائالً  العلم  داخل  يحدث 

يشاهدون See أشياء جديدة ومختلفة حني ينظرون باآلالت املألوفة 

ان  ذلك  يف  والسبب  قبل،  من  منها  نظروا  التي  عينها  األماكن  من 

أبحاثهم  عامل  يشاهدون  فعالً  العلامء  تجعل  األمنوذج  تغريات 

الخاصة بطريقة مختلفة متاماً عن ذلك العامل الذي كانوا ينتمون اليه 

من قبل((]4]، إن ما يريد ان يشري اليه كون من خالل هذا القول أمران: 

]1]-نخبة من املؤلفني الروس، املعجم الفلسفي املخترص رؤية ماركسية، ص85.

]2]- الخويل، مينى طريف، فلسفة العلم يف القرن العرشين، ص413.

]3]-كتاب تركيب الثورات العلمية )The structure of scientific revolution(، هناك 

ثالث ترجامت إىل العربية لهذا الكتاب وهذه الرتجامت هي: -1 ترجمة ماهر عبد القادر 

)بنية  املعنونة  ترجمه شوقي جالل  العلمية(.-2  الثورات  )تركيب  املعنونة  محمد عيل 

الثورات العلمية(، -3 ترجمة حيدر حاج إسامعيل املعنونة  )بنية الثورات العلمية(.

]4]-زيادة، معن، املوسوعة الفلسفية العربية، مج الثاين، القسم األول)مادة االتجاهات 

املتأخرة يف فلسفة العلوم، ملاهر عبد القادر محمد عيل(، ص38. 
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األول: إن رؤية العامل لألشياء تتغري عندما يكتشف عالقات جديدة 

بني األشياء كان يجهلها سابقاً، واألمر الثاين: إن هذه الرؤية الجديدة 

واملختلفة ال تكون إال من خالل أمنوذج جديد يجعل العامل يفرس 

األشياء التي سبق ان شاهدها وفرسها من قبل ان يفرسها من جديد 

تفسرياً مخالفاً لذلك التفسري الذي قدمه سابقاً عىل وفق األمنوذج 

القديم]1]. 

لقلد اسلتعار كلون كلملة األمنلوذج ))Paradigm ملن حقلل 

يسلتعمل  شلكل  او  مثلال  إىل  فيله  تشلري  إذ  الهنلديس  التحليلل 

أمنوذجلاً ألشلكال أخلرى عديلدة]2]، و يعلرف كلون األمنلوذج بأنه 

مبلدأ منظلم يحكلم عمليله اإلدراك وفيله يقلول ))إذا قمنلا بإجلراء 

عمليلة مسلح للتجلارب الغزيلرة يف اللرتاث، والتي اسلتمدت منها 

هلذه األمثللة، فلِإن املرء سلوف يتبلني له علىل الفلور ان األمنوذج 

مبلدأ منظلم يحكلم عمليله اإلدراك، ولهلذا فلِإن النلامذج تحلدد 

لنلا قطاعلات واسلعة ملن الخلربة((]3]، وباكتشلافه أمنوذجلاً جديداً 

اثبلت قدرتله علىل قيلادة بحلث مجموعلة ملن العللامء ادى إىل 

العللم يف فلرتة ملن  ))ان  العللم]4]، فحسلب تصلور كلون  تطلور 

الفلرتات يحقلق ارتباطلاً كليلاً بلني نظرياتله املختلفلة، مبعنلى ان 

]1]-ينظر:املصدر نفسه، ص38. 

طريف  مينى  و  باشا،  فؤاد  احمد  ترجمة  الكوانتم،  فلسفة  روالن،  ]2]-نظر:اومنيس، 

الخويل، سلسلة عامل املعرفة، الكويت، عدد 350، ابريل 2008، ص323.

]3]- محمد عيل، ماهر عبدالقادر، اتجاهات الفكر الفلسفي العلمي يف القرن العرشين، 

 .174

]4]-ينظر:كون، توماس، تركيب الثورات العلمية، ترجمة ماهر عبدالقادر محمدعيل، دار 

النهضة العربية، بريوت، ط اوىل، 1988، ص65.
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هلذه النظريلات تؤللف كالً متامسلكاً هلو ملا نطلق عليله مصطلح 

يسلريون يف  الفلرتة  هلذه  والعللامء يف   ،)Paradigm( األمنلوذج 

أبحاثهلم العلميلة علىل وفق هلذا األمنلوذج، ويعملون ملن خالله 

إال انلُه يحلدث اثنلاء وجلود هلذا األمنلوذج، والتلزام العللامء به، 

ان يلأيت احلد العللامء ويضلع يديه بطريقلة أو بأخرى عىل كشلف 

علملي Scientific Discovery هلام يخاللف به اآلراء السلائدة يف 

األمنلوذج العلملي املعملول بله فعلالً، فتتغلري نظريلات العللامء 

املعملول بهلا يف ظلل األمنلوذج السلائد، لتحلل مكانهلا نظريات 

مسلريته  العللم  ويبلدأ  الجديلد،  الكشلف  علىل  ترتبلت  جديلدة 

ملرة أخلرى وفلق أفلكار وآراء جديلدة ملن خلالل أمنلوذج جديلد 

مخاللف متاملاً لألمنلوذج اللذي ألفله العللامء فيلام ملى((]1]، 

وفكلرة األمنلوذج تعلد ملن أهلم األفلكار التلي قلال بهلا كلون يف 

كتابله )تركيلب الثلورات العلميلة(، إال أن الفكلرة ل حسلب رؤيلة 

احلد الباحثلني- يكتنفهلا كثلري من الغملوض حيث تصلور كون أن  

نظريلات العللم املختلفلة يف فرتة من الفلرتات تحقق ارتباطلاً كلياً 

مبعنلى آخلر إن هلذه النظريات سلوف تؤللف كال متامسلكاً هو ما 

يطللق عليله مصطللح األمنلوذج]2]، ولكلن تبقلى فكلرة األمنلوذج 

يكتنفهلا الغملوض ألنله مل يقلدم الفكرة ملن خالل مفهلوم واحد، 

بلل أشلار يف مواضلع متعلددة ملن الكتلاب إىل مفاهيلم متعلددة 

دار  ثاين،  ج  املعرفية،  املشكالت  العلوم  فلسفة  عبدالقادر،  ماهر  عيل،  محمد   -[1[

النهضة العربية، بريوت، 1984، ص 76 – 77.

بداية  منذ  العلمي  الفلسفي  الفكر  اتجاهات  عبدالقادر،  ماهر  عيل،  ينظر:محمد   -[2[

الثاين، مركز دراسات الوحدة  القرن العرشين، ضمن بحوث املؤمتر الفلسفي العريب 

العربية، بريوت، ط ثالثة، 2000، ص173. 
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وتعريفلات مختلفلة لفكلرة األمنلوذج]1]، ولقد جمع احلد الباحثني 

هلذه املعلاين التي وضعها كلون لفكلرة األمنلوذج يف التصنيفات 

اآلتية:

1-  الربط بني فكرة األمنوذج واالعتقاد، إذ يقول ))ال ميكن ألي 

جامعة علمية ان متارس عملها بدون ان تكون لديها مجموعة معينة 

من االعتقادات، وهذا يعني ان العلامء يضعون يف اعتبارهم أفكار 

األمنوذج املسبقة، كام ان اعتقادهم يف نظريات وأراء معينة يوجه 

عملهم ونشاطهم العلمي أثناء املامرسة العلمية ذاتها((]2].

2- الربط بني فكرة األمنوذج واألسطورة، فهو يقول ))إذا كانت 

االعتقادات القدمية ميكن ان نطلق عليها أساطري، إذاً فِإنه ميكن أن 

تنتج األساطري بنفس املناهج وتؤدي إىل نفس األسباب التي تفيض 

إىل املعرفة العلمية يف عامل اليوم، ومن ناحية أخرى فانه إذاً كان 

من املمكن ان تسمى علامً، إذاً فالعلم يتضمن معتقدات ال متسقة 

مع ما نعلمه اليوم(( ]3].

3- الربط بني األمنوذج والتأمالت امليتافيزيقية ويف ذلك يقول 

املختلفني  األشخاص  فان  علم  أي  لتطور  األوىل  املراحل  ))يف 

يواجهون نفس مجال الظواهر، ولكن ليس نفس الظواهر الخاصة، 

وفريد  مدهش  هو  وما  مختلفة،  بطرق  ويؤولونها  يصفونها  وهم 

بالنسبة ملا نطلق عليه )علم( هو ان االختالفات املؤقتة ال بد من 

ثاين،  املعرفية، ج  العلوم املشكالت  فلسفة  عبدالقادر،  ماهر  ينظر:محمد عيل،   -[1[

ص77.

]2]- املصدر والصفحة نفسهام. 

]3]-املصدر نفسه، ص78.
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أن تختفي، ولنقل أمنوذجاً معيناً فال بد من أن تبدو النظرية أفضل 

التي  الوقائع  تفسري كل  إىل  تحتاج  هنا ال  والنظرية  منافساتها،  من 

كذلك  املشكالت  تتغري  ))وكام  يقول  آخر  موضع  ويف  تواجهها. 

تتغري املقاييس التي متيز الحل العلمي الحقيقي من مجرد التأمل 

امليتافيزيقي أو اللعبة الرياضية((]1].

4- تأكيد كون عىل أنَّ املبدأ ينظم عملية اإلدراك]2].

ولكن بالرغم من هذا كله تبقى فكرة األمنوذج من أهم األفكار 

العرشين ملا قدمته من قدرة  القرن  العلم يف  بها فالسفة  التي جاء 

تفسريية ليس يف املجاالت العلمية البحتة فقط بل تجاوزت ذلك 

مجال  ومنها  األخرى،  اإلنسانية  العلوم  مجاالت  يف  خدمة  لتقدم 

العلوم السياسية التي سنحاول يف الصفحات القادمة توضيحها من 

خالل الحديث عن توظيفها عند صموئيل هنتنغتون. 

ثانياً / توظيف هنتنغتون فكرة األمنوذج يف أطروحتِه

لقد رأى هنتنغتون أن التفكري بشأن السياسة العاملية قائم عىل 

ولهذا  العاملية،  السياسية  الشؤون  لتفسري  الباحث  يقدمه  أمنوذج 

يقبل الباحث عىل الوضع العاملي وهو ميتلك أمنوذجاً يقوم بتفسري 

السياسة العاملية من خالله، ولهذا كانت دراسة هنتنغتون وتفسريه 

استثامر  محاوالً  عليه  يعتمد  أمنوذج  عىل  قامئة  العاملية  السياسة 

منجزات كون يف فلسفة العلم، والتي أهمها فكرة األمنوذج.

]1]- محمد عيل، ماهر عبدالقادر، فلسفة العلوم املشكالت املعرفية، ج ثاين، ص78.

]2] -ينظر: املصدر والصفحة نفسهام.
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يعتمد هنتنغتون األمنوذج أساساً للتفكري يف الشؤون السياسية إذ 

يقول ))إننا لو شئنا التفكري بشكل جدي حول العامل ونتحرك بفاعلية 

داخلة، فإنه من الرضوري أن يكون لدينا نوع من الخريطة املبسطة 

النظرية  أو  أو األمنوذج  الفكرة  أو  النظرية  نوع من  أو  الحقيقة  عن 

األمنوذج  لفكرة  فهمه  يعرض  أن  ويحاول  )الربادايغم(((]1]،  العامة 

توماس  أوضح  كام  والعلمي  العقيل  التقدم  ))إن  فيقول  كون  عند 

كون يف دراسته الشهرية »تركيب الثورات العلمية« يتشكل من إزاحة 

نظرية عامة سائدة، والتي تكون قد صارت بشكل متزايد غري قادرة 

عىل تفسري حقائق جديدة أو حقائق قد تم للتو اكتشافها، واستبدالها 

الحقائق  لتلك  تفسرياً  فعالً  تقدم  والتي  )برادايغم(،  جديدة  بنظرية 

بشكل يعترب أكرث إقناعا((]2]، ومن خالل هذا الفهم يحاول هنتنغتون 

الوقت  وبنفس  العاملية،  السياسة  تفسري  من  ميكنه  أمنوذج  إيجاد 

هنتنغتون  ويربر  التفسري،  يف  معه  املشرتكة  السابقة  النامذج  يزيح 

لجوءه إىل توظيف فكرة األمنوذج معلالً ذلك بأن األمنوذج يساعد 

أمنوذج  الباحث  لدى  يكن  مل  وإذا  وتوجيهه،  السلوك  قيادة  عىل 

ويتعامل مع كل حالة حسب خصائصها، فإنه سوف يضلل نفسه، 

ويرجع ذلك هنتنغتون إىل أن العقل اإلنساين تختبئ فيه افرتاضات، 

وتحيزات وأفكار مسبقة تحدد املنهج الذي يسري عليه الباحث ]3]، 

ويذكر هنتنغتون أن األمنوذج يساعد عىل: 

))1- التنظيم والتعميم حول الحقيقة.

]1] - هنتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العاملي، ص81.

]2]- املصدر والصفحة نفسهام.

]3]- ينظر:املصدر نفسه، ص82.
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 2- فهم العالقات السببية بني الظواهر.

 3- توقع وإذا كنا محظوظني التنبؤ بالتطورات املستقبلية.

 4- متييز ما هو هام وما هو غري هام. 

 5- توضيح الطريق الذي ينبغي أن نسلكه حتى نحقق أهدافنا((]1]. 

ومن خالل ما تقدم ذكره يبني هنتنغتون سبب لجوئِه إىل توظيف 

فكرة  بتوظيف  الباحثني  خاللها  من  ينصح  والتي  األمنوذج،  فكرة 

عن  بعيداً  الحقائق  إىل  الوصول  لضامن  دراستهم  يف  األمنوذج 

الوصول  يدرسونها، ورمبا يشوش عليهم  التي  العقائدية  املؤثرات 

إىل الحقائق، وبعد أن يبني هنتنغتون أهمية االعتامد عىل األمنوذج 

السياسة  تفسري  حاولت  التي  النامذج  إزاحة  يحاول  التفسري  يف 

يضعه  الذي  األمنوذج  محلها  ليحل  الباردة  الحرب  بعد  العاملية 

الباردة، أما محاولة  ليفرس من خالله السياسة العاملية بعد الحرب 

هنتنغتون إزاحة النامذج غري املتفق معها ونقده لها فهي كاآليت:-

أ- أمنوذج عامل واحد )اإلحساس بالتعايف واالنسجام(:

نهاية  أطروحة  هنتنغتون  رؤية  حسب  ميثله  األمنوذج  وهذا 

هنتنغتون  عنها  يقول  فوكوياما]2])22(،  فرنسيس  بها  قال  التي  التاريخ 

))ان النظرية التي تطرح عاملاً واحداً متناغامً هي بكل وضوح بعيدة 

كل البعد عن الحقيقة، حتى تكون مرشداً مفيداً لعامل ما بعد الحرب 

نظام  تحت  بالتعايف  اإلحساس  بأن  هذا  قوله  ويربر  الباردة((]3]، 

]1]- املصدر نفسه، ص82 – 83.

]2]-ينظر:هنتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العاملي، ص84.

]3]- املصدر نفسه، ص86.
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عاملي واحد هو نتيجة الوهم بذلك، وأما الواقع فهو غري ذلك من 

حيث الزيادة يف النزاعات العرقية، والتطهري العرقي، وانهيار القانون 

والنظام، وظهور أشكال جديدة من التحالفات والرصاع بني الدول، 

وانبعاث أصوليه دينية، ونهاية عالقة القبول يف عالقات روسيا مع 

يف  األمريكية  املتحدة  والواليات  املتحدة  األمم  وعجز  الغرب، 

حل النزاعات املحلية لبعض الدول، وازدياد تأكيد الذات من قبل 

الصني]1].

رضاه  عدم  عن  النقدي-  التحليل  هذا  بعد   - هنتنغتون  ويعرب 

عن هذه الرؤية التي تقول بوالدة عامل واحد منسجم يكون مصدر 

الشعور بالبهجة والتوافق، ويشري إىل ان األحداث قد أثبتت أنَّ شيئاً 

فعلياً من هذا مل يتحقق، وبقيت أمور كثرية عىل أحوالها التي كانت 

زادت  قد  أخرى  أمور  تكن  مل  إن  الباردة  الحرب  انتهاء  قبل  عليها 

أحوالها سوءا.

ب- أمنوذج عاملني )نحن وهم(:

الباحثني  يذكر هنتنغتون أن هذا األمنوذج يثري اهتامم عدد من 

الذين دأبوا عىل تقسيم العامل عىل قسمني، ومل يقترص عىل باحثني 

منتمني إىل عامل معني، بل شمل باحثني ينتمون إىل حضارات عدة، 

الرشق  أساس:  عىل  جرى  تقسيم  فهناك  الباحثني،  تقسيامت  أما 

يف  انه  ويذكر  والهامش،  واملركز  والجنوب،  والشامل  والغرب، 

االسالم يقسم العامل إىل دار السلم ودار الحرب، وهذه التفرقة بني 

عاملني حسب رأي هنتنغتون قد وجدت صداها عند علامء السياسة 

]1]- ينظر:املصدر نفسه، ص 85 – 86.
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الفوىض،  ومناطق  السالم  مناطق  إىل  العامل  قسموا  إذ  األمريكيني 

وال يحاول هنتنغتون نفي مطابقة هذا األمنوذج مع الحقيقة إذ يقول 

ما  حد  إىل  تكون  رمبا  جزأين  من  مكون  عامل  عن  الصورة  ))بان 

متطابقة مع الحقيقة(( ]1].

االقتصادي  التقسيم  أمنوذج  األمنوذج:  هذا  من  نوعني  ويأخذ 

عىل أساس الغنى والفقر، وهذا التقسيم بالرغم من انه يصور بعض 

عنارص الحقيقة إال أن الرصاعات بني األغنياء والفقراء تبدو بعيدة 

حسب رؤية هنتنغتون، ويعزو سبب ذلك إىل ان الدول الفقرية تفتقد 

الوحدة السياسية، وإذا كان يف آسيا وأمريكا الالتينية دول اقتصادية 

غنية، فإن شعوبها ستكون منقسمة يف داخلها عىل قسمني: الذين 

ميلكون والذين ال ميلكون، ومن ثم يتوصل إىل ان الدول الغنية هي 

التي تدخل حروباً تجارية فيام بينها والدول الفقرية كذلك ممكن أن 

تدخل حروباً فيام بينها، أما ان تقع حرب بني العامل الغني والعامل 

الفقري، فهو أمر بعيد االحتامل ومثله مثل األمنوذج األول أمنوذج 

عامل واحد سعيد ومتناغم]2].

أما التقسيم األخري فهو التقسيم الثقايف القائم عىل أساس رؤية 

العامل من خالل عاملني هام )الرشق والغرب(، التي يؤكد هنتنغتون 

انها من مبتدعات الغرب وتأكيداتهم عىل وحدة العامل غري الغريب 

الثنائية  وهذه  األفارقة(،  املسلمون،  الهنود،  الصينيون،  )اليابانيون، 

يعرب عنها هنتنغتون بالخرافات التي تعاين مثالب االسترشاق الذي 

]1]-هنتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العاملي، ص 86.

]2]- ينظر:املصدر والصفحة نفسهام.
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عالجه ادوارد سعيد]1] لكنه ل حسب رؤية هنتنغتون - كرس بدراسته 

التفرقة بني الغرب و الرشق ]2].

العامل  تقسيم  مع  تتفق  رمبا  البسيطة  الرؤية  أّن  سبق  مام  يتبني 

العامل عىل عامل  بلدان  تقسيم  إذ تفىش سابقاً  او أكرث  إىل عاملني 

يف  االقتصادية  التنمية  أساس  عىل  ثالث،  عامل  ثاين،  عامل  أول، 

الباحثني عىل عامل رشقي  البلدان، وهناك تقسيم دارج عند اغلب 

وعامل غريب، وجاء هذا نتيجة ترسيخ فكرة نحن وهم، ورمبا جاءت 

اغلب هذه الدعوات من الباحثني املنتمني للغرب، وكانت ردة فعل 

الباحثني املنتمني إىل الرشق ردة دفاع عن الهجوم الغريب عىل ما 

ميتلكه الرشق من أفكار، وتعامل الغرب معه عىل انه صاحب رؤية 

للعامل أدىن مام يحمله املنتمون إىل الغرب من رؤية لهذا العامل، 

و هنتنغتون يذكر خطأ هذه الرؤية، وخطأ من يبني خطأ أطروحتها 

املتمثلة بالدراسات االسترشاقية ألنها تسهم بعملها هذا إىل ترسيخ 

أمنوذج )نحن وهم( املتمثل بالغرب والرشق كأمنوذج لُه.

ج- أمنوذج دولة أكرث أو اقل )النظرية الدوالتية(:

هذا األمنوذج ميثل النظرية الواقعية يف العالقات الدولية التي 

الشؤون  فعلياً يف  أو  أوليا  الوحيدة  الفاعلة  الوحدات  ان  إىل  تشري 

ونال  مرص،  يف  والثانوي  االبتدايئ  تعليمه  وأتم  القدس  يف  ولد  سعيد،  ]1]-ادوارد 

الدكتوراه  و  املاجستري  ونال  املتحدة،  الواليات  يف  برنسنت  جامعة  من  البكالوريوس 

من جامعة هارفارد، إذ حصل عىل جائزة بويدوين، عمل أستاذا زائر يف جامعة هارفارد 

ستانفورد،  جامعة  يف  السلوكية  العلوم  يف  املتقدمة  الدراسات  مركز  يف  وزميالً   1974

1975-1976 ثم محارضاً يف برننت 1977، وأستاذاً زائراً يف جامعة جونز هوبكنز صدر له 

باالنكليزية بدايات، االسترشاق، األدب واملجتمع، املسالة الفلسطينية، تغطية اإلسالم.

]2]-ينظر:هنتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العاملي، ص87. 
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الدولية هي الدول، وان العالقات بني الدول عالقات فوىض، وليك 

من  تضاعف  أن  تحاول  فإنها  واستقرارها،  أمنها  استمرارية  تؤمن 

قوتها، وتنافس الدول االخرى عىل ان تكون أفضل منهم عن طريق 

زيادة قوتها او تحالفها مع الدول األخرى]1].

السابقني،  األمنوذجني  عىل  األمنوذج  هذا  هنتنغتون  ويرجح 

ويصفه بأنه أكرث واقعية ألنه قد ثبت صحة هذا األمنوذج عرب التاريخ 

هنتنغتون  قول  نجاحه، وذلك حسب  استمرارية  يعني  هذا ال  لكن 

السياسة  ستختلف  بها  التي  الكيفية  فهم  عىل  تساعدنا  ال  ))فهي 

الحرب  وقبل  خالل  العاملية  السياسة  عن  الحرب  بعد  العاملية 

الباردة((]2].

أمنوذج  نجاح  إىل  إشارته  من  الرغم  هنتنغتون عىل  فإن  وبهذا 

السياسة  تفسري  يف  نفعِه  عدم  عىل  يؤكد  أَنه  إال  الدوالتية  النظرية 

العاملية بعد الحرب الباردة.

د- أمنوذج فوىض مطلقة:

متمثلة  العامل يف حالة فوىض  يقوم عىل تصور  األمنوذج  هذا 

القبلية،  النزاعات  وتفاقم  الدول،  الحكومية، ومتزق  السلطة  بدمار 

والعرقية والدينية، وتضاعف الالجئني إىل عرشات املاليني، وتكاثر 

األسلحة النووية وغريها من أسلحة الدمار الشامل، وانتشار اإلرهاب 

وتفيش املذابح والتطهري العرقي]3].

]1]- ينظر:هنتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العاملي، ص88.

]2]- املصدر نفسه، ص 89.

]3]- ينظر:املصدر نفسه، ص 91.
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هذه هي صورة العامل التي يرتكز عليها القائلون بأمنوذج فوىض 

يف  الحال  هو  ))ومثلام  بقوله  هنتنغتون  عليه  يعلق  والذي  مطلقة، 

فهي  الحقيقة،  من  قريبة  الفوىض  نظرية  فان  الدوالتية،  النظرية 

تزودنا بصورة حية وصحيحة عن كثري مام يجري يف العامل وعىل 

السياسة  يف  التغيريات  معامل  تحدد  فهي  الدوالتية  النظرية  عكس 

من  وبالرغم  الباردة......  الحرب  نهاية  مع  حدثت  والتي  الدولية، 

ذلك فهي تعاين أكرث من النظرية الدوالتية يف كونها قريبة جداً من 

الحقيقة، ان العامل ميكن ان يكون يف فوىض وليس كلياً بدون نظام، 

لفهم  قليلة  العامة وغري املميزة تعطي عالمات  الفوىض  إن صورة 

التنبؤ  اجل  ومن  أهميتها،  وتقييم  الوقائع  ترتيب  اجل  من  العامل، 

بتيارات الفوىض، والتمييز بني أمناط من الفوىض واحتاملية أسبابها 

املختلفة ونتائجها املختلفة، ومن اجل تطوير برامج عمل لصانعي 

السياسة الحكومية((]1].

وبهذا القول فإن هنتنغتون ال يقبل بتفسري السياسة العاملية ملا 

بعد الحرب الباردة عىل أساس أمنوذج الفوىض املطلقة بالرغم من 

تأكيده عىل قربِه من الواقع أكرث من أمنوذج النظرية الدوالتية، ألنه 

ال مينح القدرة عىل التنبؤ باألحداث املستقبلية للسياسة العاملية، 

أمنوذج  بأي  يقبل  ال  فإنه  األمنوذج  لهذا  هنتنغتون  قبول  وبعدم 

مطروح لتفسري السياسة العاملية ملا بعد الحرب الباردة، ومل يكتِف 

لهذا  رفضه  وبعد  به،  يقبل  ال  أمنوذج  أي  إزاحة  يحاول  بل  بذلك 

اثنني  إىل  نسبياً  ميله  من  الرغم  عىل  األخرى  النامذج  و  األمنوذج 

منهام يقرتح هنتنغتون أمنوذجا خاصا به. 

]1]-هنتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العاملي، ص91 92-.
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يرتكز عىل  النامذج  بديالً عن  هنتنغتون  يقدمه  الذي  األمنوذج 

منظومات  ضمن  يف  العامل  تصنيف  عىل  أو  الحضاري،  املنظور 

حضارية.

الحضارات  أمنوذج  من  أفضل  بديل  غياب  يف  أنه  يبني  إذ 

سيبقى هذا األمنوذج يقدم أفضل من أي بديل آخر نقطة بداية نافعة 

قدرة  مدى  يبني  وهنتنغتون  العامل،  يف  الجارية  املتغريات  لتفسري 

أمنوذجه وما ميتلكه من قوة تفسريية واقناعية وتفوقه عىل النامذج 

الحضارات]1]،  أمنوذج  ميتلكها  وغريها  األمور  هذه  كل  األخرى. 

ويوضح ذلك هنتنغتون بقولِه ))هذه النظرة ال تضحي بالواقعية من 

كام  وعاملني،  واحد  عامل  نظريتا  تفعل  كام  الضيق  التحديد  أجل 

يف  الحال  مثلام  واقعية  أجل  من  الضيق  بالتحديد  تضحي  ال  أنها 

نظريتي الدوالتية وحالة الفوىض، وهي تزودنا بإطار واضح وسهل 

الفهم باستيعاب العامل، مميزاً بني ما هو هام عام هو غري هام بني 

بنقاط  ومزوداً  املستقبلية  بالتطورات  ومتنبئاً  املعقدة،  الرصاعات 

اسرتشادية لصانعي السياسة((]2]، وكذلك يذكر هنتنغتون انه استثمر 

العامة للنامذج السابقة يف صياغته األمنوذج الحضارايت]3]،  األطر 

ومن هذه األطر التي استثمرها ما يأيت:

العام ألمنوذج )عامل واحد منسجم( وهذا  اإلطار  استثامره   -1

اإلطار هو ان القوى املتحدة يف العامل سوف تولد قوى مضادة من 

تأكيد الذات الثقايف والوعي الحضاري.

]1]- ينظر:املصدر نفسه، ص93.

]2]- املصدر والصفحة نفسهام.

]3]-ينظر:املصدر والصفحة نفسهام.
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2- يستثمر إطار أمنوذج )نحن وهم( ويصف العامل بأنه منقسم 

بني عامل غريب وعوامل غري غربية.

ال  القومية  الدولة  ان  ويؤكد  )الدوالتية(  أمنوذج  استثامر   -3

الدولية، لكنه يرجع  الشؤون  الوحدات املحركة يف  زالت من أهم 

اجتامعها ورصاعها ومصالحها إىل عوامل ثقافية وحضارية تتشكل 

منها بشكل متناغم.

حافل  وأنه  فوضوي،  العامل  بأن  )الفوىض(  أمنوذج  يوافق   -4

االستقرار  عىل  النزاعات خطراً  أكرث  ان  يؤكد عىل  لكنه  بالنزاعات 

هي تلك النزاعات القامئة بني الدول أو الجامعات من حضارات 

مختلفة.

للنامذج  العامة  األطر  هنتنغتون  يستثمر  األربعة  األطر  وبهذه   

أمنوذجه،  يالئم  ما  حساب  عىل  ويوظفها  الذكر،  السابقة  األربعة 

ان  يؤكد  انه  إال  الحضارايت  باألمنوذج  هنتنغتون  قول  من  وبالرغم 

هذا األمنوذج ليس صالحاً لألبد مقارناً إياه بأمنوذج الحرب الباردة 

سيواجه  ما  وهذا  ينفع،  ال  أصبح  لكنه  سنة  أربعني  استمر  الذي 

أمنوذج التفسري الحضارايت]1].

وحسب رأي هنتنغتون فإن كثرياً من التطورات الهامة بعد نهاية 

وكان  الحضارايت،  التفسري  أمنوذج  مع  منسجمة  كانت  الحرب 

االتحاد  ))سقوط  هي  التطورات  هذه  بواسطة  بها  التنبؤ  باإلمكان 

السابقة،  أقاليمها  عىل  الدائرة  والحروب  ويوغسالفيا،  السوفيتي 

روسيا  داخل  الرصاع  العامل،  مناطق  يف  الدينية  األصولية  صعود 

]1]-ينظر:هنتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العاملي، ص 94.
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بني  التجارية  املنازعات  شدة  الهوية،  حول  واملكسيك  وتركيا 

الواليات املتحدة واليابان، مقاومة الدول اإلسالمية الضغط الغريب 

والصينية  اإلسالمية  الدول  تبذلها  التي  والجهود  وليبيا  العراق  عىل 

الصني  دور  اطالقها،  ووسائط  النووية  األسلحة  عىل  للحصول 

جديدة  دميقراطية  نظم  واندماج  خارجية  عظمى  كدولة  املستمر 

لبعض الدول وليس يف بعضها اآلخر، وتطور التنافس عىل التسليح 

يف رشق آسيا((]1].

به أطروحة هنتنغتون لكن  التحفظ عىل ما جاءت  وبالرغم من 

ال ميكن إنكار نجاحه يف توظيف منجزات فلسفة العلم يف القرن 

لفكرة  فهمه  مدى  ما  لكن  األمنوذج.  فكرة  منها  والتي  العرشين، 

األمنوذج؟

نستنتج مام سبق ذكره يف الصفحات السابقة ان هنتنغتون فهم 

فكرة األمنوذج عند كون وذلك عن طريق ما يأيت:-

انه ال ميكن أن يقبل الباحث عىل تفسري السياسة العاملية، وهو 

ال ميلك أمنوذجاً يفرسها بوساطته، وهذا ما عمل به هنتنغتون بقوله 

بأمنوذج التفسري الحضاري.

تطور األحداث السياسية تدفع إىل إيجاد أمنوذج جديد لتفسريها 

لألحداث وهذا ما عمل به هنتنغتون ومل يعتمد عىل النامذج السابقة.

العاملية  السياسة  تفرس  التي  السابقة  النامذج  إزاحة  عىل  عمل 

ملا بعد الحرب الباردة، وهذا ما يعمله األمنوذج الجديد من إزاحة 

للنامذج القدمية. 

]1]- املصدر نفسه، ص95 – 96.
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وتبقى الفلسفة بفروعها مصدراً للتقدم الفكري يف كل املجاالت 

العلمية سواء العلوم االنسانية أو العلوم التطبيقية البحتة ملا تقدمه 

من معطيات تساعد العامل عىل سعة أفقه يف قراءته للواقع، وما توفره 

له من إطار فكري ميكنه من فهم األحداث، وهذا اإلطار مختلف 

عام هو موجود لدى من ال يهتم باملعرفة الفلسفية.



املبحث الثاين 

التفسري احلضاري عند هنتنغتون 
استثمر  كيف  الفصل  هذا  من  األول  املبحث  يف  تبني  لقد 

عند  األمنوذج  فكرة  وخصوصاً  العلم،  فلسفة  منجزات  هنتنغتون 

توماس كون، ومل يكتف هنتنغتون بتوظيف فلسفة العلم يف دراسته 

فلسفة  حقل  وهو  أال  الفلسفة  حقول  من  آخر  حقل  إىل  لجأ  بل 

التاريخ]1]، فبعد أن اخذ اإلطار الفكري ألطروحته من فلسفة العلم 

راح يدعمها ويثبتها من خالل التفسري الحضاري. 

أوالً/ التفسري الحضاري للتاريخ

يعد التفسري الحضاري واحداً من بني تفسريات عدة للتاريخ، تعد 

فيه الحضارة محور الدراسة ونقطة انطالق املفرسين للتاريخ، ولقد 

عرف الفكر البرشي عدداً من رواد هذه النظرية منهم ابن خلدون، و 

اشبنجلر، و توينبي، وحتى يتم التعرف أكرث عىل طبيعة هذا التفسري 

سوف نتعرض إىل طبيعة تفسري املفكرين كالً عىل حدة.

]1]-يعد الفيلسوف الفرنيس فولتري أول من استعمل تعبري فلسفة التاريخ وان كان ذلك ال 

يعني أنها قد بدأت معه وامنا ترجع بداياتها إىل ابن خلدون، إذ ذهب فولتري وهو يحدد 

التاريخية  الدراسة  مركز  تحويل  عىل  يقوم  نقديا  مذهباً  املعريف  املبحث  هذا  مالمح 

من االهتامم باملعارك الحربية واملعاهدات السياسية التي ليست لها معنى إىل مبحث 

معريف نقدي يهدف إىل تعديل الدراسة التاريخية من التاريخ السيايس والعسكري إىل 

فلسفة حضارية وان هدف التاريخ النقدي يتسع إىل تحرير العقل اإلنساين من الخرافة 

فلسفة  مهمة  وان  العقالنية  واملباحث  والتنوير  الحرية  شيوع  اجل  من  وذلك  والغباء 

الحضارة هي توجيه البحث التاريخي إىل أهم من أخبار املعارك وسري امللوك وحوادث 

النشاط اإلنساين))ينظر:  تتابع مسرية العقل البرشي يف مختلف مظاهر  أنها  البالط بل 

-1املالح، هاشم يحيى، واخرون، دراسات يف فلسفة التاريخ، ص22. -2فرحان، محمد 

جلوب، الفيلسوف والتاريخ، ص 11.((.
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أ- التفسري الحضاري عند ابن خلدون:

امتاز ابن خلدون ))بسعة اطالعه عىل ما كتب األقدمون، وعىل 

دقيق  اآلراء ونقدها، وهو  استعراض  قادراً عىل  البرش وكان  أحوال 

املالحظة يف أثناء ذلك كله مع حرية يف التفكري((]1]، وبالرغم من 

أن بعض الباحثني يرى أن الدولة هي محور حركة التاريخ عند ابن 

خلدون، وهذه حقيقة الميكن تجاوزها أال أنّه عني بالحضارة بوصفها 

التي  املراحل  يقسم  فهو  الدولة]2]،  بها  التي متر  األطوار  من  طور 

متر بها الدولة عىل أطوار، فالطور األول من أطوار الدولة هو طور 

البداوة، والطور الثاين هو طور الحضارة، والثالث هو طور التدهور 

ويتحدث احد الباحثني عن مفهوم الحضارة عند ابن خلدون فيقول 

))نجد ان ابن خلدون كان يعني بالحضارة هذا النمط من السلوك 

الدولة  أصحاب  يخص  الذي  املرتفة  الحياة  وأساليب  واألخالق 

إدانة وذم أهلها،  حكامها وحاشيتها ومواليها وموظفيها، وهو منط 

الوقت  يف  ولكنها  العمران،  غاية  يقول  كام  كانت  وان  فالحضارة 

نفسه تشكل نهاية لعمره، وأنها مؤذنة بفساده، وأنها وما يالزمها من 

النعيم والرتف متثل سن الوقوف لعمر العمران والدولة، ومن ثم فإن 

]1]-فروخ، عمر، تاريخ الفكر العريب إىل أيام ابن خلدون، دار العلم للماليني، بريوت، 

ط ثالثة،،1981، ص694.

]2]- ان الدولة هي املحور األساس الذي تدور عليه دراسة ابن خلدون ويناقش محمد 

عابد الجابري يف كتابه العصبية والدولة بعض الباحثني الذين يضعون العصبية او الرصاع 

بني البدو والحرض بدالً عن الدولة يف دراساتهم فيقرر أن العصبية وان كانت متثل حجر 

الزاوية يف نظرة ابن خلدون حول الدولة إال ان العصبية عند =ابن خلدون ليست غاية 

للتغيري  الدولة، والعصبية هي وسيلة وأداة  يف ذاتها بل هي تجري إىل غاية معينة هي 

))النجار، جميل موىس، فلسفة التاريخ مباحث نظرية، ص 290.((.
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الحضارة حينام تحل مرحلتها سوف تؤدي إىل زوال العمران ونهاية 

الدولة(( ]1]، وبهذا فإن الحضارة عند ابن خلدون هي األحوال العامة 

الزائدة عىل الرضوري ويبني أن غاية العمران هي الحضارة والرتف 

وانه إذا بلغ غايته انقلب إىل الفساد]2])5(.

ويتبني مام سبق ذكره ان ابن خلدون عني بالحضارة، ولكنه مل 

يجعلها محور دراسته للتاريخ، وإمنا جعلها طوراً من أطوار الدولة، 

ونذيراً عىل انهيارها، ومن خالل اهتاممه هذا ميكن عد نظريته النواة 

األوىل للتفسري الحضاري.

ب- التفسري الحضاري عند اشبنجلر:

إن مجمل  إذ  اشبنجلر  نظر  التاريخ يف  الحضارات جوهر  تعد 

رؤيته للتاريخ  ترتكز عىل الحضارات من خالل مسريتها ومصريها 

الذي  البرشي]4]،  للتاريخ  األولية  الظاهرة  هي  عنده  فالحضارة   ،[3[

رئيسة  عليا  حضارات  مثان  هناك  أن  له  دراسته  خالل  من  يرى 

الهندية،  والحضارة  البابلية،  والحضارة  املرصية،  الحضارة  هي 

الرومانية(،  )اليونانية،  الكالسيكية  والحضارة  الصينية،  والحضارة 

الغربية  والحضارة  املكسيكية،  والحضارة  العربية،  والحضارة 

)األوربية، االمريكية(، والحضارة الروسية، وقد تناول اشبنجلر يف 

الحضارة  منها:  الحضارات، وركز عىل ثالث  من هذه  دراسته ستاً 

واحدة  كل  وعد  الغربية،  الحضارة  العربية،  الحضارة  الكالسيكية، 

]1]-النجار، جميل موىس، فلسفة التاريخ مباحث نظرية، ص 302 – 303.

]2]-ينظر:املصدر نفسه، ص 302. 

]3]- ينظر:املالح، هاشم يحيى، املفصل يف فلسفة التاريخ، ص431.

]4]- ينظر:النجار، جميل موىس، فلسفة التاريخ مباحث نظرية، ص 326.
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من هذه الحضارات لها استقالليتها، وهي عبارة عن كيان قائم بذاته 

غري متأثر باآلخر، ولكل حضارة رمز خاص بها يعد مبثابة املفتاح 

الحقيقي لفهام وإدراك تاريخها]1]، وبرؤيته هذه فإن اشبنجلر خالف 

كثرياً من الباحثني الذين جعلوا من الحضارة الغربية املحور الثابت 

العام، وكذلك ليس هناك من وجهة نظر  التاريخ  الذي يرتكز عليه 

تاريخ عام واحد بل تاريخ مكون من وحدات مستقلة منفصلة عن 

بعضها البعض وهي الحضارات]2]. 

اشبنجلر  دراسة  به  متيزت  ما  أهم  ان  إىل  اإلشارة  من  بد  وال 

للحضارات ما يأيت:

1- الجانب األسايس وااليجايب يف دراسة اشبنجلر للتاريخ هو 

انطالقه من الحضارات عىل أنها محور التاريخ]3]، والتي يرى فيها 

التاريخية أو الظاهرة األولية للتاريخ العاملي  أنها ))وحدة الدراسة 

لجامعة  روحية  ظاهرة  الحضارة  وما سيكون، ألن  منه  كان  ما  كله 

من الناس لها تصور واحد عن العامل، وتتبلور وحدة تصورهم يف 

مظاهر حضارية من فن ودين وفلسفة وسياسة وعلم، وتشكل هذه 

الوحدة شخصية حضارية لها خصائصها الذاتية((]4].

2- لقد حرص اشبنجلر عىل إبراز الطابع الخاص لكل حضارة 

يف مجاالت العلوم والثقافة والفنون، وهذا ما يتوضح لنا من خالل 

مفهوم  أو  سمة  بأهم  حضارة  كل  اشبنجلر  ))يسمي  اآليت  النص 

]1]- ينظر:املصدر والصفحة نفسهام.

]2]- ينظر: النجار، جميل موىس، فلسفة التاريخ مباحث نظرية، ص 327.

]3]- ينظر: املالح، هاشم يحيى، وآخرون، دراسات يف فلسفة التاريخ، ص209.

]4]- صبحي، احمد محمود، يف فلسفة التاريخ، ص249.
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يف  فنياً  تتمثل  وهي  االبولونية،  يسميها  اليونانية  فالحضارة  لها، 

التمثال املحدود يف األجزاء املتناسقة ذلك ان اليوناين قد عرب عن 

روحه الفنية يف الجسم املنعزل الساكن((]1]، أما الحضارة العربية، 

الروحي  بوجوده  الفرد  يشعر  حيث  سحرية  اشبنجلر  ))فيعتربها 

باعتباره جزءاً من روح كربى، يتجاوز املسلم يف هذه الحضارة ما 

هو محسوس إىل ما هو مجرد، فألن إلهه مجرد من التجسيم، فقد 

متثل طابع التجريد لديه يف الفن((]2] أما الحضارة الغربية، فطابعها 

الروح الفاوستية املتمثلة بالكاتدرائيات أما روحها الفنية، فمعربة يف 

لغة روحية متحركة يف موسيقى باخ]3]. 

3- تجاهل اشبنجلر قدرة األمة أو الشعب عىل صنع الحضارة، 

ويرى تبعية الشعوب للحضارة]4].

دراسة  مجموع  عىل  يسيطر  الذي  املركزي  املحور  أن   -4

حيّاً]5]،  عضوياً  كائناً  بوصفها  لها  تصوره  هو  للحضارات  اشبنجلر 

))اذ يتواىل عىل كل حضارة ما يتواىل عىل أي كائن عضوي حي من 

والدة ومنو وفناء وشيخوخة((]6].

مع  ازدهر  قد  الحضاري  التفسري  ان  ذكره  سبق  مام  يُستنتج 

ان  بعد  التاريخ  الحضارات هي محور دراسة  اشبنجلر، وأصبحت 

]1]-املصدر والصفحة نفسهام.

]2]- املصدر والصفحة نفسهام.

]3]- ينظر: املصدر نفسه، ص250.

]4]- ينظر: املالح، هاشم يحيى، وآخرون، دراسات يف فلسفة التاريخ، ص209. 

]5]- ينظر: املصدر والصفحة نفسهام.

]6]- صبحي، احمد محمود، يف فلسفة التاريخ، ص250.
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تجاوزها  وامنا  فقط،  بحضارته  اشبنجلر  يهتم  ومل  الدول،  كانت 

عن  حضارة  كل  استقاللية  مبيناً  األخرى،  بالحضارات  لالهتامم 

الحضارات األخرى، وواصفاً الحضارة بالكائن الحي.

ج- التفسري الحضاري عند ارنولد توينبي:

بدراسة  إال  تكتمل  ال  توينبي  رؤية  حسب  التاريخ  دراسة  إن 

الحضارات التي ظهرت يف مسار التاريخ العام]1]، وال يرجع توينبي 

معينة، وال  يتميز بخصال  أو جنس برشي  نتاج عرق  الحضارة إىل 

البيئة وحدها وال هي نتيجة الرصاع الطبقي وعوامل  هي من صنع 

االقتصاد وحدها، وإمنا كل هذه العوامل تدخل يف صنع الحضارة]2]، 

وان وراء كل حضارة ديانة عاملية، فالحضارات الخمس يف عاملنا 

مشار  هو  وكام  الديني]3]،  األساس  عىل  توينبي  يصنفها  املعارص 

إليه سابقا من ان توينبي مل يرجع بدء الحضارات إىل عامل واحد 

حالة  خلق  طريق  عن  وذلك  عدة،  عوامل  تفاعل  نتيجة  هي  وامنا 

تتجاوز أوضاع الركود التي تخيم عىل املجتمعات البدائية، وتنقلها 

املتقدمة  املجتمعات  بها  تتسم  التي  واإلبداع  الحركة  أوضاع  إىل 

عبارة)التحدي  العملية  هذه  عىل  توينبي  أطلق  وقد  حضارياً، 

واالستجابة(]4].

خلص  قد  فِإنه  البرشية  للمجتمعات  توينبي  دراسة  ضوء  ))يف 

]1]- ينظر: النجار، جميل موىس، فلسفة التاريخ  مباحث نظرية، ص 338.

دار  اإلسالمي،  الفلسفي  الفكر  يف  التاريخ  فلسفة  صائب،  عبدالحميد،  ينظر:   -[2[

الهادي، بريوت، ط أوىل، 2007، ص 124.

]3]- ينظر:املصدر نفسه، ص125.

]4]- ينظر:املالح، هاشم يحيى، املفصل يف فلسفة التاريخ، ص 456.
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إىل ان العامل الرئيس يف عملية نشوء الحضارة وظهورها راجع إىل 

حد كبري إىل استجابة املجتمع لتحٍد صادر أما عن البيئة املادية أو 

نظريته  أو عن كليهام معاً، ومن هنا جاءت تسمية  البرشي  الوسط 

التحدي واالستجابة، فاملجتمع خالل تطوره يصادف صعاباً تهدد 

وجوده وكيانه، وليواجه هذا التحدي يبذل جهوداً مضاعفة، والتغلب 

يؤدي  الخالقة بحيث  الداخلية، وقدرته  قوته  زيادة  عليه ميكن من 

يتمكن  مل  إذا  أما  )الحضارة(،  اسم  عليه  نطلق  ما  نشوء  إىل  ذلك 

وهيئته  قيمته  يفقد  فِإنه  بنجاح  التحدي  هذا  مواجهة  من  املجتمع 

ورفاهيته املادية ورمبا آل به األمر إىل الفناء والزوال((]1].

وقد جعل توينبي من مفهوم التحدي واالستجابة أساس فلسفة 

التاريخ لديه، والذي متكن من خالله فهم منو الحضارات وتطورها 

االستجابة،  مدى  عىل  يتوقفان  والتحلل  النمو  أن  ذلك  وتحللها، 

وعىل ما تصيبه الحضارات من نجاح أو فشل حيال تحديات البيئة 

الطبيعية والبرشية]2].

توينبي استمر عىل خطى اشبنجلر يف  ان  يتبني مام سبق ذكره 

من  بأن جعل  أضاف  لكنه  التاريخ  دراسة  الحضارات محور  جعل 

الدين أساساً يف دراستِه للحضارات املتبقية حسب رؤيته، وكذلك 

مل يجعل نشوء الحضارة وانهيارها راجعاً إىل عامل واحد، وإمنا هو 

راجع لعوامل عدة، موضحاً ذلك يف نظريته التي اعتمدها يف تفسري 

التاريخ والتي هي )التحدي واالستجابة(.

]1]- النجار، جميل موىس، فلسفة التاريخ  مباحث نظرية، ص339. 

العامل  يف  التاريخ  وفلسفات  التاريخية  املعرفة  نظريات  الهادي،  ينظر:التمومي،   -[2[

الغريب يف النصف الثاين من القرن العرشين، ص281.
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توينبي  عند  الحضاري  التفسري  عن  الحديث  خالل  ومن 

الحضارات،  ان  أساس  عىل  قائم  التفسري  هذا  أن  يتبني  واشبنجلر 

وليس الدول هي محور الدراسة التاريخية، وعندما يُطلق عىل احد 

الباحث  أَن  يعني  فهذا  الحضاري،  التفسري  تسمية  التفاسري  أنواع 

يجعل من الحضارات محوراً اساساً يف دراستِه.

ثانياً/ التفسري الحضاري عند هنتنغتون

السياسة  تفسريه  يف  الحضاري  األمنوذج  هنتنغتون  باستخدام 

العاملية ملا بعد الحرب الباردة، فانه لجأ إىل دراسات فلسفة التاريخ 

الحضاري  التفسري  الركائز  هذه  ومن  ألطروحته،  ركائز  يقدم  يك 

للتاريخ، ولكن بدالً من أن تكون غايته دراسة التاريخ كانت الغاية 

طبيعة  أما  الباردة،  الحرب  بعد  ملا  العاملية  السياسة  تفسري  لديه 

هذا  يف  عليه  سنتعرف  ما  فهذا  هنتنغتون،  عند  الحضاري  التفسري 

املقصد.

أ- الحضارات عند هنتنغتون:

اشبنجلر  لرؤية  امتداد  هي  البرشي  للتاريخ  هنتنغتون  رؤية  إن 

وتوينبي املرتكزة عىل أساس أن الحضارات محور دراسة التاريخ 

إذ يقول هنتنغتون ))إن التاريخ البرشي هو تاريخ الحضارات، وانه 

ملن املستحيل أن نفكر يف أي شكل آخر من تطور البرشية، ومتتد 

القصة عرب أجيال من الحضارات من السومريني واملرصيني القدماء 

إىل الحضارات األمريكية العتيقة والوسطى إىل الحضارة املسيحية 

واإلسالمية مروراً بربوز حضارات متعاقبة صينية وهندوسية((]1].

]1]-هنتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العاملي، ص101.
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الباحثني  أن  يرى  الحضارات  عدد  إىل  هنتنغتون  يأيت  وحينام 

يتفقون يف تحديدهم للحضارات  أنهم  الرغم من  املختصني عىل 

الكربى يف التاريخ إال أنهم يختلفون حول العدد الكيل للحضارات 

مثان  حدد  اشبنجلر  أن  يذكر  اذ  التاريخ]1])25(،  عرب  وجدت  التي 

حضارات، وتوينبي حدد إِحدى وعرشين حضارة، وباحث آخر ذكر 

ذكر وجود ست عرشة حضارة،  وآخر غريه  تسع حضارات،  وجود 

ويرجع هنتنغتون جزءاً من هذه االختالفات إىل أّن بعض الباحثني 

التاريخ، وأن إحداهام  جعل من الصني والهند حضارة واحدة عرب 

وليدة لألخرى إال أن هذه االختالفات يف تحديد عدد الحضارات 

حسب وجهة نظر هنتنغتون ال تواجه معارضة]2].

أما الحضارات املعارصة عند هنتنغتون فهي:

1- الحضارة الصينية:

املنشورة  الحضارات(  )ِصدام  مقالته  يف  عليها  أطلق  التي 

الكونفوشيوسية  الحضارة  اسم  خارجية  شؤون  مجلة  يف 

بأن  ذلك  معلالً  الصينية  بأسم  كتابه  يف  ذكرها   لكنه 

الصني  حدود  تتخطى  وأنها  الكونفوشيوسية  من  أوسع  الصينية 

بوصفها كياناً سياسياً]3]، وأن اصطالح صيني »Sinic« بدأ يطلق عىل 

الثقافة املشرتكة يف الصني، وثقافة الجامعات الصينية يف جنوب 

الثقافات القريبة  رشق آسيا، ومناطق أخرى خارج الصني، وكذلك 

منها يف فيتنام وكوريا]4].

]1]-ينظر:املصدر نفسه، ص108.

]2]- ينظر:املصدر نفسه، ص109.

]3]- ينظر: هنتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العاملي، ص109.

]4]- ينظر: املصدر نفسه، ص110.
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2- الحضارة اليابانية:

الصينية  الحضارة  يدمجون  الباحثني  بعض  ان  من  الرغم  عىل 

اآلخر  وبعضهم  األقىص،  الرشق  حضارة  مسمى  تحت  واليابانية 

يذكر أن اليابانية وليدة الحضارة الصينية وأنها ظهرت خالل الفرتة ما 

بني 100 – 400 ق.م، إال أّن هنتنغتون ال يقول باشرتاك الحضارتني 

الرشق  حضارة  وهي  واحدة،  حضارة  تحت  واليابانية  الصينية 

األقىص، ذلك انه يرى أن كالً من الحضارتني مستقلة عىل حدة]1]، 

وبذلك يتعارض مع توينبي، ويتفق مع رؤية اشبنجلر القائلة بوجود 

حضارة صينية مستقلة. 

3- الحضارة الهندوكية او الهندية:

 1500 الهندية منذ  القارة  أنها وجدت يف  ويذكر عنها هنتنغتون 

أو  هندوكية  أو  هندية  أنها  عىل  إليها  يشار  ما  غالباً  وأنها  ق.م، 

هندوسية، إال أنَّه ال يحبذ تسميتها بالهندوسية، ورأيه هنا مشابه لرأيه 

الكونفوشيوسية  الحضارة  من  بدالً  الصينية  الحضارة  تسمية  حول 

لسببني األول: إن الهندية حسب رأيه أوسع من الهندوسية، وال تقف 

عند الهند فقط، والسبب الثاين: إنَّ يف الهند ديانات مثل االسالم]2]، 

وهذا يجعل منها تحتوي عىل أكرث من ديانة.

4- الحضارة اإلسالمية:

حضارة  بوجود  يعرتفون  الكبار  العلامء  ))كل  هنتنغتون  يقول 

القرن  يف  العربية  الجزيرة  شبه  يف  بروزها  وعند  متميزة،  إسالمية 

]1]- ينظر: املصدر والصفحة نفسهام.

]2]- ينظر: املصدر والصفحة نفسهام.
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وشبه  أفريقيا،  شامل  عرب  برسعة  االسالم  انترش  امليالدي،  السابع 

الجزيرة اآليبريية وكذلك رشقاً إىل وسط آسيا، وشبه القارة الهندية، 

متميزة  عديدة  ثقافات  توجد  لذلك  وكنتيجة  آسيا،  رشق  وجنوب 

واألتراك  العرب،  ذلك  يف  مبا  االسالم،  داخل  حضارية  فروع  أو 

الحضارة  عن  رؤيته  يف  هنتنغتون  عىل  يالحظ  وما  والفرس((]1]، 

اإلسالمية، وعىل الرغم من ذكره ملكونات مختلفة، إال أنه يرجعهم 

إىل حضارة واحدة مؤطرة بإطار الدين اإلسالمي، وهذا يرجع رمبا 

إىل تعريفه الحضارة بأنها كيان ثقايف بأوسع معانيه.

5- الحضارة االرذوكسية:

يتامىش هنتنغتون مع رؤية الباحثني الذين يفرقون بني الحضارة 

العامل  حضارة  وبني  روسيا،  يف  متمركزة  هي   التي  االرذوكسية 

عند  أيضا  موجود  التفريق  هذا  أن  ويالحظ  الغريب]2]،  املسيحي 

الغربية  املسيحيتني  افرتاق  ))أما  بقوله  ذلك  سبب  بني  إذ  توينبي 

واالرذوكسية إىل مجتمعني منفصلني، فيمكن أن نعزوه إىل انشقاق 

الرشنقة املشرتكة التي خرجا منها، وهي الكنيسة الكاثوليكية املنشقة 

االرذوكسية،  والكنسية  الرومانية،  الكاثوليكية  الكنيسة  هيئتني:  إىل 

بادئاً من  وقد استغرق هذا االنشقاق ثالثة قرون ليستكمل مقوماته 

الجدل حول تحطيم األيقونات يف القرن الثامن امليالدي، ومنتهياً 

مسألة  حول  اختالف  اثر  ميالدياً   1054 عام  نهائياً  العالئق  بقطع 

املجتمعني  كنيستي  من  كل  اصطبغت  نفسه  الوقت  الهوتية، ويف 

]1]-املصدر نفسه، ص110 – 111. 

]2]- ينظر: هنتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العاملي، ص111. 
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أبان التباين الرسيع بينهام بصفات سياسية متعارضة تعارضاً حاداً، 

فأصبحت الكنيسة الكاثوليكية يف الغرب ترتكز عىل سلطة مستقلة 

إدارة  االرذوكسية  الكنيسة  غدت  بينام  الوسطى  القرون  بابوية  هي 

طيعة تابعة للدولة البيزنطية((]1].

6- الحضارة الغربية:

وأنها  ق.م،   800 أو   700 سنة  إىل  جذورها  هنتنغتون  ويرجع 

مكونة من ثالثة عنارص رئيسة هي أوربا، وأمريكا الشاملية، وأمريكا 

الالتينية ]2].

لها  بأن  اليوم  املوجودة  الغربية  الحضارة  يؤصل  وهنتنغتون 

جذوراً قدمية، وأنها وريثة الحضارة اليونانية والرومانية املمتدة إىل 

ما قبل ميالد السيد املسيح )ع(، ولكن يف دراسة اشبنجلر للتاريخ 

ولها  مستقلة،  حضارة  )الكالسيكية(  اليونانية  الحضارة  من  جعل 

وريثة  الغربية  الحضارة  هنتنغتون  يجعل  فكيف  الخاصة،  رموزها 

للحضارة اليونانية القدمية؟

7- الحضارة االمريكية الالتينية:

عىل الرغم من جعل هنتنغتون أمريكا الالتينية جزءا من الحضارة 

الغربية إال أنّه مينحها استقالليتها، ويعدها وليدة الحضارة األوربية، 

ولكنها تطورت مع مرور الزمن، وسلكت مسلكا ثقافياً مخالفا ملا 

]1]- توينبي، ارنولد، مخترص دراسة التاريخ، ج األول، ترجمة فؤاد محمد شبل، لجنة 

التأليف والرتجمة والنرش، القاهرة، ط أوىل، 1960، ص26.

]2]- ينظر: هنتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العاملي، ص111.
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 [1[)Corporatist( هو موجود يف أوربا متمثال يف ثقافة كوربوراتية

وتسلطية]2].

8- الحضارة اإلفريقية:

وجود  أنكروا  الباحثني  أغلب  محتملة ألن  حضارة  يعدها  وهو 

هكذا حضارة باستثناء بروديل )Braudel(]3]، ويرجع هنتنغتون سبب 

احتامليتها إىل اختالف الهويات الثقافية فيها بحيث ال توجد هوية 

واحدة ممكن ان متثل جميع املنتمني لها ]4].

رؤية  املتبقية  للحضارات  هنتنغتون  رؤية  أَن  سبق  مام  يتبني 

توفيقية بني آراء الباحثني املختصني بدراسة الحضارات، إذ أخذ من 

توينبي تصنيف الحضارات عىل أساس ديني وخصوصاً اإلسالمية 

واالرذوكسية، وأخذ عن بروديل قوله بوجود الحضارة األفريقية لكنه 

الالتينية،  أمريكا  حضارة  التصنيف  إىل  وأضاف  محتملة،  جعلها 

نشوء  أسباب  دراسته  يف  يعالج  ومل  الصينية،  عن  اليابانية  وفصل 

]1]-كوربوراتية Corporatist تعني هنا منطاً لرتكز السلطة العليا من هيئة واحدة غالبا ما 

تكون مؤلفة من نقابات وتجمعات العامل وأرباب العمل.

]2]- ينظر:هنتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العاملي، ص111.

]3]- فرنان بروديل Fernand Braudel  )1902 – 1985( فرنيس األصل مؤسس الدورية 

التاريخية )الحوليات( يف نسخة ما بعد الحرب العاملية اتجه نحو البعد املكاين للتاريخ 

فكرة  جزيئ  بشكل  ولو  به  أثار  مفهوم  وهو  الجمع  بصيغة  باعتباره  الزمان  بفكرة  وجاء 

كان  فان  بنيوياً  أعطاه جانباً  قد  فهو  املكان  امام  التاريخ  باب  فتح  وان  الطويل  املدى 

فان  كولنجورد  ر.ج  االنجليزي  املؤرخ  يرى  كام  املايض  يف  الرجال  أفعال  التاريخ 

البطيئة، غري  لآلثار  نتيجة  ايضاً  هو  التاريخ  ان  تقرر  رؤية  فعال  بشكل  أضاف  بروديل  

يف  البرش  أفعال  عىل  والتقنية  واملناخ  املكان  مثل  األحيان،  من  كثري  يف  املحسوسة 

املايض  ))ليشته، جون، خمسون مفكراً اساسياً معارصاً، ترجمة فاتن البستاين، املنظمة 

العربية للرتجمة، بريوت، ط اوىل، 2008، ص191.((.

]4]- ينظر:هنتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات واعادة بناء النظام العاملي، ص114.
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وامنا  املجال،  بهذا  املختصني  بجهود  اكتفى  وامنا  الحضارات، 

الحضارات  ما يالئم أطروحته، وهو وجود عامل متعدد  اخذ عنهم 

موجود يف هذا العرص يك يبني رؤية واضحة للسياسة العاملية.

ب- العالقة بني الحضارات: 

يف  اتسمت  بأنها  الحضارات  بني  العالقة  هنتنغتون  يصف 

تأثري حضارة عىل  بدايتها كانت مرحلة مواجهات، ومن ثم مرحلة 

بني حضارات  تفاعالت  مرحلة  بعدها  وتأيت  األخرى،  الحضارات 

متعددة وهذه املراحل كاآليت: 

إذ  ق.م،   1500 منذ  املواجهات  مرحلة  األوىل:  املرحلة   -1

مفصولة  كانت  التي  الحضارات  بني  العالقة  هنتنغتون  فيها  يصف 

قليل من  فلم يوجد إال عدد  بالزمان واملكان،  البعض  عن بعضها 

االتصال  عوامل  فإن  وجدت  وإِْن  نفسه،  الوقت  يف  الحضارات 

بني  الجغرايف  بالتباعد  ذلك  هنتنغتون  ويعلل  موجودة،  غري  تكون 

الحضارات، فاالتصاالت والعالقات التجارية تكون مقيدة، أما عن 

انتقال األفكار والتقنية من حضارة إىل حضارة أخرى فِإنه يقول عنها 

))وانتقلت األفكار والتقنية من حضارة إىل حضارة، ولكن كان ذلك 

نتيجة  يكن  مل  الهام  الثقايف  فاالنتقال  أكرث،  ورمبا  قروناً  يستغرق 

للغزو بل كان النتشار البوذية]1] يف الصني بعد 600 سنة من ظهورها 

القصب( يف  ناسك  )أي:  البوذا سقياموين،  اسسها  عقيدة   :Buddhisme :1]-البوذية[

القرن السادس ق.م ظهرت البوذية يف الهند اواخر القرن السادس ق.م ومن ثم انترشت 

بأشكال متعددة يف شتى بلدان آسيا، وهي تهدف إىل إطفاء كافة الرغبات التي تحجب 

إىل  اليوغا  نهايته عن طريق مامرسة  التقشف يف  ويقودنا  لألشياء  الحقيقي  الواقع  عنا 

»اإلرشاق« او الرنفانا وال تعد البوذية منطاً فكرياً بقدر ما هي منط حياة والهي فلسفة 

بقدر ما هي ديانة ))جوليا، ديديه، قاموس الفلسفة، ص104.((.
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شامل  الهند((]1]، ومن خالل قول هنتنغتون هذا يتبني انه يرى بأن 

انتقال األفكار والتقنية يحتاج إىل فرتة زمنية طويلة، وهذا طبيعي يف 

العصور القدمية لعدم توفر وسائل االتصال الحديثة كام هي اآلن 

يف هذا العرص.

ويتحدث هنتنغتون عن سبب املواجهات التي اتسمت بها هذه 

بني  وخطورة  أهمية  الصالت  أكرث  ))إن  قائالً  العالقة  من  املرحلة 

الحضارات كان عندما قام شعب من حضارة ما بغزو وإذالل وإخضاع 

شعب من حضارة أخرى، ومل تكن هذه الصالت يف العادة عنيفة 

فحسب، بل قصرية، وحدثت فقط بشكل متقطع، ومع مطلع القرن 

باقية  الحضارات، واستمرت  الصالت بني  بدأت فعالً  السابع ق.م 

لفرتات كام حصل بني االسالم والغرب واإلسالم والهند((]2]، ويشري 

هنتنغتون إىل أّن معظم العالقات التجارية والثقافية والعسكرية يف 

هذه املرحلة كانت داخل الحضارة الواحدة فيام كانت الصني والهند 

عرضة من حني إىل آخر للغزو والخضوع من قبل املغول، وان هناك 

حروباً طويلة جرت داخل الحضارة الواحدة، وهذا ما حدث داخل 

الحضارة اإلغريقية فقد حارب اإلغريق بعضهم بعضاً]3].

2- املرحلة الثانية: مرحلة التأثري / نهوض الغرب:

أو  املنقطعة  املواجهات  مرحلة  انتهت  أن  بعد  هنتنغتون  يذكر 

السبيل  مهدت  الحضارات  بني  االتجاهات  واملتعددة  املحدودة 

]1]-هنتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العاملي، ص117.

]2]- املصدر والصفحة نفسهام.

]3]-  ينظر:املصدر والصفحة نفسهام.
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القرنني  يف  املتميز  بالظهور  الغرب  بدأ  أن  بعد  متميز  غريب  لتأثري 

القوة عىل كل  أنه متفوق يف  الثامن عرش والتاسع عرش وبرز عىل 

الحضارات األخرى حيث سيطر الغرب طوال قرون عدة عىل اغلب 

املنفرد  التطور  هذا  إىل  أدت  التي  األسباب  وأن  العامل]1]،  أجزاء 

والخطري حسب رأي هنتنغتون هي ))الرتكيبة االجتامعية والعالقات 

الطبقية يف الغرب، ظهور املدن والتجارة، والتوزيع النسبي للسلطة 

الطبقات االجتامعية وامللوك، بني  الغربية بني  داخل املجتمعات 

الشعوب  بني  القومي  الشعور  منو  والدنيوية،  الدينية  السلطات 

األوربية وتطور بريوقراطيات الدولة((]2]، أما مصادر التوسع الغريب، 

وسائل  باكتشاف  متعلقة  تكنولوجية  أسباب  إىل  هنتنغتون  فريجعه 

املالحة العابرة للمحيط للوصول إىل شعوب بعيدة، وتطور القدرة 

العسكرية الغربية]3]. 

ذلك  عن  فيقول  العامل،  شعوب  عىل  الغرب  تغلب  سبب  أما 

تفوقه  خالل  من  ليس  العامل  عىل  الغرب  تغلب  ))لقد  هنتنغتون 

قليلة من  إليها أعداد  )التي تحولت  الديانة  أو  القيم  أو  يف األفكار 

املنظم،  العنف  تطبيق  يف  تفوقه  بسبب  ولكن  أخرى(،  حضارات 

فال((]4]،  الغربيني  غري  أما  الحقيقة،  هذه  ينسون  ما  غالباً  الغربيون 

سياسياً  واحداً  العامل  كان   1900 عام  منذ  انه  هنتنغتون  ويذكر 

واقتصادياً أكرث من أي وقت مى يف التاريخ، فمن الناحية التجارية 

]1]-  ينظر:املصدر نفسه، ص118 – 119.

]2]- هنتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العاملي، ص119.

]3]- ينظر:املصدر نفسه، ص -119  120.

]4]- املصدر نفسه، ص120.
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الحضارة  تعني  كانت  الحضارة  ناحية  ومن  االستثامر،  ناحية  ومن 

الغربية، والقانون الدويل قانوناً غربياً]1]، ويتجاهل هنتنغتون حكومة 

الدولة العثامنية التي كانت تحكم تقريباً ربع أوربا]2]، وهذه املرحلة 

هي مرحلة هيمنة الغرب عىل املجتمعات غري الغربية.

متعدد  النظام   / التفاعالت  مرحلة  الثالثة:  املرحلة   -3

الحضارات:

يذكلر هنتنغتلون أن يف القلرن العرشيلن تحوللت العالقات بني 

الحضلارات ملن شلكل هيمن عليله تأثري أحلادي االتجلاه لحضارة 

واحلدة علىل كل الحضلارات األخلرى إىل شلكل ملن التفاعلالت 

الحلادة املسلتمرة واملتعلددة األقطلاب بلني كل الحضلارات، وأن 

خلواص املرحللة السلابقة بلدأت باالختفلاء يف هلذه املرحللة]3]، 

ويشلري هنتنغتلون إىل أن النظلام الدويل اتسلع إىل ملا وراء الغرب، 

وأصبلح متعدد الحضلارات، ومع نهايلة القرن العرشيلن بدأ الغرب 

يتحلرك ملن ظاهرة الدوللة املحاربلة نحو ظاهلرة الدوللة العاملية، 

وان اإليديولوجيلات السياسلية للقلرن العرشيلن جميعهلا تحملل 

شليئاً واحلداً مشلرتكاً أال وإنهلا ملن منتجلات الحضلارات الغربيلة 

وال توجلد حضلارة أخلرى أنتجلت إيديولوجيلا مهمة حسلب رؤية 

هنتنغتلون]4]، وهلو يذكلر أن اإليديولوجيلات التي ميلزت الحضارة 

الغربيلة قلد سلقطت، وحللت محلهلا أشلكال قامئلة علىل أسلاس 

]1]-ينظر:املصدر والصفحة نفسهام.

]2]-( ينظر:املصدر نفسه، ص121.

)49( املصدر نفسه، ص122.  [3[

)50( املصدر نفسه، ص123.  [4[
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الديلن، وأشلكال ثقافيلة ملن الهوية واللوالء او االلتلزام، وإن فصل 

الديلن علن الدوللة هلو نتلاج غلريب قلد وصلل إىل نهايتله، واخلذ 

الديلن يدخل عنوة السياسلة العامليلة، وبعلد أن كان الصدام داخل 

الحضلارة الواحلدة]1] صلار صداملاً بلني الحضارات.

هنتنغتون  عند  الحضاري  التفسري  مميزات  أن  سبق  مام  ويتبني 

هي:

العاملية  السياسة  محور  هي  هنتنغتون  عند  الحضارات   -1

وليست الدول.

2- لقد حاول هنتنغتون اإلفادة من دراسات الباحثني املختصني 

بالتفسري الحضاري.

3- مل تكن غاية هنتنغتون من التفسري الحضاري دراسة التاريخ، 

طرحة  الذي  الحضاري  لألمنوذج  الفلسفي  املرتكز  توفري  وامنا 

لتفسري السياسة العاملية ملا بعد الحرب الباردة.

التي حصلت بني األمراء واألباطرة وامللوك يف أوربا يف  ]1]- ويقصد هنا الصدامات 

املائة وخمسني سنة املاضية، ومن ثم صدام الشعوب ومن ثم صدام االيديولوجيات إذ 

يقول: )كان رصاع العامل الغريب إىل حد كبري بني األمراء واألباطرة وامللوك االستبداديني 

وامللوك الدستوريني الذين حاولوا توسيع بريوقراطيتهم وجيوشهم وقوتهم االقتصادية 

الشعوب،  حروب  وبدأت  امللوك  حروب  انتهت   000  1793 العام  000يف   التجارية 

هذا النمط ساد يف القرن التاسع عرش ودام حتى نهاية الحرب العاملية األوىل، بعدها 

ونتيجة للثورة الفرنسية وردود الفعل ضدها استسلم رصاع الدول لرصاع االيدولوجيا أوال 

الشيوعية والدميقراطية  الليربالية ثم بني  النازية والدميقراطية  الشيوعية والفاشية –  بني 

الليربالية(  ))ينظر: هنتنغتون، صموئيل، مقال صدام الحضارات، ص 116.((.
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التحقيب]1]  مقولة  عىل  اعتمد  الحضارات  بني  العالقة  يف   -4

وكذلك يف الصدام بني مكونات الحضارة الغربية. 

الحضارات  بني  العالقات  لطبيعة  هنتنغتون  معالجة  خالل  من 

االيجابية  العالقات  انحرست  إذ  الصدام  بطابع  اتسمت  أنها  يتبني 

األوىل،  املرحلة  يف  الواحدة  الحضارة  داخل  تجارية(  )ثقافية، 

عامل  الثالثة  واملرحلة  العامل،  عىل  الغرب  هيمن  الثانية  واملرحلة 

متعدد الحضارات لكن تحكمه عالقة الصدام. 

أو    Perdization كلمة  أن  إىل  االنكليزية  اللغة  معاجم  )تشري  ]1]-التحقيب: 

Periodisation   تعني التقسيم إىل حقب كذلك فان معنى الكلمة يف اللغة العربية يرد 

مشابهاً لهذا املعنى فالِحقبة من الدهر هي املدة التي ال وقت لها وتجمع عىل ِحَقب 

هي  حقب  إىل  التاريخ  أو  الزمان  من  املايض  أو  الدهر  تقسيم  فان  ثم  ومن  وُحُقوب 

اللغوية  للداللة  مشابهة  داللة  إىل  ايضاً  فيشري  االصطالحي  املعنى  أما  تحقيبية  عمليه 

ويبدو أنها تتوسع عنها إذ يشري املعنى االصطالحي للتحقيب إىل انه: خيارات توضع 

التاريخ وان الطرق املختلفة للتحقيب تعود إىل اختالفات  من قبل املؤرخني لتقسيم 

واسعة يف تفسري املايض. أما الغرض الذي ترمي اليه عملية تحقيب التاريخ فال يتوقف 

عند الجانب املنهجي املتعلق بطبيعة الدراسة التاريخية أي: الجانب الذي يخص منهج 

)« Paro History « البحث التاريخي بل يتعداه ايضاً إىل التاريخ االسترشاقي

))النجار، جميل موىس، دراسات يف فلسفة التاريخ النقدية، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 

ط أوىل، 2004، ص26.((. 





الفصل الثالث
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املبحث األول

  السياسة العاملية بني الدولة واحلضارة
لعل من أبرز األفكار التي ذكرها هنتنغتون بعد تأكيده عىل العامل 

الثقايف هي أننا امام حقبة جديدة لن تكون فيها الدولة القومية محط 

املرسح  عىل  رئيسياً  وجوداً  بوصفها  ستبقى  كانت  وان  االهتامم، 

العاملي، وذلك حسب قوله ))ألن الناس أصبحوا مييلون لالندماج 

يف كينونة أكرب من دولهم الصغرية، فاألملان مثال أصبحوا ينظرون 

التي  الفكرة هي  أنفسهم أوربيني أكرث من كونهم أملاناً، وهذه  إىل 

زالت  ال  الدول  وأن  كله،  العامل  يف  مختلفة  بأمناط  تنترش  بدأت 

إدراك  من  البد  لكن  الدولية،  الساحة  يف  األسايس  الفاعل  تشكل 

أن تجمعات الدول مل تُعد تتشكل يف إطار الكتل الثالث للحرب 

ظل  يف  تتطور  إنها  بل  الثالث(  العامل  الغرب،  )الرشق،  الباردة 

تجمعات ثقافية كربى تتمحور حول سبع أو مثان حضارات(( ]1]. 

هكذا يقلل هنتنغتون من دور الدولة ليضع محلها الحضارة بوصفها 

كياناً سياسياً سيهيمن عىل مسار السياسة الدولية، اذ يقول يف هذا 

املجال فؤاد عجمي]2]: ))إن هنتنغتون يرى أن الدول ستحارب من 

أجل الروابط والوالءات الحضارية، يف حني أنها تتدافع باملناكب 

]1]- سعدي، محمد، حول رصاع الحضارات، أفريقيا الرشق، املغرب، 2006،ص26.

]2]- فؤاد عجمي أمرييك من أصول لبنانية، وهو باحث يف معهد الدراسات الدولية يف 

جامعة جونز هوبكنز.
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من اجل حصتها يف السوق وتتعلم كيف تتنافس يف اقتصاد عاملي 

ال يعرف الرحمة... ومن يؤمنون بأن املصالح بددت العواطف يف 

عامل اليوم يعرفون جيدا أن الناس يريدون سوين Sony وليس سويل 

الطوباوية  الناس من  او األرض باالنجليزية(، فقد مل  Soil )الرتبة 

املبادئ  إىل  تستند  التي  الحمالت  من  نفورا  أكرث  وأصبحوا 

واملعتقدات، ومن الصعب التخيل أن روسيا التي خربها التضخم 

املشعل  راية  حاملة  الثانية،  بيزنطة  إلقامة  السامية  القضية  ستتبنى 

االرذوكيس الساليف(( ]1].

ومن هنا يتبني أن انتقاد فؤاد عجمي قائم عىل تجاهل هنتنغتون 

املصلحة  وسياسات  الرصاعات،  يف  الدول  به  تقوم  الذي  للدور 

أن  عجمي  يرى  اذ  وسيطرتها،  نفوذها  لتأكيد  تتبعها  التي  واملكر 

وليس  الحضارية  والروابط  بالعالقات  تتحكم  التي  هي  الدول 

العكس، أي: إنها تؤكد عىل هذه الروابط فقط إذا رأت أنها تخدم 

مصالحها السياسية واالقتصادية]2].  

وليس عجمي فقط من يشكل عىل هنتنغتون ذلك بل عدد من 

الباحثني اآلخرين، اذ يشري أحدهم إىل أن هنتنغتون يتجاهل الدولة 

كلياً، ومكانتها يف ظل النظام العاملي، فالواضح انه ال األديان وال 

الثقافات وال الحضارات تسيطر عىل الدول بل عىل العكس، الدول 

هي التي تسيطر عىل الثقافات وتفرسها كام تشاء، الدول ال تهمها 

يهمها هو مصلحتها ولتحقيق  الثقافية والحضارية والذي  الهويات 

]1]-سعدي، محمد، حول رصاع الحضارات، ص74. 

آراء ومناقشات، مجلة شؤون سياسية،  الحضارات  الباحثني، رصاع  ]2]- مجموعة من 

بغداد، العدد1، سنة 1994، ص 129.
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والالاخالقية.  األخالقية  الوسائل  إىل جميع  تسعى  املصلحة  هذه 

الفرنسية  او  األمريكية  األسلحة  مبيعات  تفسري  نستطيع  فكيف 

السعودية  العربية  اململكة  إىل  الغربية  األسلحة  أي:  والربيطانية 

من  العربية  الدول  بعض  موقف  نفرس  وكيف  ؟  الخليج  وإمارات 

مع  واحد  صف  يف  والوقوف  الثانية  الخليج  حرب  يف  املشاركة 

التحالف الغريب ؟ او ما يجري الحال عليه اآلن من تحالف بعض 

الدول الخليجية مع الدول الغربية من اجل تغيري األنظمة العربية؟ 

يتحدث  التي  الحضارية  التحالفات  تراعي هذه  انتهازية ال  فالدول 

كوريا  أسلحة  او  الصينية  األسلحة  مبيعات  فحتى  هنتنغتون،  عنها 

الشاملية إليران وسوريا ليس لها عالقة بالتحالف الحضاري بقدر 

الدول  إدارتها فهذه  الدول والذين يقومون عىل  ما هو يف مصلحة 

ستتحالف مع أي حضارة او دولة ما دام ذلك يحقق مصلحتها هذا 

هو الذي يتجاهله هنتنغتون ]1].

يف  شأنها  من  التقليل  او  الدولة  لدور  هنتنغتون  إغفال  لعل 

الضعف  نقطة  هي  املستقبلية  الدولية  والتفاعالت  الرصاعات 

مع  يتناقض  واقعي  غري  تحليال  تحليله  من  تجعل  التي  األساسية 

الدور الفعال الذي تلعبه الدولة يف الساحة الدولية، رغم االستدراك 

القوى  أقوى  هي  ستظل  الدول  ))إن  بقوله  لهنتنغتون  االضطراري 

الفاعلة يف الشؤون الدولية(( ]2].

وهنا هنتنغتون ُمربك نتيجة لهدفه يف تأكيده عىل دور الحضارة 

]1]- هنتنغتون، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العاملي الجديد، ص27.

]2]-سعدي، محمد، حول رصاع الحضارات، ص73.
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يف السياسة العاملية، وعدم إنكاره لدور الدولة، وهذا واضح ملن 

تتبع أطروحته، فهو يف الوقت الذي يشري فيه إىل إنكار دور الدولة 

يشري إىل أهمية دورها لكن بإطار الحضارة التي تنتمي اليها.

من خالل حديث هنتنغتون عن دور الدولة فإنه يشري إىل أن يف 

نظام الحضارات العاملي الجديد، تحل الدول األساسية للحضارات 

رئيسة  كأقطاب  الباردة  الحرب  العظميني يف  القوتني  الكربى محل 

للجذب والنفور للدول األخرى، وهذا ما يؤكده بقوله ))الدولة متيل 

تفتقر  التي  الدول  ضد  وتتوازن  الثقافة  نفس  ذات  الدول  اتباع  إىل 

نظامه مؤسساً  العامل سيكون  وإن   ،[1[ الثقايف((  التجانس  إىل  معها 

عىل أساس الحضارات]2]، والدول األساسية للحضارات هي مصدر 

النظام داخل الحضارات ومن خالل التفاوض مع دول أساسية أخرى 

القيادة  عىل  الرشعية  يضفي  الثقايف  والتجانس  الحضارات]3]،  بني 

األساسية إىل  الدول  األوامر من  إعطاء  املتمثلة يف  الوظيفة  وعىل 

كل الدول األعضاء والقوى واملؤسسات الخارجية]4]، كذلك يقول: 

العظميني  بالقوتني  عالقة  ذات  كانت  الدول  الباردة،  الحرب  ))يف 

كدول متحالفة، او تابعة، او عملية، او محايدة، او غري منحازة. يف 

كدول  بالحضارة  عالقتها  تحدد  الدول  الباردة،  الحرب  مابعد  عامل 

أو  مفتته  ودول  منقسمة،  دول  وحيدة،  دول  أساسية،  دول  أعضاء، 

]1]- هنتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العاملي، ص289.

]2]- املصدر نفسه، الصفحة نفسها.

]3]- املصدر نفسه، ص290.

]4]- املصدر نفسه، ص 291.
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ممزقة. ومثل القبائل واألمم، فالحضارات لها بٌنية سياسية(( ]1]. ويبني 

هنتنغتون طبيعة هذه الدول وتصنيفها، اذ يالحظ عليه انه ينطلق من 

مرتكز ثقايف لتصنيف الدول فهو يصنفها بوصفها دوالً أعضاء، دوالً 

أساسية، دوالً وحيدة، دوالً منقسمة، ودوالً مفتته، أو ممزقة.

بحضارة  ثقافيا  كليا  هويتها  تتحدد  دولة  هي  العضو  الدولة   -1

بالحضارة  وايطاليا  اإلسالمية،  العربية  بالحضارة  مرص  مثل  معينة، 

األوربية الغربية، الحضارة ميكن أن تشتمل عىل شعب يتقاسم ثقافة 

تسيطر عليها  يعيش يف دول  الشعب  بها هويته، ولكن هذا  تتحدد 

دول أعضاء لحضارة أخرى ]2].   

الشؤون  يف  الفاعلة  الرئيسية  الوحدات  تظل  القومية  الدول   -2

القوة  نحو  بسعيها  املايض  يف  كام  يتشكل  وسلوكها  العاملية 

والرثوة، ولكن أيضا يتشكل باالختبارات واالجامعات واالختالفات 

الثقافية]3].

روسيا  أصبحت  الباردة  الحرب  نهاية  مع  املمزقة  الدولة   -3

الغربيني  التقليدي بني  بإعادة ظهور الرصاع  مرة أخرى دولة ممزقة 

وعشاق السالفية ]4]. يرى الخرباء الغربيون أن روسيا مصابة بأعراض 

العامل  لدول  املميزة  الكولونيالية  بعد  ما  والضعيفة  املمزقة  الدولة 

الثالث وهي حالة غري شاذة وغري عابرة ومن املمكن أن متتد بضع 

إن  اذ  الحربني  بعد  فيام  أملانيا  تشبه  ال  وأنها  السنني  من  عرشات 

عىل  الرضورية  املؤسسات  من  أي  الواقع  يف  لديها  ليس  روسيا 

]1]-املصدر نفسه، ص254.

]2]- املصدر نفسه، ص254.

]3]- املصدر نفسه،ص74.

]4]- املصدر نفسه،ص188.
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اإلطالق التي تستطيع توظيف اقتصاد سوق فعال، دولة ليس لديها 

نظام الرضائب، تتناقض فيها معدالت األعامر بشكل حاد ويرتاجع 

فيها التعداد العام للسكان عىل نحو مطرد ]1].

واألكرث  قوة  األكرث  الدول  او  الدولة  هي  األساسية  الدولة   -4

من  يختلف  األساسية  الدول  ودور  الدول  عدد  وإن  ثقافيا،  مركزية 

حضارة إىل أخرى ومن املمكن أن يتغري مع الزمن ]2]. 

مع  الثقايف  التجانس  او  التامثل  إىل  تفتقر  الوحيدة  الدولة   -5

بلغتها  ثقافيا  معزولة  املثال،  سبيل  عىل  أثيوبيا  أخرى.  مجتمعات 

السائد،  ودينها  اإلثيويب،  بالخط  تكتب  التي  االمهرية،  السائدة، 

االرذوكسية القبطية، تاريخها االستعامري، ومتيزها الديني يفصلها 

عن الشعوب املسلمة الكبرية املحيطة بها]3].

بني  الصدع  خطوط  إقليميا  تتخطى  التي  املتصدعة  الدولة   -6

وحدتها،  عىل  املحافظة  يف  خاصة  مشكالت  تواجه  الحضارات 

يف السودان استمرت الحرب األهلية لعقود من الزمن بني الشامل 

املسلم والجنوب املسيحي يف معظمه]4].

ومام تقدم يتضح انه عىل الرغم من أن هنتنغتون قد أوىل أهمية 

للحضارات يف تشكيل السياسة العاملية بعد الحرب الباردة إال أنه 

أنور  ترجمة  والعرشين،  الحادي  للقرن  األمريكية  اإلسرتاتيجية  اناتويل،  اوتكني،   -[1[

محمد إبراهيم، محمد نرص الدين الجبايل، املجلس األعىل للثقافة، القاهرة، عدد555، 

ط أوىل، 2003، ص13-12.

]2]-هنتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العاملي،ص255.

]3]-املصدر نفسه،ص257.

]4]-املصدر نفسه،ص259.
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السياسة  تشكل  التي  هي  الدولة  جعل  وإمنا  الدولة  دور  ينِف  مل 

التي يوحيها لها انتامؤها الحضاري، لكن الخطاب العام لألطروحة 

يسري عكس ذلك أي إىل اعتبار أن الحضارات ستكون هي القوى 

الرأي يصدر  الفاعلة املحركة للرصاعات، واملثري للدهشة أن هذا 

لعلم  الدارسني  الباحثني  وأكرب  أملع  من  واحدا  يعد  مفكر  عن 

التناسق بني دور  الغريب، فكيف يغفل  العامل  السياسة وللدولة يف 

الدولة ودور الحضارة ؟ ومن ثَمَّ فإن السياسات ال تصنعها وتتحكم 

إطار  يف  الدول  بل  فقط  الحضارية  والوالءات  الحضارات  فيها 

سعيها لتحقيق مصالحها الذاتية كذلك، وهذا ال ينفي أهمية البعد 

الحضاري يف الرصاعات الدولية. 



املبحث الثاين 

 النامذج النقدية ملفهوم صدام احلضارات

أوالً/ حوار الحضارات 

بديالً  وقدموا خطابا  الهانتغتوين،  الخطاب  رفضوا  من  هم  كُرث 

فبعد  مختلفة،  بوسائل  الحضاري  التالقي  استمرارية  من  منطلقني 

االحداث الهائلة التي تسارعت منذ عام 1989 الذي يعد نقطة تحول 

بني  الحوار  ظروف  تغريت  العرشين  القرن  يف  االخري  العقد  يف 

الحضارات و تطبيقاته، يف ظل ما بعد الحداثة، بوصفه اسلوباً يف 

التفكري وتعميق الكونية وانتشار العالقات املتعددة االطراف وأبرزها 

التكتالت االقليمية واحياء القومية]1]، وقد قدم احد الباحثني دراسة 

املدة  يف  الحضارات  بني  للحوار  وتحلييل  تاريخي  عرض  فيها 

اآليت:  السؤال  اثارة  إىل  العرض  هذا  أدى  وقد   ،1989-1949 بني 

هل تساند التغريات السياسية الهائلة يف اوروبا الرشقية وما احدثته 

نحو  والسعي  العامل،  و  اوروبا  بني  للحوار  كبري  دويل  صدى  من 

الحريات والدميقراطية يف افريقيا واسيا وامريكا الالتينية]2].

أن الحوار بني الحضارات وحده ميكن أن يولد مرشوعاً كونياً 

ان  الجميع  يختار  ان  ابتغاء  وذلك  املستقبل،  اخرتاع  مع  يتسق 

دار  املتفرد،  الرشق  مع  الكوين  الغرب  تقابل  الحضارات  حوار  السيد،  ياسني،   -[1[

مريين، القاهرة، الطبعة االوىل، 2002، ص51.

]2]-املصدر نفسه، ص20.
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التجارب الحالية يف آسيا وامريكا الالتينية تجارب غاندي و تجربة 

تجارب  مثل  افريقيا،  يف  الجامعية  تجارب  الصينية  الثقافية  الثورة 

الهويت التحرر يف بريو تتيح لنا أن نرسم الخطوة االوىل للمرشوع 

حوار  ان  األمل]1]،  مرشوع  والعرشين  الحادي  القرن  يف  الكوين 

الثقافات  الحضارات وقد فصمته ستة قرون من االستعامر وازدراء 

الالغربية مل يستأنف اال يف القرن العرشين وال ريب يف أن رسالة 

القرن الحادي والعرشين متثل يف القضاء عىل العوائق االخرية ويف 

امليض إىل النهاية يف تحقيق فن عاملي وثقافة عاملية]2]، فهو يكافح 

االوىل  بالدرجة  هو  الذي  الحقيقي  الواقع  ويربز  املتبجحة  العزلة 

عالقة باآلخر وعالقة بالكامل، وهو يعلمنا أالَّ نتصور املستقبل يف 

شكل اميان ساذج بالتقدم، وال يف صورة فيض من انجاز مشاريعنا 

انجازا تقنيا بل عىل هيأة طفو حياة جديدة جدة تامة بنسك الال أنا 

والال عمل والال معرفة من حوار الحضارات، وهذا سيساعدنا عىل 

ان ننفتح يف الصعيد الثقايف عىل افاق ال نهاية لها يف املنظور الذي 

توحي به يف املجاالت جميعها أحدث تجددات الثقافة الغربية، إن 

السياسة بعدا جديدا  نقيم عالقة جدلية متنح  لنا أن  يتيح  كل ذلك 

تقنية  بوصفها  السياسة  البعد.  وحيد  أدايت  مفهوم  عن  باالستعاضة 

العمل  ويكون  بجملته  اإلنسان  فيه  ينخرط  مبفهوم  البنيات  تغيري 

الخارجي فيه تعبريا عن االميان الداخيل]3].

عويدات،  العوا،  عادل  ترجمة  الحضارات،  حوار  سبيل  يف  روجيه،  غارودي،   -[1[

بريوت، الطبعة الرابعة، 1999، ص10.

]2]- املصدر نفسه، ص137.

]3]- سمري، سليامن، املصدر نفسه، ص106.
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اال أن للحوار رشوطا من اجل ان يثمر منها:

معرفة  قوامها  مسبقة  معرفة  عىل  الحوار  يؤسس  أن  من  1-البد 

معمقة من قبل املحاور بهويته الحضارية.

2- ان يكون مؤسسا عىل معرفة باآلخر فالوعي باآلخر يحصن 

الذات من االبتالع او الذوبان وهي تحاور، فالحوار املؤسس عىل 

استكامال  ليكون  الحوار  يتقدم  وبذلك  معلوما،  ينتج  ال  املجهول 

ملساحة املعرفة الناقصة بهدف استتاممها وانجاز متطلباتها]1].

تقدما يف  نظر غادامري  اليوم مل يحقق من وجهة  ان عاملنا  اال 

الذي  الحقيقي  الحوار  املستقبل سيجربنا عىل  لكن  الحوار  سبيل 

يتيح التعرف عىل االخر]2]، وهنا تربز أهمية القيمة الفكرية ألطروحة 

غارودي ألنه حاول ان يعرف بني الحضارات ولعل هذه املعرفة التي 

كونها غارودي هي التي اوصلته إىل رضورة حوار الحضارات]3].

  فقد أكد أحد مؤيدي أمنوذج حوار الحضارات قائال))لقد حظي 

مقرتح حوار الحضارات برتحيب واسع يف املحافل الدولية السيام 

الحكومات  به  رحبت  حيث  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  يف 

واملثقفون ومختلف رشائح الناس وينطوي هذا األمر بحد ذاته عىل 

أهمية كبرية ذلك أننا نعلم ان الرأي العام العاملي ليس مستعدا عىل 

الثالثة،  الطبعة  العريب،  الثقايف  املركز  املثقف،  نقد  و  النخبة  اوهام  ]1]-حرب، عيل، 

2004، ص126.

]2]-امليالد، املسالة الحضارية، ص79.

املعارص،  الفكر  دار  الطايئ،  رسمد  ترجمة  الحضارات،  حوار  محمد،  خامتي،   -[3[

بريوت، الطبعة الثانية، 2003، من مقدمة الكتاب.
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الدوام لقبول ما يوجه اليه من دعوات(( ]1]، ويوضح كذلك ادوات 

من  والثقافات  الحضارات  تفسري حوار  املمكن  قائال))من  الحوار 

يف  الدقيق  التدبر  شأن  ومن  عدة  ومستويات  متنوعة  صور  خالل 

مفهوم الحوار أَن يتيح لنا مدخال صحيحا إىل املوضوع وال شك يف 

ان ذلك يتطلب الخوض يف ابحاث ذات عالقة بالفلسفة والتاريخ 

و يحتاج إىل فرز بني جوانب الالهوت والفلسفة يف الحوار وعملية 

التأمل املونولوج فيام يتصل بآراء كبار املفكرين(( ]2]. 

ان هذا الحوار يتطلب أَن تنصت لآلخر كام تتحدث اليه بالضبط 

فاإلنصات فضيلة علينا ان نتحىل بها وليس ذلك باألمر السهل بل 

البد يف سبيل ذلك من ان يبادر اإلنسان إىل امتالك لون خاص من 

االخالق وتهذيب النفس والرياضة العقلية، لكن االنصات يختلف 

عن الصمت فهو ليس مجرد مامرسة انفعالية نتأثر خاللها وامنا يعرب 

عن فعل ونشاط نقوم به بالنحو الذي يؤدي إىل انفتاح السامع بكيانه 

او  عنه  الكشف  املتحدث  يتوىل  الذي  العامل  ذلك  عىل  ووجوده 

يقوم بخلقه وانشائه وهكذا فان الفشل سيكون حليف عملية الحوار 

مامل تقرتن بعملية االصغاء ]3].

وهنا ادراك لنوعية الحوار الحضاري الذي يريد ان ينتجه جعله 

خالل  الدولية  العالقات  عليه  قامت  تقليدي  ألساس  بديال  يقدم 

القرن العرشين وهو أساس القوة و الهيمنة وهكذا يطمح إىل جعل 

]1]- خامتي، املصدر نفسه، ص41.

]2]-املصدر نفسه، ص42.

]3]-املصدر نفسه، ص12.
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البلدان  بني  العالقات  مطلق  يف  والعرشين  الحادي  القرن  امنوذج 

والشعوب رضورة يفرس عليها املستقبل قبل كل يشء ]1]، ان القرن 

العرشين هو حقيقة ال نظري لها يف التاريخ من حيث انه شهد أرشس 

أمناط الحروب والظلم واالستغالل وهو قرن ميثل حصيلة مشرتكة 

الساسة من  كبار  اتخذه  وما  فلسفي  فكر  املفكرون من  ملا عرضه 

قرارات وال ميكننا التغلب عىل االزمات اال بإعادة النظر يف املبادئ 

الراهن  الشكل  عن  والسياسة،فضال  الفكر  من  كل  عليها  قام  التي 

الحضارات  كحوار  جديد  مبرشوع  واستبدالها  الدولية  للعالقات 

والثقافات]2].

ثانياً/ تعارف الحضارات 

يف ظل النامذج التي تتسابق لرسم صورة لسياسة العامل وتقويم 

تعارف  أطروحة  تربز  املستقبل  واسترشاف  العاملية  التحوالت 

أين  كثريين:  اذهان  يف  يتبادر  سؤال  عن  بذلك  مجيبة  الحضارات 

ومن نحن؟ محاولة االستعانة باملوروث الديني واحيائه حتى تكون 

افكارنا من صميم موروثنا الذي سعى لحل ازماتنا ومشاكلنا من اجل 

ان تكون لدينا القدرة عىل النهوض بواقعنا فيكون بإمكان الدين ان 

يعلن عن طريق مفكريه قدرته عىل توجيه الحياة وقيادتها.

نادى  قائال))لطاملا  السابق  السؤال  عن  الباحثني  احد  ويجيب 

االسالم بهذه املرجعية اي: )التفسري الحضاري( ودعا إىل اعتامدها 

منذ أربعة عرش قرنا، لكن خطابه كان اسري التغييب الناتج عن عي 

العقول، وعن فرض العزلة عليه، حتى جاء االمام الخميني مبرشوعه 

]1]- املصدر نفسه، ص47.

]2]- املصدر والصفحة نفسهام.
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الحضاري اإلسالمي، ومبعنى من املعاين ان املنهج الحضاري يف 

تفسري التاريخ املعاد اكتشافه عىل يد هنتغتون هو املنهج االصلح 

ومبعايريه الدقيقة(( ]1].

م امنوذج تعارف الحضارات محاوال ايجاد  ومن اجل ما تقدم قُدَّ

رؤية تعرب عن موقف املسلمني يف تفسري الحدث السيايس مستقاة 

من الدين إذ يقول أحد القائلني بهذا األمنوذج ))السؤال الذي يطرح 

الجادة  واطروحاتنا  افكارنا  هي  ما  هو  العريب  العامل  مفكري  عىل 

يف تقويم التحوالت العاملية واالتجاهات السياسية والحضارية ملا 

بعد الحرب الباردة وعن موقع االسالم والعامل اإلسالمي من النظام 

اخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا   ،[2[ الكربى((  ومشكالته  العاملي 

الحضارات  من  تشتيك  حضارة  كل  ان  عامة  بصورة  املالحظ  ان 

اال  تعرف  ال  او  ينبغي،  الذي  بالشكل  تعرف  ال  انها  عىل  االخرى 

متبادال  جهال  هناك  أن  يؤكد  مام  العابرة  الظواهر  بعض  خالل  من 

بني الحضارات هذا الجهل هو من أشد العوائق تأثريا يف عرقلة بناء 

الحضارات،  بني  يحصل  تصادم  أي  يف  سببا  ويكون  الحضارات 

الذي  الحضارات  تعارف  اطروحة  ابعاد  احد  الجهل هو  ورفع هذا 

ينبغي ان يشرتك الجميع يف رفعه وتحقيقه]3].

هو  األطروحة  هذه  عليها  تنبني  التي  املرتكزات  اهم  من  إن 

]1]-سليامن، سمري، الرصاع الحضاري و العالقات الدولية، دار الحق، بريوت، الطبعة 

االوىل، 2000، ص52.

]2]-امليالد، زيك، املسالة الحضارية )كيف نبتكر مستقبلنا يف عامل متحرض(، املركز 

الثقايف العريب، الطبعة االوىل، 1999، بريوت، ص54.

]3]-امليالد، املصدر نفسه، ص79.
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املرتكز األخالقي الذي يتضح يف ختام اية التعارف ﴿ يَا أَيَُّها النَّاُس 

إِنَّ  لِتََعارَفُوا  َوقَبَائَِل  ُشُعوبًا  َوَجَعلَْناكُْم  َوأُنْثَى  ذَكٍَر  ِمْن  َخلَْقَناكُْم  إِنَّا 

أَكْرََمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتَْقاكُْم ﴾ )سورة الحجرات، اآلية:13( وينظر إىل 

تتعاىل عىل  اآلية سوف  التزمت مببدأ هذه  اذا  ان االمم والشعوب 

االحقاد والعصبيات التي تحصل بني االمم والشعوب حني تتمحور 

القوم  معايري  فيها  وتتعاىل  اإلنسان  عامل  اطار  يف  التفاضل  معايري 

عصبيات  إىل  والعلم  والثقافة  الدين  يتحول  وهكذا  واللغة  والفرق 

وتطرف]1]، فضال عن ان العالقات بني االمم والشعوب والحضارات 

يف املنظور اإلسالمي ليست مجرد مصالح ومنافع وليست محكومة 

بالسياسة واالقتصاد بل ان العامل ال يستطيع ان يعالج ازماته بهام، 

محكوم  واالقتصاد  املصالح،  لجلب  اداة  إىل  تحولت  فالسياسة 

القيم،  عن  انفصل  العلم  حتى  والخسارة،  الربح  وبقاعدة  باملنافع 

)التقوى(، فهي  الدولية  العالقات  والذي يضيفه االسالم يف مجال 

تزيل العصبيات بكل اشكالها العرقية والقومية فضال عن انها تعطي 

دفعة قوية للتعارف يف توثيقها والحفاظ عليها و تفعيلها، ومبعنى 

من  بات  وقد  واآلداب.  واالخالق  القيم  من  منظومة  ادخال  اخر 

املؤكد ان العامل بأمس الحاجة اليها الن من اشد ما يفتقده العامل 

يف  واالخالقي  والوجداين  الروحي  العامل  انعدام  هو  املعارص 

العالقات الدولية]2].

بناء  و  االرض  لعامرة  وقواننَي  سننا  للشعوب  الله  اختار  لقد 

]1]- امليالد، زيك، املسالة الحضارية، ص77.

]2]-املصدر نفسه، ص78.
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الحضارة و ألَن الله هو )العليم الخبري( ]1] مل يلغ مبدأ التفاضل بني 

الشعوب، ذلك ان التفاضل يعرب عن واقع موضوعي ال يتعارض مع 

مبدأ العدل واملساواة، لكن الذي حاول القرآن تغيريه هو )مقياس 

بالعرق والنسب إىل مقاييس سامية  التفاخر  التفاضل( من مقاييس 

و  بالله( سبحانه  بالقيم، وأهمها )االميان  تربط األمم والحضارات 

تعاىل]2].  

ليس هناك شك يف أن اطروحة تعارف الحضارات كانت تعبريا 

التي مزج بعضها  النامذج  السابقة عليها،  النامذج  إزاء  عن رد فعل 

بني السياسة والثقافة يف تكوين بنيتها املفاهيمية و يف نظرتها للعامل 

األبرز  الطابع  هو  السيايس  الطابع  كان  اآلخر  وبعضها  الخارجي، 

فيها.

]1]-املصدر والصفحة نفسهام.

]2]-املصدر نفسه، ص77.



اخلامتة
رصاع  هنتنغتون  أطروحة  عىل  يطلق  أن  الخطأ  من  يكون  رمبا 

الحضارات بدالً من صدام الحضارات، ألن يف صدام الحضارات 

إشارة إىل إمكان وجود حضارات متعددة يف آن ومكان معينني أما 

يف رصاع الحضارات، فال ميكن ذلك ألنهام لو التقيا سوف ينتج 

مركب من  الشيئني امللتقيني. 

الجديدة يف عرصنا،  بالفكرة  الحضارات  فكرة صدام  تكن   مل 

وامنا لها امتدادات تاريخية تبدأ منذ بدايات القرن العرشين، والسيام 

برزت  الفكرة  هذه  ولكن  لويس،  وبرنارد  توينبي  مع  منتصفه  يف 

هنتنغتون  من  معارصة  دراسة  لتقديم  نتيجة  اإلعالمية  الساحة  عىل 

قامئه عىل أساس تصور ان السياسة العاملية تحكمها فكرة صدام 

الحضارات وحصلت عىل دعم من الخطاب األمرييك السيايس يف 

حينها، والرتويج اإلعالمي لها.

القرن  يف  العلم  فلسفة  منجزات  استثامر  هنتنغتون  حاول  لقد 

العلم اإلطار  إذ اخذ من فلسفة  العرشين، والسيام فكرة األمنوذج 

لتفسري  العام  اإلطار  وضع  طريقه  عن  وحاول  ألطروحته،  العام 

بعض  توظيف  إمكانية  عن  غافال  يكن  مل  فهو  العاملية،  السياسة 

األفكار الفلسفية يف الدراسات السياسية.

العلم  فلسفة  منجزات  بعض  هنتنغتون  استثامر  عن  4-فضالً 

التفسري  عىل  االعتامد  طريق  عن  التاريخ  فلسفة  استثامر  حاول  إذ 
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أطروحته،  يف  الحضارايت  األمنوذج  نتيجته الستخدامه  الحضاري 

التفسري  مبجال  املعنيني  لدراسات  امتداداً  دراسته  يجعل  ما  وهذا 

الحضاري. 

إال  الحضاري  التفسري  هنتنغتون  استعامل  من  الرغم  5-عىل 

أنه مل يكن يريد أن يفرس التاريخ بقدر ما كان يريد أن يقدم تفسري 

للسياسة العاملية بعد الحرب الباردة. 

الدولية  العالقات  محور  هي  تُعّد  الدولة  أن  املعروف  6-من 

قد  هنتنغتون  مع  األمر  ولكن  العاملية،  السياسة  طبيعة  تحديد  يف 

السياسة  تدور حوله  الذي  الحضارة املحور  اذ جعل من  اختلف، 

العاملية وهذا يشء يلفت االنتباه. 

ومصالحها  هويتها  تحدد  الدول  أصبحت  هنتنغتون  7-مع 

فالثقافة أصبحت عنرص قوة ووحدة  وتكتالتها مبقاييس حضارية، 

ومتاسك، ووحدها الدول واملجموعات ذات االنسجام والتامسك 

القرن  الثقايف تستطيع ضامن مواقع سياسية واقتصادية متقدمة يف 

الحادي والعرشين. 

8-إن هنتنغتون عىل الرغم من إرباكه يف إعطاء دور للدولة يف 

أطروحته إال أنه مختلف عن أسالفه الذين سبقوه يف تصور صدام 

الحضارات، سواًء أكان  توينبي أو برنارد لويس أو املهدي املنجرة، 

وامنا  أطروحته،  يف  غائب  الدولة  دور  أن  توينبي  عىل  يالحظ  اذ 

املحور األساس يف أطروحته هو الحضارة ومل يرش إىل دور الدولة 

راعي  بأنه  عده  ميكن  الذي  لويس  برنارد  أما  اليسري،  بالنزر  حتى 

الرغم  فعىل  هنتنغتون،  من  أكرث  حتى  الحضارات  صدام  أطروحة 
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من تأكيده عىل أن الصدام يحدث بني الحضارة الغربية والحضارة 

و محركاً  رئيساً  أنه يعطي لدول الرشق األوسط دوراً  إال  اإلسالمية 

متناسيا  الغربية  للقيم  رفضهم  بسبب  الحضارات  صدام  عملية  يف 

سبب دفاعهم عن حقوقهم املستلبة من دول الحضارة الغربية، أما 

عن املهدي املنجرة فمن املالحظ عليه انه قد أشار بوضوح إىل أن 

بداية مرحلة صدام الحضارات منذ حرب الخليج الثانية التي متثلت 

باجتياح النظام العراقي للكويت من ثم أصبحت هذه املسألة ذريعة 

لتدخل دول الحضارة الغربية يف منطقة الخليج والعامل اإلسالمي، 

وعىل الرغم من اتفاق هنتنغتون معه حول صدام الحضارات إال انه 

يختلف يف تحديد بدايات الصدام، اذ هنتنغتون يجعل من الحرب 

األفغانية السوفيتية بداية للصدام بني الحضارات 

اهتاممه  هنتنغتون عدم  يشكلون عىل  الباحثني  9-مجموعة من 

أن  الحقيقة  لكن  العاملية  السياسة  ضمن  محوراً  بوصفها  بالدولة 

هنتنغتون مل ينكر دور الدولة بل قد جعل دور الدولة يف ضمن إطار 

الحضارة، وهذا اليشء غري واضح، ففي الوقت الذي يشري فيه إىل 

يف  يتحكم  الذي  فام  الدولة،  دور  عىل  يؤكد  فإنه  الحضارة  أهمية 

عالقات الدول من حضارات مختلفة، هل هي الهوية أم املصالح؟ 

وهذا ما مل نجد له إجابة واضحة عند هنتنغتون.

أن  يُبني  الحضارات  صدام  أطروحة  يف  الدولة  دور  10-إن 

الدولة  وعمل  الحضارة  دور  تأكيده عىل  من  الرغم  هنتنغتون عىل 

إثبات  يستطع  ومل  ذلك،  إثبات  يستطع  مل  أنه  إال  الحضارة  بإطار 

معه  االتفاق  مع  العاملية،  السياسة  يف  املحور  هي  الحضارة  أن 
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عىل البعد الحضاري يف السياسة العاملية، لكن الحتمية والتعميم 

العاملية  السياسة  تفسري  عن  للتعبري  جزئية  حاالت  عىل  واالعتامد 

هي نقطة الضعف األساسية يف أطروحته، وكذلك ما ميكن االشاره 

اليه أنه بعيداً عن آراء بعض الباحثني الذين ينطلقون من منطق مشابه 

ملا ينطلق منه هنتنغتون فإن هذه األطروحة تبقى من أبرز االطاريح 

التي اعتمدت عىل التفسري الحضاري للسياسة.
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