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بين الحضارة والثقافة 

قديم مجموعٍة الجهد المبذول لت»ثمة تعريٌف للثقافة طرحه النمسوي غوستان فون غرونبوم يصفها بأنها ◼

ي متماسكة من اإلجابات عن المآزق المحيرة التي تواجه المجتمعات البشرية في مجري حياتها، أي ه

رموز، المواجهة المتكررة مع تلك القضايا الجذرية واألساسية التي تتم اإلجابة عنها عبر مجموعة من ال

.«فتشكل بذلك مركباً كلياً متكامل المعنى، متماسك الوجود، قابالً للحياة

الفلسفة الكل المعقد الذي يشمل المعارف والمعتقدات والفنون واالخالق والقوانين والعادات والتقاليد و◼

.واألديان والمواهب والعادات التي اكتسبها االنسان من مجتمعه الذي يعيش فيه 

د وهي تتألف من الموار,لحضارة هي نظام اجتماعي يعين اإلنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي ا◼

نتهي االضطراب وهي تبدأ حيث ي,والتقاليد الخلقية ومتابعة العلوم والفنون ,االقتصادية والنظم السياسية 

. اء والقلق ألنه إذا ما أمن اإلنسان من الخوف تحررت في نفسه دوافع التطلع وعوامل اإلبداع واإلنش

.ال تمييز بينهماي(الحضارة والثقافة )لفيلسوف األلماني هيغل استعمل اللفظين ا◼

إنها كل .الحضارة ليست الروح فحسب، بل هي أيضاً الطرق والموانئ واألرصفة»: شارل سبندوبوس ◼

ن العلوم الحضارة حد أدنى م»: ، ثم جاء المؤرخ كافينياك ليقول«المعرفة والخبرة البشرية المكتسبة

.  «والفنون والنظم والفضائل

موعة من على أنها طائفة من معارف فنية تتخذ منهجاً محدداً، وممارسة عملية، تنصرف إلى مجالحضارة ◼

. الوسائل والطرق التي تمكن البشر من التعامل مع الطبيعة



civilizationالحضارة 

س اإلنتاج الفكري والنشاط المادي والسلوك العام لمجموعة معينة من النا◼
.في حقبة زمنية معينة

وقية والفنية كافة النشاطات العلمية واألدبية والفلسفية الحق:اإلنتاج الفكري◼

د والمجتمعإنشاء البني التحتية والفوقية والثراء المادي للفر:اإلنتاج المادي◼

جتماعية والمفاهيم االيمثل السلطة الحاكمة والنظم السياسية:السلوك العام◼
ا في المجتمعالتي يكتسبها اإلنسان بصفته عضوللمجتمع والقيم والتقاليد 



الشرق نقطة النطالق الحضارات اإلنسانية :ديورانت 

روفة لنا إن قصتنا تبدأ بالشرق، ال ألن آسيا كانت مسرحاً ألقدم مدنية مع»:◼

ة اليونانية فحسب، بل كذلك ألن تلك المدنيات كونت البطانة واألساس للثقاف

منه خطأ أنها المصدر الوحيد، الذي استقى( البعض)والرومانية، التي ظن 

حياتنا، العقل الحديث، فسيدهشنا أن نعلم كم مخترعاً من ألزم مخترعاتنا ل

ا وكم من نظامنا االقتصادي والسياسي، ومما لدينا من علوم وآداب، وما لن

ي ساد والتعصب اإلقليمي الذ... من فلسفة ودين، يرتد إلى مصر والشرق

ص آسيا كلها في كتابتنا التقليدية للتاريخ، الذي تبدأ روايته من اليونان، وتلخ

سطر واحد، لم يعد مجرد غلطة علمية، بل ربما كان إخفاقاً ذريعاً في

. «تصوير الواقع، ونقصاً فادحاً في ذكائنا



“تاريخ وقواعد الحضارات»فرناند بروديل في كتابه األثير 

:ناك عناصر عدة تتحدد بها الحضاراته

ال بد لكل حضارة مهما صغرت أو كبرت من أن ترتبط بأرض ما، أمدتها : الجغرافيا➢

البشري، بمتطلبات وميزات أتاحتها تلك الرقعة الجغرافية، على المستويين الطبيعي و

.  للفعل الحضاري« المادة الخام»ومنحت بها الناس 

دمها فال توجد حضارة من دون بشر أو مجتمعات تدفعها إلى األمام، وتطورها، وتق: الناس➢

أو لآلخر والتاريخ، والحضارة ليست سوى المرآة التي تنعكس عليها أحداث مجتمعها

.السجل الذي يحفظ للمجتمع مالمحه، بكل اختالفاتها

شقيها الصلب فالحضارات ال بد لها من أن تُنجز اقتصادياً وتقنياً، لتحوز القوة ب: الثروة➢

مة لم وكثير من الحضارات القدي. والناعم، وتضمن االستمرار أطول فترة ممكنة من الزمن

تخلق تعش طويالً ألنها اعتمدت فقط على الطاقة الروحية، ولم تدرك منزلة الصناعة، أو

ير من والكث. الذي يستخدم العلم والتقنية على أوسع نطاق ممكن« المجتمع الصناعي»

.الحضارات أخذ نجمها في األفول حين تدهورت حالتها االقتصادية

لمعارف حيث إن كل حضارة تعتمد على تنمية وتعزيز الكل المعقد الذي يشمل ا: الثقافة➢

وتتفاوت . فةوالقيم والمشاعر والسلوك وطرائق الحياة والمعتقدات، والذي يعني جميعاً الثقا

لى حظوظ الحضارات في ميلها إلى العقل أو إلى الروح، فعلى األول قامت حضارات، وع

.الثانية قامت أخرى



“تاريخ وقواعد الحضارات»فرناند بروديل في كتابه األثير 

:ناك عناصر عدة تتحدد بها الحضاراته

لعقل في قبول فالقاسم المشترك بين الحضارات اإلنسانية جميعاً هو االحتكام إلى ا: العقالنية➢
كل وهذه العقالنية هي التي تراها ماثلة في. ما يقبله الناس، وفي رفض ما يرفضونه

.  هاحضارة مهما اختلف لونها، وال تراها في أي جماعة بدائية مهما تعددت بعد ذلك صفات
من هبوال يعني هذا أن أي حضارة في وسعها االستغناء عن عالم الشعور بكل ما يفيض 

ي فنون وآداب وغيرهما، ولكن إن كان عالم الشعور ضرورياً لكل حضارة، فهو ال يكف
ياس بمفرده، والعقل دون سواه هو الجانب الضروري والكافي معاً لتعريف الحضارة وق

. درجاتها

ي رقائق فالحضارات اإلنسانية تتوارث مجدها وإمكاناتها، ويركب بعضها بعضاً ف: الخبرة➢
ية، وإن كما أن كل حضارة في حد ذاتها ال تفنى كل. متتابعة عبر التاريخ البشري المديد

فال . ى جيلتخلفت عن الركب، وسلمت الراية لغيرها، بل يبقى هناك أثر موجود ينقله جيل إل
طبق على يزال لدى المصريين المعاصرين نصيب من الحضارة الفرعونية، واألمر نفسه ين

عنا النظر في ويظهر هذا الوضع بجالء إن أم. أحفاد اآلشوريين والبابليين والصينيين والهنود
اتون على اإلسالمية، التي أفل نجمها، لكن ال يزال العرب والمسلمون يقت-الحضارة العربية 
.، الذي لم ولن يفنىوالقيميعطائها الروحي 



مصطلحات 

ة بالروح فتعني المبادئ المعيارية، والقيم والمثاليات، المرتبطالثقافة أما ◼
.  والعقل

لم الفرد تتألف من العادات التقاليد الطعام الدين التاريخ واإلمكانية على تع◼
وقدرته على نقل ما تعلمه الى االجيال القادمة

لنظام دخول العنصر الثقافي أو المعيار الثقافي والحضاري في تركيبة ا◼
ما الدولي بطريقة وزخم غير مسبوقين، بطريقة غير منهجية، منظمة، إن

.دخل العنصر الثقافي العالقات الدولية بطريقة عنيفة ودامية

يم ثابتة تعارض بين ثقافة االستهالك وثقافة اإلثراء، وهى ثقافة ذات قهناك ◼
ة ال تنغلق على نفسها، بل تعبر الزمان والمكان، وتشارك فى الثقاف

.اإلنسانية بمعناها الواسع



االنحباس الحضاري 

تفاقم وهو الذي يسيطر على بيئة العالقات الدولية والبشرية الراهنة عبر◼

.وتفاقم السياسات األكثر تدميرا ,األفكار المدمرة 

اب دائما تم تغييب سؤال وهو انه داخل كل حضارة مفترضة يعاني من خر◼

أهمية إصالح,إن لم يسبق ,مخيف وأن إصالح تلك الدواخل اليقل أهمية 

الخراب بين تلك الحضارات 

هل تقبل أوروبا المسيحية بعضوية تركيا المسلمة ؟◼

انه تحدي الحدود الدامية المتصادمة التي خطها هنتغتون في تقطيعه◼

.للحضارات وحشرها وراء تلك الحدود 

.لماذا سميت القنبلة الباكستانية باإلسالمية ◼

ضارة؟فكيف للحضارات ان تتصادم أو تتحالف ؟من هم الناطقون باسم كل ح◼

شركة موانئ دبي العالمية  ◼



التمهيد للنظريات الصدامية 

بعد انهيار جدار برلين، ركز معظم المفكرين علي انتصار 1.
مةالرأسمالية الليبرالية وبداية نظام عالمي جديد، مهد للعول

كان وراء الحروب واألحداث الداخلية في جميع مناطق العالم، 2.
العامل الخارجي فيها تأثير عوامل داخلية وخارجية، ازداد 

. الدولي

إرادة البحث عن هوية والعودة إلى فيافيها، رغبة أفرزتها 3.
متغيرات العصر، حيث شهدت مرحلة التسعينات 

من هو )؟، (لمن ننتمي)؟، (من نحن)، (أزمة هوية كونية)4.
؟ (اآلخر

شكلت منعطف ايديولوجي في السياسة 2001أحداث أيلول 5.
.األميركية 



نظريات صداميه

ر هو أن الفارق في تقدم البعض وفي تخلّف البعض اآلخ:ديفيد الندس ◼
.  ثقافي، حضاري أو ديني

لماذا تتطور بعض اإلقتصادات وال تتطور إقتصادات أخرى؟◼

أن العنصر الثقافي والحضاري والديني هو العنصر األساسي◼

ات ، هناك هرمية بين الحضار:رئيس وزراء إيطاليا السابق بيرلسكوني ◼
بمعنى أن هناك عدداً من الحضارات هي في قمة السلم وهناك حضارات 

.أخرى وألسباب متعددة هي في قعر السلم البشري
.من الطليان مقتنعون بما قاله بيرلسكوني % 62◼

ي إن صراعات الحضارات تقوم على أساس دين:الروسي حيدر جمال يقول ◼
بحت، بمعنى تحالف األرثوذكس مع المسلمين ضد الغرب الذين هم 

.  بروتستانت والتين، وأفكاره شائعة جداً في روسيا



برنارد لويس المستشرق 

”االسالميجذور الغضب “:1990صاحب فكرة صدام الحضارات من خالل مقال له في ◼
اليابان مشكلة العرب تكمن في عجزهم خالل قرنين عن النهوض التقدم مع الغرب مثل ما فعلت◼

والصين والهند 
.كل ذلك دفع اإلسالميون إلى معاداة الحداثة والتطرف ومضغ الهزائم ◼
بعيدون عن المقاربة العقالنية والسياسية للعالم :المسلمون ◼
لسيطرة المسلمون مصابون بنوع من الحنق العضوي ضد الغرب بسبب فشلهم التاريخي في ا◼

وشعورهم بالدونية تجاه الغرب 
والعداء يتغذى هذا العداء من المرتكزات الدينية اإلسالمية والمجابهات القديمة بين الحضارتين◼

المعادي للقيم األميركية االسالمألمريكا بسبب نظرة 
رائيل إس:تتغير إال بفعل ثالثة  عوامل اناليمكنالشرق األوسط على العموم منطقة محبطة ”◼

.”،تركيا ،النساء 
يوجد رأي عام ويجب استبدال األنظمة غير القادرة على إحالل السالم  ال◼

ي العالم فعلناه وأسأنا فيه إليهم؟إن الضغينة والحقد الكامن فمالذيلماذا يكرهوننا إلى هذا الحد ؟◼
.اإلسالمي متأًت من القوة والنجاح التي حققتهما الواليات المتحدة 

ا يصفونه هو م,الذي يكنه العالم اإلسالمي للواليات المتحدة والغرب ,السبب الرئيسي لالحتقار ◼
األمريكي في الحياةبهالذي يتسم ,اإلخالقيبالتحلل والتفسخ 



المحافظون الجدد ودورهم في صناعة 

صدام الحضارات 

لعب المحافظون الجدد من اليمين المتطرف في داخل الحزب الجمهوري ◼
ارة بوش والمتحالف مع اللوبي الصهيوني وتتركز عناصره األساسية في إد

في داخل البنتاغون ، دورا محوريا في دفع إدارة بوش التخاذ سياسات
متطرفة ضد العالم العربي واإلسالمي 

ب تجمعهم ايديولوجيا التعصب القومي األمريكي واإليمان بأحادية القط◼
ازنة تشكل مو)والحرب الوقائية وحق امريكا بالتدخل المنفرد في العالم 

وقعاالحرب الوقائية تحتل م( من االنفاق العسكري العالمي %45البنتاغون 

التصاالت جميع الحدود مفتوحة أمام الثقافة االمريكية بسبب التكنولوجيا وا◼
من اسطوانات %60والحدود المقفلة قابلة للكسر فأمريكا تسيطر على 

من البرمجيات%75-من الكتب المنشورة %32الموسيقا المسجلة  

ية على امريكا أال تخجل من فعل أي شيء للحفاظ على مصالحها الثقاف”◼
”والسياسية 



فرانسيس فوكوياما

The end of history and the last man 1992 

ية بعد أومرحلة  انتقالما نشهده اليوم ليس فقط نهاية التاريخ ”◼
الحرب ،ما نشهده هو نقطة النهاية للتطور االيديولوجي 

ستوى للبشرية وتعميم الليبرالية الديمقراطية الغربية على م
”.العالم كشكل نهائي للحكومة اإلنسانية

بنيها الواليات المتحدة هي التي بدت تسطر نهاية التاريخ بعد ت◼
.للفكر المتحرر والديمقراطية والرأسمالية للعالم

ية الليبرالية الجديدة هي المنهج الجديد ومنظمة التجارة العالم◼
.هي الحارسة لحرية األسواق والتبادل التجاري 

من ماعلي العالم أن يتقبل النظام الجديد بكل ما فيه من حرية ◼
.وجود لمنافسة إيديولوجية للديمقراطية الحرة 



”هدفهم العالم المعاصر “:فوكوياما 

ومنا الحالي هم فاشست ي,العدو الحقيقي أصبح المسلمون المتطرفون المتعصبون لكل خالف وشقاق ”◼

.“وهذا مانقاتل ضده,

”تقوم أعداد كبيرة من المسلمين بالتعبئة ضد الواليات المتحدة ”◼

صراع ,الم يستمر عقوداً طويلة يقف فيه الغرب ضد اإلس”الذي ”أننا نشاهد بداية صراع الحضارات ”◼

.”ينطلق بعنف من المستنقع األفغاني ليغمر مناطق عديدة من العالم 

منة في عالم كما تمثلها الواليات المتحدة والديمقراطية المتقدمة األخرى ستبقى القوة المهي,العصرنة ”◼

اة باالنتشار حول فيما ستستمر القوانين المتضمنة قوانين الغرب األساسية في الحرية والمساو,السياسة 

دو أنه الذي يب,أيلول تمثل تراجعاً يائساً تجاه العالم المعاصر 11فإن هجمات ,وأياً كان األمر ,العالم 

.”سيكون بمثابة قطار شحن سريع بالنسبة ألولئك الذين اليرغبون الركوب فيه 

صراعاً متكافئاً إن الصراع الدائر بين الديمقراطية الليبرالية الغربية واإلسالمية الفاشية ليس”يختتم ◼

ويحصل ,ه فكالهما يتمكن من إخضاع العلم والثقافة ألغراض,بين نظامين حضاريين قابلين للتطور 

ادات الغربية فإن الع,وفي جميع هذه النواحي .ويتعامل مع الواقع المتباين للعالم المعاصر ,على الثروة 

لى أن نصل ولكن إ.لهذا السبب سنواصل االنتشار عبر العالم في المدى البعيد .تحتفظ بكل األوراق 

قيم فإنه البد وأن نحافظ على وجودنا من خالل اإلرادة على القتال من أجل ال,إلى هذا المدى البعيد 

 ً .“التي تجعل الحصول على المجتمعات الديمقراطية الحديثة أمراً ممكنا



".عالقات آيلة للتصدع: أوربا وأمريكا "مقالة فوكوياما 

ات التي وهو أخطر من التحدي, يمثل أكبر تحد أيديولوجي للديمقراطية الغربية " اإلسالم" ◼
البدائل كانت تمثلها الشيوعية وال يمكن تخيل أن اإلسالم السياسي الذي يقدم الكثير من

.  الواقعية كأيديولوجية حاكمة في مجتمعات العالم الحقيقي 

اً وتشكل قلق" صراع الحضارات" أحداث الحادي عشر من أيلول وتوابعها ستؤدي إلى ◼
 ً أنه ومن إال. يجب العمل على أن ال يتحول ذلك إلى صراع وتفسيره بهذا االتجاه, حقيقيا

نجد أنه يدعو إلى توسيع دائرة " العالم المعاصر.. هدفهم : " خالل إعادة قراءة مقالته 
لتي ا"  افتراضاته " األمر الذي يؤكد فشل , الحرب لتشمل العراق ودوالً إسالمية أخرى 

" دى إلى ال بل أ, " نهاية التاريخ" طرحها في مطلع عقد التسعينيات حول نهاية التاريخ لــ 
الذي تمت مصادرة كل" إلى أسلوب األمن القومي ... التحول من أسلوب فرض القانون 
خالل ولكن فوكوياما الذي مازال متمسكاً برأيه ومن". الحقوق والحريات األساسية ألجله 

مصر يبدو أنه" الحرب العادلة" البيان الذي وقعه مع عدد من المثقفين األمريكيين حول 
.  وفق بينهما أو أن ت" اإلسالم الراديكالي" على الديمقراطية الليبرالية ال يمكن أن تتعايش مع 

" اإلسالمية الراديكالية" وإذا سادت " للديمقراطية الليبرالية " فهذا العالم ليس فيه مكان إال 
تي حجم المخاطر ال" ومن هنا يجب على الغرب إدراك " نهاية نهاية التاريخ" فإنها ستكون 

.تتعرض لها المجتمعات التقانية الحديثة 



,  ةالبريطانياألوبزرفريقول الكاتب بيتر كونراد في عرضه كتاب فوكوياما في 

إن الضجة التي يثيرها فوكوياما عن موضوع العقول " ◼
افة هي ضجة أكثر سخ" بروزاك"وعقار " كيميائيا" المعدلة 

عفاء وبخاصة ما يتعلق منها بقوله إن الض.. من كل ما سبقها 
,  إلنسان من البشر يجب تصنيفهم في مرتبة أدنى من مرتبة ا

وهو ما يتماشى مع فكر النازيين الذين كانوا هم أيضا 
ويقول .يصنفون من ال يروق لهم من البشر في تلك المرتبة 

عات عندما يصنف مجمو, فوكوياما مايفعلهإن هذا بالضبط 
رد في كما هو وا"  ما بعد البشر " معينة من البشر في مرتبة 

.عنوان كتابه



نهاية التاريخ ؟؟

 وياما أكد فوك,"نهاية التاريخ "وبعد مرور عشرة سنوات على صدور كتابه
 ً أي أنها ,ة وإن التاريخ لم ينته ألن العلوم لم تصل بعد إلى النهاي,أنه مخطئا

ابة العقلية ولم تجعلها ممكنة بعد وحقيقة عملية الرق,لم تفّسر بعد كل شيء
جتماعية فطالما أن العلوم الطبيعية واال.على مختلف جوانب الحياة البشرية 

بقى لم تتوصل بعد إلى إقامة تنظيم عقالني لمصلحة الخير العام  ست
ه اآلراء وهذ.المناقشات واالقتراحات المتباينة حول طريقة المباشرة بالعمل 

جتماعي وليست جزءاً من علم ا,واالقتراحات ستبقى بمثابة إيديولوجيات 
.عينة طالما بقيت تعكس مصالح جماعات متمتعة بخصوصيات م,عقالني 

 التاسع منذ القرن,إن الخطب المتعلقة بنهاية التاريخ :"ويؤكد سيناركلنز
ائمة بتأكيد هي من طبيعة إيديولوجية ألنها تبرر التطورات البنيوية الق,عشر 

ي خاصة ف,وتجهد هذه الخطب في إعطاء ركيزة علمية ".صفتها المحتملة 
عبر معرض امتداحها للسوق ووفي تحليالتها للدفاع عن مصالح الشركات

.وذلك بتشريعها للخيارات السياسية ,الوطنية 



The clash of civilization 
Remaking of World Order   



صموئيل هنتغتون 

بنت هذه وتم توظيفها سياسة أمريكية تهنتجتوننظرية طرحها صموئيل ◼
رج كل من كلينتون وجواداراتالنظرية لبناء سياسة خارجية تبنتها 

بوش االبن إلدارة حربه على اإلرهاب والتطرف 

المناطق الساخنة هي بين انهو ليس مدخل للتحليل تتمحور حول ◼
.الحضارات وان الدول القومية ستستمر 

كيان ال»دمج المفهومين ليعّرف الحضارة بأنها هنتنغتونأعاد صمويل ◼
جماعات الثقافي األوسع، الذي يضم الجماعات الثقافية مثل القبائل وال

انية العرقية والدينية واألمم، ولذا فالحضارة هي بمثابة القبائل اإلنس
وأوسع الحضارة كيان ثقافي ،وهي أعلى تجمع ثقافي للناس”.«الكبرى

وعية للهوية الثقافية للشعب وهي تتحدد في آن معا بالعناصر الموض
.”المشتركة مثل اللغة والدين والتاريخ والعادات والمؤسسات 



تقسيم الحضارات 



تقسيم الحضارات 
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ة أو ، على أساس الثقاف"الصدام"ما يحكم العالقة بين تلك الحضارات هو ◼
.الهوية التي تحكم كل حضارة، في عالم ما بعد الحرب الباردة

بل النزاع األصلي في العالم الجديد لن يكون إيديولوجيا، اقتصاديا،"◼
حصل وست.سيكون ثقافياً على مستوى االنقسامات العظيمة لإلنسانية

ة النزاعات السياسية الدولية بين األمم والمجموعات من حضارات مختلف
".صدام الحضارات سيكون خطوط المعركة في المستقبل”

، واألكثر مصادر النزاع  تعود إلى اختالف التاريخ واللغة والثقافة والتقاليد◼
.  أهمية الدين

زاعات ستبقى الدول القومية هي األكثر قوة في الشؤون العالمية، لكن الن◼
.الدولية ستحصل بين األمم والمجموعات من حضارات مختلفة







فماذا سيكون الحال ..هنتغتون 

ق أساسيةالفروق بين الحضارات ليست فروقا حقيقية فحسب ،بل هي فرو1.

لفة في العالم أصبح مكانا أصغر،والتفاعالت بين شعوب الحضارات المخت2.
ارات تزايد وهذه تزيد وعي الحضارات لنفسها وإدراكها للفروق بين الحض

عن الهويات عملية التحديث االقتصادي والتغيير االجتماعي تفصل الشعوب3.
أل الفراغ المحلية القديمة الراسخة وتضعف الدولة وتفتح المجال للدين ليم

قابل التغريب م)يتعزز الوعي بالحضارة نتيجة الوعي المزدوج للغرب 4.
دوسي االنكفاء نحو الداخل ،نهاية ميراث نهرو وإضفاء طابع هن–الترويس 

القتصادية الخصائص والفروق الثقافية أقل قابلية للتبديل من نظيرتها ا
(.الدين يفصل بين الناس أكثر من العرق )والسياسية 

النزعة االقليمية االقتصادية آخذة بالتزايد 5.



نظرية هنتغتون 
تهاء منذ ان) واإلسالمية مستمرا ظل الصراع على امتداد خط الصدع بين الحضارتين الغربية ”◼

(.732اكتساح العرب للغرب في تور 

دستورية األفكار الغربية عن الفردية والتحررية وال"للنماذج الغربيةالحضارة اإلسالمية  معادية ◼
.”وحقوق اإلنسان والمساواة والحرية وسيادة القانون 

..“الحدود الفاصلة لإلسالم دموية وان مكوناته الداخلية دموية أيضا" ◼

عتبر حضارة اإلسالم نفسه الذي يبل المشكلة األساسية بالنسبة للغرب ليست األصولية اإلسالمية ◼
". متباينة أصحابها مقتنعون بتفوق ثقافتهم ويملكهم هاجس اإلحساس بدونية قوتهم 

:  ير عربيةالثقافة والدين أساس قيام منظمة التعاون االقتصادي التي جمعت معاً عشر دول إسالمية غ◼
، أوزبكستان إيران، باكستان، تركيا، أذربيجان، كازاخستان، قرغيزستان، تركمانستان، طاجيكستان

".وأفغانستان

مسلمين الغرب ضد هجمات الصرب ضد ال–دعم روسيا للصرب –دعم الغرب لسلوفينيا وكرواتيا ◼

ولكن لم يتحرك ازاء هجمات الكروات  

المؤسسات إن المعتقدات الغربية العالمية تفترض أن شعوب العالم بأسره البد أن تعتنق القيم و“◼

”داثة وتحضرا وألنها أكثر استنارة وليبرالية وعقالنية وح,ألنها تجسد أوفى فكر ,والثقافة الغربية 

اوز وأحيانا تتج,الفرو قات والصراعات داخل كل حضارة من الحضارات هي فروقات بالغة الحدة ◼

.في حدتها الفرو قات المفترضة بين الحضارات األخرى 



اإلسالم والحروب :هنتغتون 

األمريكيين ألن 1999دعا هنتغتون في محاضرته التي ألقاها في كلية كولورادو في عام ◼

يجددوا أنفسهم حيال هذا الخطر الداهم الذي يهدد وجودهم ووجود حضارتهم والحضارة 

.الغربية بوجه عام خالل القرن الواحد والعشرين

حتى يصل إلى أن من األسباب التي أدت إلى 1980التي شنها المسلمون منذ عام " الحروب◼

ي بسب اندالع الحروب في البلقان وكشمير والهند وغيرها في التسعينيات من هذا القرن ه

ل فيها المسلمون المسلمين أنفسهم بحيث إن نصف الصراعات العرقية في العالم تقريباً يقات

وبحسب تصنيف وزارة الخارجية األمريكية هناك خمس من الدول السبع هي من الدول

.اإلسالمية الداعية لإلرهاب

 على ويضيف هنتغتون أن عمليات اإلرهاب اإلسالمي كانت قبل ذلك متفرقة ويذكر مثالً ◼

1998والسفارات األمريكية 1983ذلك ما حصل لثكنات البحرية األمريكية في بيروت 

ومجزرة قانا جنوب لبنان 1982وتجاهل تماماً اإلرهاب الصهيوني ضد صبرا وشاتيال عام 

وتدنيس الحرم 1986وليبيا 1991فبراير /وملجأ العامرية في شباط , وأطفال العراق , 

2000أيلول 28القدسي من قبل اإلرهابي شارون في 



صدام الحضارات 

رب الح"و" صراع الحضارات"يحمل أسامة بن الدن مسؤولية انبثاق ” صدام الحضارات"بمقالة ◼
الً بجهد تجنيد طالباً من المسلمين قتل األمريكيين بال تميز محاو, على الواليات المتحدة " المقدسة

د أنه الواليات المتحدة هو حرب عالمية على اإلرهاب فإنه يؤكبهالمسلمين للجهاد وأن ما تقوم 
.أياً كان األمر فإن هناك احتماالت نشوب صراع عام بين الحضارات القائمة اآلن 

سيفقدها ويراهن هنتغتون على تناقص معدالت الوالدة في العديد من البلدان اإلسالمية األمر الذي◼
المية في الحيوي في الحروب وعنصر الشباب وبالتالي يتالشى عصر الحروب اإلس" العنصر"

. عوب العالم ويعقبها عصر جديد تهيمن عليه أشكال جديدة أخرى من العنف بين ش, ثنايا التاريخ 
زنها في جديد مع الحضارات حيث يختفي دور الدول اإلسالمية ويقل و" صراع"بـأي أنها ستبدأ 

.الشؤون العالمية 

حيث , الهبمختلف أشك" صراع الحضارات"ال ينفك عن التشديد على أن ما يحكم العالم ليس إال ◼
. الغرب المحور الرئيسي فيه  

يقول إدوارد سعيد أن المصدر الذي استمد منه هنتغتون مقوالته هو ذلك النوع من الفكر ◼
كتبه محارب مستشرق قديم هو ليونارد لويس الذي 1990المحارب على موضوع يعود لعام 

".جذور الغضب اإلسالمي"تظهر ألوانه األيديولوجية في موضوعه 



نظرية هنتغتون مفهومياً خاطئة  

ي في تاريخ الفلسفة هناك جدل قائم حول إستعمال تعبير الحضارة، ف◼
الفلسفة العربية واإلسالمية، الحضارة هي ممن حضر ممن هو قائم في

(.اقامة طويلة)مكان معين وارتبط بأرض معينة 

أحياناً أخرى استعمل تعبير الحضارة أحياناً بالمفرد و:في الفلسفة الغربية ◼
.  بالجمع

ة والجزء هناك تياران في الفلسفة الغربية، جزء يمثل الفلسفة الفرنسي◼
.سةاآلخر يمثل الفلسفة األميركية، التي تعتقد بوجود حضارات متناف

بوجود الفلسفة األلمانية وجزء من الفلسفة البريطانية واألميركية يقول◼
بمعنى أن البشرية تنتقل من حضارة الى حضارة وأن . حضارة واحدة

من الحضارة هي مجموعة قيم جاءت من ثقافات وديانات مختلفة لكنها تتض
.  أشخاصاً مختلفين وأشخاصاً متفقين

ابن هذا يظهر التقاء بين الفكر األلماني والفكر العربي اإلسالمي القديم◼
.  خلدون مثالً، يقول بوجود حضارة وليس حضارات 



:البروفسور اسبوزيتو 

المسلمون يحسنون التعلم والفعل “1.

الشريعة اإلسالمية شرع هللا 2.

حت غير المسلمين عاشوا تحت حكم اإلسالم في وضع أفضل من عيشهم ت3.

.الحكم األجنبي السابق له

أقل وأنهم دفعوا ضرائب,الحكام المسلمين كانوا أكثر مرونة وتسامحا معهم 4.

حيين واالضطهاد الذي عاناه أهل البالد األجنبي دفع المسي,في ظل اإلسالم 

.واليهود لمساعدة جيوش المسلمين لفتح بالدهم 

يستخدمه الغرب ”غوال جاهزا ”“األصولية اإلسالمية ”5.

حياة اإلسالم تحدا يواجه الحضارة الغربية باعتباره أسلوبا مختلفا عن6.

الغرب 

.نظرية هنتغتون استفزازية وفهمه متحجر لمعنى الحضارات 7.



النقد السياسي لألطروحة 

.  من الذي أعطى التفويض لهذا أو ذلك لكي يتحدث باسم الحضارة◼

ل إن مقولة صدام الحضارات طرحت على نطاق واسع لتفسير هجمات أيلو◼
ؤكد وتداعياتها ،وهي مقولة فقيرة نظريا ومعرفيا ،وليس هناك ما ي1..2

صحتها تجريبيا من واقع السجل التاريخي للصراعات الدولية

امريكا تريد من هذه االطروحات التمهيد لصيغة جديدة لنظام امبراطوري◼
الهيمنة )تنتقل فيه من القطب الواحد الى موقع المركز االمبراطوري 

رض عبر انشاء وعي كوني واحد وشامل وف(السياسية والثقافية الشاملة
االتباع الثقافي والحضاري على مختلف شعوب العالم 

لو انتفت الخالفات السياسية سينتفي الصدام ◼

انحسار قوة كل من المعيارين اإليديولوجي واإلستراتيجي◼

ة االسالمية والروماني)تبدأ عالمات الصدام مع اهتزاز مكانة االمبراطورية ◼
ورية كانتا متسامحتان بسبب قوة تجذر عقيدتهما بعكس االنظمة االمبراط

ة والثقافية االسبانية والبرتغالية والبريطانية التي عملت على االبادة الجسدي
للشعوب



نقد الصدام 

عندما نقول صراع الحضارات فمعنى ذلك أننا عدنا الى القرون الوسطى، ألن جوهر ◼
ة أنني مختلف معك الخالف بيني وبينك لم يعد خالفاً قائماً على الرأي بل بات قائماً على فكر

.مهما كان رأيك ألنك أنت مسلم وأنا مسيحي وأنت أبيض وأنا أسمر

رية فكرة صراع الحضارات تتضمن أخالقية عنصرية تقوم على مبدأ التفرقة العنص◼
غات المعولمة تجعل من الصعب ال بل من المستحيل أن يتفاهم أناس من طوائف وأديان ول

.من دول العالم % 85مختلفة، أنها مشروع تفجير وتخريب لـ
ن وبما ان معظم الدول مركبة فهذا يعني أن معظم الدول مهددة بمنع فكرة العولمة نفسها م◼

أن تحقق نفسها، سيما وأن فكرة العولمة قائمة على مبدأ االنتقال الحر لألشخاص 
نبني والمعلومات والسلع، وإذا قلنا أن الحضارات في مرحلة صدام فهذا يعني أننا نريد أن

.  جدراناً جديدة أخرى قائمة على الثقافة والحضارات مكان حائط برلين ً

ما ربما حصل في تاريخ األمم أن هناك صراعات دخل فيها العنصر الحضاري الى حد، إن◼
ارة وأخرى بين حض... باإلجمال فإن فترات التاريخ البشري من التعاون والتفاعل والتجارة

ا وهذا قائم مثالً بين فرنسا وروسي. هي أهم وأقوى من مراحل التنافر والصدام بينها
ة العثمانية، المتحالفتين عبر القرنين الماضيين رغم ما حصل، أو بين فرنسا واإلمبراطوري
انت حضارة أو حتى في حضارات غير عسكرية أو نزاعية كالحضارة الفينيقية مثالً التي ك
ثة على شرق تجارية، أو حضارة البندقية التي سيطرت بوسائلها التجارية لمدة قرنين أو ثال

.المتوسط من دون أن يكون لديها فعالً مشروع عسكري



نقد الصدام 

فسها معظم الدول مركبة فهذا يعني أن معظم الدول مهددة بمنع فكرة العولمة نانبما ◼
ألشخاص وأن فكرة العولمة قائمة على مبدأ االنتقال الحر لسيمامن أن تحقق نفسها، 

ريد والمعلومات والسلع، وإذا قلنا أن الحضارات في مرحلة صدام فهذا يعني أننا ن
.  لين ًأن نبني جدراناً جديدة أخرى قائمة على الثقافة والحضارات مكان حائط بر

ىالربما حصل في تاريخ األمم أن هناك صراعات دخل فيها العنصر الحضاري ◼
بين ... جارةحد، إنما باإلجمال فإن فترات التاريخ البشري من التعاون والتفاعل والت

وهذا قائم مثالً . حضارة وأخرى هي أهم وأقوى من مراحل التنافر والصدام بينها
، أو بين فرنسا بين فرنسا وروسيا المتحالفتين عبر القرنين الماضيين رغم ما حصل

حضارة واإلمبراطورية العثمانية، أو حتى في حضارات غير عسكرية أو نزاعية كال
يطرت بوسائلها الفينيقية مثالً التي كانت حضارة تجارية، أو حضارة البندقية التي س

عالً التجارية لمدة قرنين أو ثالثة على شرق المتوسط من دون أن يكون لديها ف
.مشروع عسكري

كل بل هي ش,إن الحروب بين األمم ليست من صنع أشخاص “:ديورانتيقول ول ◼
.”قافية من عالقات العداء والصراع لتحقيق مصالحها في الهيمنة االقتصادية والث



النقد 

ية فالهوية شيء مصنوع وهناك فرق بين الهو,االنسانمع والتولدالهويات تصنع ان◼
أيديولوجيا أي الىكانتماء إلى جماعة أنت واع إلى هذا االنتماء وبين تحويل الهوية 

راع الحضارات وبنية مثل صايديولوجياأي تحويل العصبية التلقائية إلى "سياسات الهوية "
ة حيث تم التعامل مع الهويات كشيء موجود وداخل في صراعات وليس أنه في كل هوي

متبدل ومتغير ومجرد ظهور كتابشيئكل هوية انواعتبار ,هناك عشرات الصراعات 
بن صدام الحضارات يعني تشكيل هوية من جديد وهذا ما يتوافق وسياسة جورج بوش اال

". هم يكرهوننا ألننا نحن "بالقول 

جاءت هذه النظرية لتأكد على ما يؤكده منظري المدخل األصولي اإلنجيلي بأن مناخ ◼
الح صراع المص"ال "صراع العقائد "ولكنه ,العالقات الدولية إنما هو مناخ الصراع الدائم 

موعة األصوليون مجيستصحب,وفي مجال الصراع العقائدي على ها المستوى ".القومية 
ثم ,"هيغل"ثم ,"أوغسطين ""الذي تناوله كل من "نهاية الزمن "أهمها مفهوم ,مفاهيم قدرية 

قة قدرية ال فالتاريخ البشري يسير نحو نهاياته بطري".”فوكويامافرنسيس "واصل المهمة 
فصل ,اتم وإنما تجره عوامل قدرية نحو الفصل الخ,والاقتصاديةتحكمه فيها عوامل سياسية 

اراوضالصراع الدامي والمعارك المهلكة التي ستتمخض عن جيل الخالص الذي سيمسح 
الشرك والعلمانية ويجلب عهد السالم األبدي 



نقد الصدام 

رضه من خالل عهنتغتونفقد حاول "نظرية الفراغ "بـ"صدام الحضارات "ترتبط نظرية ◼
تمثل لنظريته تنفيذ مشروع أمريكي بخلق عدو جديد وذلك بعد أن زال العدو القديم الم

و بالشيوعية أو ما يعرف بالخطر األحمر لالنتقال إلى خطر جديد وهو الخطر األخضر أ
اإلسالم 

ه من أمريكا تريد من هذه األطروحات التمهيد لصيغة جديدة لنظام إمبراطوري تنتقل في◼
عبر إنشاء (الهيمنة السياسية والثقافية الشاملة)القطب الواحد إلى موقع المركز اإلمبراطوري 

الم وعي كوني واحد وشامل وفرض اإلتباع الثقافي والحضاري على مختلف شعوب الع

.  من الذي أعطى التفويض لهذا أو ذلك لكي يتحدث باسم الحضارة.◼

2001إن مقولة صدام الحضارات طرحت على نطاق واسع لتفسير هجمات أيلول ◼
يا من واقع وتداعياتها ،وهي مقولة فقيرة نظريا ومعرفيا ،وليس هناك ما يؤكد صحتها تجريب

.السجل التاريخي للصراعات الدولية 

لو انتفت الخالفات السياسية سينتفي الصدام ◼

انحسار قوة كل من المعيارين اإليديولوجي واإلستراتيجي◼



اعية من الثورة الصن: النظام الدولي واالضمحالل السياسي"

فوكوياما »إلى عولمة الديمقراطية

عد الحرب يعد دراسةً لمسار ومسيرة التنمية السياسية بعد أطروحته األولى التي كتبها ب◼
وعية كلها قد أكد فيها أن الملكية والفاشية والشيالتى، "نهاية التاريخ"الباردة، والمعروفة بـ

ها لم تكن وبرغم أن. سقطت، ووقفت الديمقراطية الليبرالية وحدها كأفضل وأنجح نظم الحكم
لك كاملة، فإنها ظلت تكافح في وجه مشكالت الفقر، والظلم، وعدم المساواة، لكن كل ت

ى أن اُبتليت المشكالت كانت مبدئية، وستتالشى مع التطبيق الكامل لمبادئ الديمقراطية، إل
.تلك األخيرة بعيوب في داخلها، بما جعل مبادئها األساسية متناقضة في ذاتها

فرنسية حتى ، من خالل استعراضه لتاريخ التنمية السياسية منذ الثورة الفوكويامالذا، يؤكد ◼
لسياسية سارت في اآلن، أن تطبيق الديمقراطية الليبرالية ال يسير بالشكل المطلوب، فالتنمية ا

ة دروب مختلفة حول العالم، حيث استطاعت الدول أن تجد طرقا لدمج المكونات الثالث
.األساسية ألي نظام سياسي، وهي المؤسسات، والمحاسبة، وحكم القانون

ذج التنمية عدها أفضل نماالتىويسلط الكاتب الضوء في هذا الصدد على الواليات المتحدة، ◼
فقد واشنطن ، حيث ت"االضمحالل السياسي"السياسية في القرن العشرين إال أنها اآلن تعاني 

تهب قوى هل س: فوكوياماومن ثم يتساءل . قدرتها على الحكم والتصرف في المصالح العامة
لية أن فلسفتها المحاسبة والتجديد إلنقاذ نموذجها السياسي، أم ستكتشف الديمقراطيات الليبرا

.الحاكمة تعاني تناقضات داخلية؟
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