
 جامعة قطر

راسات اإلسالم�َّة  كل�َّة الشر�عة والدِّ

 مقار�ات نقد�ة لنظر�ة صدام الحضارات

 في الس�اق اإلسالمي

 إعداد

 التم�مي معتوق  ع�سى حمدة مفتاح

 �اتلمتطلّ  قدمت هذه الرسالة استكماال

 كل�ة الشر�عة والدراسات اإلسالم�ة 

 وحوار الحضاراتبرنامج األد�ان في  الماجستیرلحصول على درجة ل

ه  ینایر2022م /1443

© 2022م حمدة مفتاح ��سى م�توق الم�متي 



 ب
 

 لجنة المناقشة                       

مة الرسالة اسُتعرضت بتار�خ  ع�سى معتوق التم�مي حمدة مفتاحمن الطال�ة  المقدَّ

 :آتٍ  هو علیها �ما قَ فِ وُ وَ م، 30/11/2021

. أعاله اسمها المذ�ور الطال�ة رسالة َقبول على وافقنا ناه،أد المذ�ورة اللجنة أعضاءَ  نحن

 أن على نوافق ونحن قطر، جامعة متطلَّ�ات مع تتوافق الرسالةَ  هذه فإن اللَّجنة وحسب معلومات

 الطال�ة. امتحان تكون جزًءا من

 أ.د. عبد القادر �خوش 

 المشرف على الرسالة

   ____________________      

 ل�فة حسنأ.د. محمد خ

 شمناق

    ____________________ 

 بوذینةأ.د. عمر       

 مناقش       

 

 

 

 :الموافقة تمَّت

راسات اإلسالم�َّة. /الد�تور إبراه�م عبد هللا األنصاري، عمید �ل�َّة الشر�عة والدِّ



 ج
 

 الُملخَّص                                

 في األد�ان وحوار حضارات: حمدة مفتاح ع�سى معتوق التم�مي، ماجستیر

 .2022ینایر 

 مقار�ات نقد�ة لنظر�ة صدام الحضارات في الس�اق اإلسالمي العنوان:

 المشرف على الرسالة: أ.د عبدالقادر �خوش

إذ �مس القضا�ا اإلنسان�ة وما أثیر  ؛�عالج هذا ال�حث قض�ة هامة من قضا�ا ال�شر�ة

تناولت هذه الدراسة نظر�ة صدام  .دام الحضاراتحولها من نظر�ات، �ان على رأسها نظر�ة ص

لقي الضوء یوتستهل هذه الدراسة بتمهید  ،الحضارات ثم تعرضت إلى تقو�مها في الس�اق اإلسالمي

، هنتنغتون على مصطلحات ال�حث، والتعرف علیها، ثم تناولت الدراسة الس�اق التار�خي لنظر�ة 

ا �ذا تأثرهم بها، ثم تناولت الدراسة بواعث الصدام، كما قدمت آراء المفكر�ن حولها، وأثرهم فیه

وتهم�ش  ،مثل: االرتكاز على الدین ،و�ینت الر�ائز التي استند علیها المفكرون في نقدهم للنظر�ة

وجاءت الدراسة في  .والتحیز للحضارة الغر��ة ،الدولة القوم�ة، والعمل من خالل االنتقائ�ةدور 

م�ادرات و  ،ر�ات الفكر�ة اإلسالم�ة والغر��ة لحوار الحضاراتللمقافصلها األخیر �عمل عرض 

 الحوار الحضاري بین العالم اإلسالمي والغر�ي.
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ABSATRCT 

This research deals with an important issue of humanity;  It touches on humanitarian 

issues and the theories that have been raised around them, on top of which was the 

theory of the clash of civilizations.  This study dealt with the theory of the clash of 

civilizations and then was exposed to its evaluation in the Islamic context.  The 

motives of the clash, and the pillars upon which the thinkers relied in their criticism 

of the theory, such as: reliance on religion, marginalizing the role of the nation-state, 

working through selectivity, and bias towards Western civilization.  The study came 

in its last chapter by making a presentation of the Islamic and Western intellectual 

approaches to the dialogue of civilizations, and the civilizational dialogue initiatives 

between the Islamic and Western worlds.
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 شـــكر وتقدیــــر

ِ الَِّذي َهَداَنا ِلَهَذا َوَما ُ�نَّا ِلَنْهَتِدَي َلْوَال أَ ( ، فتسجد ال�احثة � شكًرا )ْن َهَداَنا �َُّ اْلَحْمُد ِ�َّ

على ما منحها من نعم وهدى وتوفیق حتى خرج هذا ال�حث بهذه الصورة، ووراء هذا الجهد أ�ادي 

أمینة أعطوا فأخلصوا العطاء ووجهوا فنعم الموجهین، وأرشدوا فكانوا �المص�اح المنیر، فمن ال 

 �شكر الناس ال �شكر هللا.

ومن صــــنع إل�كم معروًفا فكافئوه فإن لم تجدوا : "قال: قال رســـــول هللا  وعن ابن عمر

 ".ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد �افأتموه

انطالًقا من العرفان �الجمیل، فإنه ل�ســـرني و�ثلج صـــدري أن أتقدم �الشـــكر واالمتنان إلى 

نور أســــتاذتي ومشــــرفتي أ.د/ عبد من �ان له الفضــــل �عد هللا في إخراج هذا ال�حث العلمي إلى ال

على �ل ما بذله من جهد متواصــــل ودؤوب، ومنحني من وقته وفكره، وما قدمه لي  القادر �خوش

من توجیهات و�رشــــــــــــــادات ســــــــــــــدیدة، فكان لعلمه الف�اض وتوجیهاته البناءة وروحه الطی�ة، وخلقه 

تقدیر وجزاه هللا عني خیر الكر�م األثر الكبیر في إنجاز هذا ال�حث، فله مني عظ�م الشــــــــــــــكر وال

ا  الجزاء، وأســـأل هللا العلي العظ�م أن �طیل لنا عمره، وأن �مده بدوام الصـــحة والعاف�ة لی�قي نبراســـً

 وقدوة لنا.

َعّبر بها عن شكري ألساتذتي، فقد خانتني قواي ووقفت ألُ أتعبُت ذهني في َجْمِع �لماٍت  ولقد

أمام حضــرتهم، فمهما طال شــكُرهم فال أبلغ ما �ســتحقون؛ لما عاجزة  لّما رأیت عجز التعابیِر والجمِل 

لهم من فضـــل العلماء في تقو�م الرســـالة، ولما تحملوه من عناٍء و�ذلوه من جهد منذ قبولهم الدعوة أّوًال 

ألَنها من  ؛وقراءتهم لل�حث ثانً�ا، ثم الجود منهم �إبداء المالحظات التي ســــــــأحملها َأوســــــــمة أفتخر بها

اضـــــل جادوا بها ابتغاء جعل ال�حث منّزًها عّما ال یلیق �ه وهذا ما أفخر �ه، فلم یبق لي إالَّ أســـــاتذة أف

 َأن أقول: جزاهم هللا خیر جزاء.

 خل�فة محمد الد�تور األســـــــــتاذ :وال �فوتني أن أوجه �ل الشـــــــــكر واالمتنان إلى أســـــــــاتذتي

معم�ش، على ما  عزالدین الد�تور واألســــــــتاذ الكب�ســــــــي، ع�اش محمد الد�تور واألســــــــتاذ حســــــــن،

 علموني إ�اه في مسیرتي فأشهد أني عشت أجمل لحظات ح�اتي العلم�ة متعلمة على أ�اد�كم.
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 ســـبل �ل و�ســـرت الصـــغر منذ احتضـــنتني يتال قطر لدولتي ثم شـــكًرا حد الســـماء وشـــكر

ن "، ال�اب الذي وجلت منه ألنهل مقطر جامعة" جامعتي إلىالشــــكر موصــــول و ، ووســــائله التعل�م

 العلم والفكر.

ذلك مبلغي من العلم، فإن أصــــبت فمن هللا، و�ن �ان غیر ذلك فمن نفســــي، ومن  ،وأخیًرا

إّني رأیُت أنه ما َ�َتَب أَحُدُهم في َیوِمِه شــــــــ�م النفس النقصــــــــان، حیث �قول العماد األصــــــــفهاني: "

َم هذا لكاَن ِكتاً�ا إال قاَل في َغِدِه، لو ُغّیَر هذا َلكاَن َأحسن وَلو ُز�َِّد ذا َك َلكاَن ُ�سَتحسن، وَلو ُقدِّ

أفضــــل، ولو ُتِرَك ذاَك َلكاَن أجمل، وهذا ِمن أعظم الِعبر، وهو َدلیٌل على اســــتیالء الّنْقِص على 

 ".ُجمَلِة الَ�شر

 وما توف�قي إال �ا� عل�ه تو�لت و�ل�ه أنیب. 
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اإلهداء

 اإلسالم�ة واألمة إلى الحضارة

 بي أن العلم فضیلةروح جدي من غرس إلى 

 وجدتي أطال هللا في عمرها

 ووالديَّ الكر�مین �ارك هللا في عمر�هما

 إلى عائلتي ُقرَّة العین ومهجة القلب

 إلى من ساروا معي نحو العلم خطوة �خطوة، بذرناه مًعا وحصدناه مًعا

 إلى زوجي وجم�ع أفراد أسرتي

م لي ید العون والمساعدة في إخراج   هذا ال�حثإلى �ل من قدَّ

 أهدي هذا العمل المتواضع

 ال�احـــــثة
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 مقدمةال

المفكر تن�أ  إذعلى مستوى العالم،  جدًال فكر��ا واسًعاأثارت نظر�ة "صدام الحضارات" 

اف�ة �حتة، وأن الصدام س�كون أن الصراع القادم ستكون أس�ا�ه ثق�تون نغصموئیل هنت سترات�جياال

 .الجهة األخرى من  ةواإلسالم� من جهة الغر��ة تینمن الحضار  بین �لٍ  هٍ جُ على أوْ 

لما أحدثته من آثار خطیرة على في اآلونة األخیرة؛ النظر�ة من أشهر النظر�ات  تلكو 

شرارات هذه النظر�ة العالمین ا، وطالت ا وثقاف�� ا واجتماع�� ا واقتصاد�� ا وس�اس�� الدولي دین��  ى المستو 

 العر�ي واإلسالمي.

ة، وصراعات دأنتجت تحّد�ات عدی لوج�ة�و فكر�ة وأیدو العالم �ع�ش متغّیرات وال شك أن 

تلك أخطرها  ، و�انجم�ع مناشط الح�اة: االقتصاد�ة والس�اس�ة واالجتماع�ة شملت ضار�ة

إلى قسمین: قسم �حاول �سط ه�منته وقوته إثرها على  عالموانقسم ال والّثقافّ�ة،الّتحّد�ات الفكرّ�ة 

وآخر ینظر إلى القسم األول �عین األفكار، تحت شعار عالم�ة الثقافة و�ینونة  العالموثقافته على 

معتصم ومط�ع، و وتنوع ذلك القسم األخیر ما بین خاضع  ،الخوف�ما �خالجه اإلعجاب واالنبهار 

 المتكرر.صراع الحضاري العتیق ومن هنا نشأ ال ورافض،مقاوم و ومستقل، 

في الس�اق  نظر�ة صدام الحضارات المقار�ات الفكر�ة لنقد ت هذه الدراسة علىزَ ر�َّ و 

عند  ودراستها بدا�ةلجذور التار�خ�ة لنظر�ة الصدام الحضاري، ل من خالل التعرض، اإلسالمي

مین الفكر�ة لنظر�ة صدام المضاومناقشة فلسفة التار�خ،  والتعرض لنظر�ةلو�س،  �رناردو تو�نبي، 

 الحضارات، واالتفاق بین أطروحتي صدام الحضارات وفلسفة التار�خ.
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في الس�اق  ثمفي الس�اق العام،  النقد�ة للصدام الحضاري  ومن ثم الحدیث عن الرؤ�ة

مقومات الحوار و��ان حوار الحضارات، إلرساء للصدام الحضاري  و��جاد بدیلاإلسالمي، 

 .الحضاري 

من خالل هذه األطروحة على إ�جاد ذر�عة لصدام حضاري بین الغرب  نتنغتون هوعمل 

والعالم اإلسالمي، مؤ�ًدا على أن الخطر الذي یهدد الحضارة الغر��ة هو اإلسالم، وحذر الغرب 

من تغول الحضارة اإلسالم�ة ونشوئها حتى في بلدانها، مؤ�ًدا أن مستقبل ال�شر�ة �فضي إلى 

 صراٍع ثقافيٍّ حاد.

ورغم ما أحاط هذه النظر�ة من تناقضات ومغالطات فكر�ة وأیدیولوج�ة إال إنها أحدثت 

ثر في ص�اغة شكل األجدًال واسًعا في األوساط الس�اس�ة والفكر�ة على حٍد سواء، و�ان لها �بیر 

ما �ان �صبو إل�ه من تحر�ر عداٍء مفتعل بین الحضارتین  هنتنغتون العالم الجدید، وحققت ل

إذ جعل في الوقت ذاته  ،م�ة والغر��ة، وشن حروب متوال�ة مساعدًة للصهیون�ة العالم�ةاإلسال

 عالقة صداقة بین الیهود�ة والمس�ح�ة ضد اإلسالم.

، في الس�اق اإلسالمي مقار�ات نقد�ة لنظر�ة صدام الحضاراتومن ثم فإن هذه الدراسة 

مغالطات فكر�ة ونقد علمي من خالل  ودراسة ما فیها من ،هنتنغتون تسلِّط الضوء على نظر�ة 

رؤ�ة إسالم�ة تعید األمور في نصابها، مبینة مكانة التكامل الحضاري وما جاء �ه دین اإلسالم 

من مفاه�م التعا�ش و�رساء السالم المجتمعي، واألخوة اإلنسان�ة؛ لتكون لبنة بناء في المجتمع 

 النبو�ة.  اإلنساني الذي أشار إل�ه القرآن، وأكدت عل�ه السنة
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 :مشكلة الدراسةأوًال: 

تكمن مشكلة هذه الدراسة ف�ما أسسته نظر�ة صدام الحضارات من أفكار تجاه اإلسالم 

ه بین على بثّ  هنتنغتون �شكل عام، والحضارة اإلسالم�ة على وجه التحدید، وهذا العداء الذي عمل 

ألخیرة، وجعلهما في خندق واحد في الحضارة اإلسالم�ة والمس�ح�ة جاعًال من الصهیون�ة داعًما ل

 مقابلة الحضارة اإلسالم�ة.

�عد نقدها،  –صدام الحضارات-كما تتمثل مشكلة الدراسة في إ�جاد بدیل لتلك النظر�ة 

 للتكامل بین الحضارات و�عمار الكون، وذلك من خالل التأس�س للحوار الحضاري بدًال من الصدام.

 :ةثانً�ا: الحدود الزمان�ة والمكان�

 تأتي حدود هذا ال�حث الزمان�ة والمكان�ة على هذا النحو:

بدا�ة من ظهور نظر�ة الصدام الحضاري، ال س�ما �عد الحرب ال�اردة الحدود الزمان�ة: 

 11وسقوط االتحاد السوفیتي، مروًرا �األحداث ال�ارزة بین العالم الغر�ي واإلسالمي وأحداث 

 وما ف�ه من أحداث خاصة �القض�ة الفلسطین�ة. ،سبتمبر، وصوًال إلى الواقع المعاصر

  تشمل هذه الدراسة الغرب والشرق، والصراع المزعوم بینهما.الحدود المكان�ة: 

 فرض�ات الدراسةثالًثا: 

 تتمثل فرض�ات ال�حث في النقاط اآلت�ة:

ة من أجل تدع�م الق�م الفكر�، ا للنظام العالمي الجدیدا فكر�� تنظیرً تعد هذه النظر�ة  .1

 اللیبرال�ة.

 من العالم الغر�ي واإلسالمي. تأثیر فكرة الصدام على �لٍ  .2
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على الحروب التي خاضتها الوال�ات المتحدة  الحضاراتنظر�ة صدام  أثر .3

 األمر�ك�ة في اآلونة األخیرة.

 .التصادم واإلقصاءعلى موقف الدین اإلسالمي من الطرف اآلخر ال �قوم  .4

 :أهم�ة الدراسةرا�ًعا: 

  اآلت�ة:هذه الدراسة في النقاط م�ة أهتكمن 

 الصدام الحضاري. ماه�ة نظر�ةإلقاء الضوء على  .1

 .�ل من الواقع الغر�ي واإلسالميفي أثر نظر�ة صدام الحضارات  ب�ان .2

 النقد العلمي والفكري لنظر�ة صدام الحضارات، و��ان ما بها من مغالطات. .3

 ر والتكامل الحضاري.والتأس�س للحوا ،إ�جاد البدیل عن الصدام الحضاري  .4

 أهداف الدراسةخامًسا: 

 تسعى الدراسة إلى تحقیق جملة من األهداف تتمثل ف�ما �أتي:

 .التأصیل التار�خي لنظر�ة صدام الحضارات .1

 ب�ان المضامین الفكر�ة لنظر�ة صدام الحضارات. .2

 ب�ان الرؤ�ة النقد�ة للصدام الحضاري في الس�اق اإلسالمي. .3

 .اإلسالم ر الحضاري فيالتأصیل لثقافة الحوا .4

 الصعید العالمي. الحضاري علىثقافة الحوار الترس�خ لق�م  .5
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 :منهج�ة الدراسةسادًسا: 

وهو أحد المناهج التي تهدف إلى اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التار�خي النقدي، 

نة �الدراسات االستعا عن طر�ق وفهمها من خالل جوانبها المتعددة ،وصف وتحلیل موضوع الدراسة

  الحضارات.بهدف فهم وتحلیل نظر�ة صدام ؛ السا�قة والكتب والمقاالت التي تناولت هذا الموضوع

وأهدافها، والدوافع  ، والمفاه�م المرت�طة �النظر�ة،تار�خ نظر�ة صدام الحضارات ثم تت�ع

 التار�خ�ة لها �أقسامها المختلفة.

بین الرؤ�تین: الغر��ة واإلسالم�ة، إلى رنة المقاكما استعانت الدراسة �المنهج المقارن في 

لب�ان مدى التشا�ه بینهما في الغا�ات  ؛جانب أطروحة صدام الحضارات �أطروحة فلسفة التار�خ

 واألهداف.

 :الدراسات السا�قةسا�ًعا: 

ال�حث الع على العدید من الدراسات السا�قة لم أجد هناك دراسة شاملة لموضوع �عد االطّ 

�ان ذلك من  �الصورة التي طرحتها سواءً إذ لم تتم مناقشة هذا الموضوع  –العيد اطّ في حدو -

غیر  اتعو أجزاء متفرقة تناولت موض إالما وجدت و الناح�ة الضمن�ة،  و منالناح�ة الشكل�ة أ

  یلي:ومن أبرز هذه الدراسات ما  .من هذه الدراسةمكتملة 

  لل�احث"دراسة نقد�ة ورؤ�ة إسالم�ة نظر�ة صدام الحضارات"رسالة ماجستیر �عنوان ،: 

 م، 2010جامعة القدس،  برنامج الدراسات اإلسالم�ة المعاصرة، ،ة�أ�من أبو هن

و��ان العالقة التار�خ�ة ونشأة  ،�استعراضها تناولت هذه الدراسة نظر�ة صدام الحضارات

 .ونقدها، و�ظهار موقف اإلسالم منهاتها مناقش ومن ثم، هذه الفكرة
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القض�ة المعاصرة والخطیرة، في ظل التكهنات  تلكتناولها  فيمن أهم�ة هذه الدراسة وتك 

 ،وقت تفاقم مخاوف المسلمین وغیرهم من ظهور بوادر هذا الصدام ،المتزایدة �حتم�ة وقوعها

من خالل التعرف على مدى واقع�ة هذه النظر�ة، و�ظهار موقف  لمعالجة ذلكفجاءت هذه الدراسة 

استقصاء المعلومات من المصادر والمراجع المناس�ة � وات�اع المنهج التكاملي، ااإلسالم منه

 .والر�ط بینها للوصول إلى النت�جة األنسب ،�موضوع ال�حث واستقرائها وتحلیلها

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوص�ات، من أهمها أن العالقات التار�خ�ة 

سودها الت�ادل والتفاعل والتثاقف، ونظر�ة صراع الحضارات بل �، للحضارات ال تتسم �الصراع

ال تقوى للوصول إلى الواقع�ة، �ما أن اإلسالم �عارض الصراع و تعاني من نقاط ضعف عدیدة، 

 أقر التدافع الذي ال یلغي اآلخر. ، �مااا أو إنسان�� ا أو دین�� ا حضار�� �ان صراعً  و�نف�ه سواءً 

التأصیل لها، ومقارنتها �عدد من النظر�ات األخرى ذات وغاب عن هذه النظر�ة ب�ان 

الصلة، ورأي ال�احثین الغر�یین ونقدهم لها، �ذا النقد اإلسالمي من خالل رؤ�ة ال�احثین المسلمین 

لوج�ة، وجهود المسلمین للتعا�ش والمنظمات العالم�ة والمنصات الدول�ة العاملة یو �إ�جاد بدائل أید

 اري على الصدام الحضاري.على إز�اء الحوار الحض

  :لل�احث"أثر صدام الحضارات على الحوار اإلسالمي المس�حي"رسالة ماجستیر �عنوان ،: 

 م2021هـ /  1442محمد سعید القظع، �ل�ة الشر�عة والدراسات اإلسالم�ة، جامعة قطر، الدوحة، 

أهدافه، و�حث تناولت هذه الدراسة ال�حث في تار�خ الحوار اإلسالمي المس�حي ومضمونه و 

وهي: دراسة نظر�ة صدام الحضارات  تعلقة �الحوار اإلسالمي المس�حي،من أهم المسائل الممسألة 

، من خالل الحدیث عن نشأتها وأهم األسس الفكر�ة التي  غتون نهنتللمفكر األمر�كي صامو�ل 
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الدین�ة بنیت علیها دراسة أثر هذه النظر�ة على الحوار اإلسالمي المس�حي في المجاالت 

 والس�اس�ة، ثم ال�حث في أثر هذه النظر�ة على مستقبل الحوار المس�حي اإلسالمي.واالجتماع�ة 

على العالقات اإلسالم�ة  اسلب��  اتأثیرً  خلَّفت هنتنغتون وخلصت هذه النظر�ة إلى أن نظر�ة 

ة ما ارتكزت موقف النظر�ة من الغرب واإلسالم، وعدم واقع�و المس�ح�ة، ومن ثم الحوار بینهما، 

 وتقو�ض فرص ومحاوالت الحوار والتعا�ش الحضاري السلمي بین الطرفین.عل�ه من أسس فكر�ة، 

وغاب عن هذه النظر�ة الرؤ�ة اإلسالم�ة لها، والمقار�ات الفكر�ة حولها، ومن ثم النقد 

  والتقو�م لها فكر��ا و�سالم��ا، وهو ما عملنا عل�ه في أطروحتنا.

 خطة الدراسة: 

 تي هذه الرسالة في مقدمة وتمهید وثالثة فصول على النحو اآلتي:تأ

وتشتمل على إشكال�ة الدراسة وأهمیتها، وأهدافها، والدراسات السا�قة، ومنهج  المقدمة:

 ال�حث وخطته.

 التمهید في مطلبین:

 المطلب األول: مصطلحات ال�حث.

 المطلب الثاني: المصطلحات ذات الصلة.

 .ق التار�خي لنظر�ة صدام الحضارات ومضامینها الفكر�ةالس�االفصل األول: 

 .الم�حث األول: الجذور التار�خ�ة لنظر�ة صدام الحضارات

 .)Arnold Joseph Toynbee(أرنولد تو�نبي المطلب األول: صدام الحضارات عند 

 .)Bernard Lewis(لو�س برنارد المطلب الثاني: صدام الحضارات عند 
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وفلسفة  )Yoshihiro Francis Fukuyama(فو�ا�اما فرانس�س هیرو یوشی المطلب الثالث:

 .نها�ة التار�خ

 .هنتنغتون  عند اراتِ َض الحَ  داِمِص  ظر�ةُ نَ  : عرضالثاني �حثالمَ 

 .وأثرها في نظر�ة صدام الحضارات هنتنغتون  المطلب األول: نشأة

 .ة الغر��ةبین دور الدین وتمیز الحضار  هنتنغتون المطلب الثاني: الحضارات عند 

 .هنتنغتون بین الحضارة الغر��ة واإلسالم�ة عند  المطلب الثالث: َبواِعُث الِصداِم الَحَضاريّ 

 .وفو�و�اما هنتنغتون الحضاري بین اإلسالم والغرب عند  المطلب الرا�ع: الصدامُ 

 .اتنقد وتقو�م نظر�ة صدام الحضار : الفصل الثاني

 .لنظر�ةل لميالع األول: النقد الم�حث

 .دور الدین وتهم�ش دور الدولة القوم�ةاإلعالء من المطلب األول: 

 .االنتقائ�ة والتحیز للحضارة الغر��ةالمطلب الثاني: 

 .تصن�ف الحضارات وفق معاییر مختلفةالمطلب الثالث: 

 .في تكر�س اله�منة األمر�ك�ةأثر نظر�ة صدام الحضارات المطلب الرا�ع: 

 .رات والتجني على الحضارة اإلسالم�ةلحضاالم�حث الثاني: نظر�ة صدام ا

 ).رؤ�ة نقد�ة(المطلب األول: إشكال�ة صناعة العدو، واإلرهاب بین الغرب واإلسالم 

 ).رؤ�ة نقد�ة(ة وحقوق اإلنسان بین الغرب واإلسالم د�موقراط�المطلب الثاني: ال

 ).د�ةرؤ�ة نق( هنتنغتون المطلب الثالث: الصدام بین اإلسالم والمس�ح�ة عند 
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 المقار�ة اإلسالم�ة والحوار الحضاري. :الفصل الثالث

 .الم�حث األول: م�ادرات الحوار الحضاري بین العالم اإلسالمي والغر�ي

 .المطلب األول: اإلرهاصات األولى للحوار اإلسالمي الغر�ي

 .المطلب الثاني: المجمع الفات�كاني الثاني والحوار اإلسالمي المس�حي الكاثول�كي

 .Roger Garaudy مطلب الثالث: حوار الحضارات عند روج�ه غاروديال

 المطلب الرا�ع: األمم المتحدة وحوار الحضارات.

 .الم�حث الثاني: معوقات الحوار الحضاري وسبل مواجهتها

 .المطلب األول: الموروث الثقافي والتار�خي تجاه اآلخر

 .مع الغر�يالمطلب الثاني: الصورة النمط�ة للمسلمین عند المجت

 .المطلب الثالث: دور اإلعالم اإلسالمي في مواجهة معوقات الحوار الحضاري 

 .المطلب الرا�ع: دور التعل�م في مواجهة معوقات الحوار الحضاري 

 .الم�حث الثالث: فاعل�ة الحوار الحضاري ونجاحه

 .المطلب األول: أهداف الحوار وأسسه وشروطه

 .موضوعاتهالمطلب الثاني: مجاالت الحوار و 

 .المطلب الثالث: أبرز مراكز الحوار الحضاري 
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 الخاتمة:

 وتحتوي على

 .النتائج •

 .التوص�ات •

 قائمة المراجع والمصادر.
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 تمهیدال

المصطلحات ذات الصلة التي و عنى هذا التمهید �التعرض لمصطلحات ال�حث الم�اشرة، �ُ 

وتفید �ه في هذه الدراسة،  لك المصطلحات�قوم ال�حث بدراستها ومناقشتها؛ للوقوف على ما تعن�ه ت

 .وذلك في مطلبین على النحو اآلتي

 المطلب األول: مصطلحات ال�حث

وتقارب الشیئان: تدان�ا، ، )1(من الفعل قارب؛ أي: دنا، والتقارب: ضد الت�اعد المقار�ة:

 .)2(التقارب بین الزوجین، ومنها: الحدیث الحسنمن والمقار�ة: ما �كون 

  .)3(الك�ف�ة المت�عة لمعالجة الموضوعات، والمماثلة في رأي �ل طرف اصطالًحا: المقار�ة

رهم، ، )4(»إبراز شيء وُ�روزه«من مادة (ن ق د) ترجع معانیها إلى النقد لغة:  ومنه: َنْقُد الدِّ

إن ناقدتهم «أي: ناقشه في األمر. ومنه الحدیث:  ،وناقده، )5(الجید منها والسق�م أي: الكشف عن

 ،والقب�ح من القول ،، �ما �عني أن النقد قد ساد استخدامه في إظهار السيء من الكالم)6(»اقدوكن

 والوقوف عل�ه ومراجعته.

                                                           
تحقیق: أحمد الصحاح تاج اللغة وصحاح العر��ة، أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري، ُینظر: الفارابي:  )1(

 ).199 /1، () م1987 -ه1407 ،4، طدار العلم للمالیین (بیروت: ،عبد الغفور عطار
�یديأبو الف�ض، الملّقب "،  محّمد بن محّمد ُینظر: عبد الرزاق: مرتضى الحسیني " )2( ، الحسیني �مرتضى الزَّ

 ،للط�اعة والنشر والتوز�ع دار الهدا�ة(الكو�ت: : مجموعة من المحققین، تحقیق، تاج العروس من جواهر القاموس
 ).2233 /3( م)، 1965

عالم  (القاهرة:، �مساعدة فر�ق عمل، معجم اللغة العر��ة المعاصرةُینظر: عمر: أحمد مختار عبد الحمید،  )3(
 ).1793 /3، ()م2008 -هـ1429، 1طالكتب، 

: عبد تحقیق، معجم مقای�س اللغةأحمد بن فارس بن ز�ر�اء القزو�ني الرازي، أبو الحسین، ُینظر: الرازي:  )4(
 ).467 /5، ()م1979 -ه1399 1ط، دار الفكر،(دمشق: السالم محمد هارون، 

 .المرجع السابق )5(
 ).284 /5(، اهر القاموستاج العروس من جو ُینظر: عبد الرزاق،  )6(
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هو ذاك التعبیر عن الموقف تجاه فن من الفنون أو علم من العلوم أو  النقد اصطالًحا:

التذوق أوًال وتمییز غثه حتى قول من األقوال، و�براز ما ف�ه من إ�جاب�ات أو سلب�ات، من خالل 

 )1(ل�قوم النقد على التأصیل والتمییز. ؛من ثمینه، وصوًال إلى التحلیل والتقی�م

ر، والمفعول ُمنظَّر، فإذا ما وضع  لغة: النظر�ة ر تنظیًرا فهو ُمنظِّ من الفعل نظََّر ُینظِّ

 )2(المنظر نتائج �حثه تكون آنذاك نظر�ة.

قضا�ا التي تحتاج إلى دلیل و�ث�ات لصحتها، والمفاه�م تعني تلك ال النظر�ة اصطالًحا:

المبن�ة على الظواهر، والمسلمات التي تعمل على تفسیر الفروض العلم�ة، �ذلك ال�حث في وسائل 

 )3(�ة.المعرفة سواًء الفطر�ة أم المكتس

 صدام الحضارات:

وف على هذا المصطلح مر�ب من لفظتي الصدام والحضارة، و��ان ذلك من خالل الوق

 تعر�ف �ل مصطلح على حدة.

، فالصدم الصك )4(: من الصدم؛ أي: ضرب الشيء الصلب �شيء مثلهالصدام في اللغة

أي: أسكته وألجمه، والتصادم أي التضارب، ومنه اصطدمت  ،والدفع، ومنه قولهم: صدمه �الحجة

 )5(اآلراء؛ أي: تضار�ت.

                                                           
 .5، صم)1983، 4ط،  ،دار الثقافة(بیروت: ، تار�خ النقد األدبي عند العرب ع�اس: إحسان، ُینظر:  )1(
 .3/2232، معجم اللغة العر��ة المعاصرة ُینظر: عمر: )2(
 المرجع السابق. )3(
�اسر  ، تحقیق:لسان العربالمصري، ابن المنظور: أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم اإلفر�قي ُینظر:  )4(

 -334م)، ص 2009، ب.ط، 7سل�مان أبو شادي، و مجدي فتحي السید، (القاهرة: دار التوف�ق�ة للتراث، مج
335. 

 .362م) ص2002ه/ 1423، (ط�عة خاصة بوزارة التر��ة والتعل�م، المعجم الوجیزمجمع اللغة العر��ة، ُینظر:  )5(
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لغة العر��ة من الحضر، من الجذر: (ح اشُتقَّْت الحضارة في الالحضارة لغة:  ة:الحضار 

أي: �حضرته،  ،و�ذلك الشهود، فعندما نقول �مشهد منه )أي: المجيء(ض ر)، ومنها: الحضور 

أي: (، والحاضر: ضده المسافر، والحضرة )أي: التمدن والتطور واإلقامة في الحضر(والحضر: 

 .)1(منها اقر��ً  :، فعند القول: �نت �حضرة الدار أي)القرب من الشيء

وجاءت حضر في عدد من المواضع في القرآن الكر�م، �معنى شهد، ومن ذلك قوله تعالى: 

﴿َوِ�َذا َحَضَر اْلِقْسَمَة ُأْوُلوا ، قول هللا تعالى: )2()180(سورة ال�قرة:  ﴿ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت﴾

 )3(.)8(سورة النساء:  اْلُقْرَ�ى﴾

ترجمًة للمصطلح اإلنجلیزي  المنظومة الغر��ةحضارة في جاءت الالحضارة اصطالًحا: 

)Civilization( والفرنس�ة ،)Civilisation( و�عود أصلها إلى الجذور المشتقة من الكلمة الالتین�ة ،

Civitas)(  معنى المدن�ة، أو من�)Civis( ألن الح�اة عادة ما تكون مرت�طة  ؛�معنى ساكن المدینة

 .)4(�معنى المدني) Civil( �معنى المواطن، أو )Citizen(معنى وال�ات، أو � )Civites(�المدن، أو 

�أنها ذلك الك�ان الثقافي الواسع الذي �ضم الجماعات �كل فئاتها وأط�افها  هنتنغتون عرفها 

�أنها: "مجموعة من الظواهر االجتماع�ة  André Lalandeوعرفها أندر�ه الالند ، )5(وأعرافها وتدینها

                                                           
، تحقیق: لسان العربأبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم اإلفر�قي المصري، ابن المنظور: ُینظر:  )1(

 .202 -196، بدون سنة)، ص 4، ج1المخزومي مهدي والسامرائي إبراه�م، (بیروت: دار الصادر، ط
 .180سورة ال�قرة:  )2(
 .8سورة النساء:  )3(
 1لقاهرة: دار الزهراء لإلعالم العر�ي، ط، (اأسس مفهوم الحضارة في اإلسالمالخطیب: سل�مان، ُینظر:  )4(

 .24م)، ص1986
مالك عبید أبو : ، ترجمةصدام الحضارات و�عادة بناء النظام العالمي الجدیدصموئیل،  :غتون نهنتُینظر:  )5(

 .106و 105م)، ص: 1999 ،1ط الدار الجماهیر�ة للنشر، :محمود محمد خلف، (مصراتهو   شهیوة،
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والتي تتسم �سمات: دین�ة، أخالق�ة، جمال�ة، فن�ة، تقن�ة أو  ،ات الطب�عة القابلة للتناقلالمر��ة ذ

 .)1(علم�ة مشتر�ة بین �ل األجزاء في مجتمع عر�ض أو عدة مجتمعات مترا�طة"

: نظام اجتماعي �عین االنسان على الز�ادة في إنتاجه فقد عرَّفها �أنها ول دیورانتأما 

نسان من الخوف تحررت في ألنه إذا أمن اإل ؛یث ینتهي االضطراب والقلقالثقافي، وهي تبدأ ح

فتستنهضه الحوافز الطب�ع�ة للمضي في طر�قه لفهم  ،نفسه دوافع التطلع وعوامل اإلبداع واإلنشاء

 )2(الح�اة وازدهاراها.

في الترف وأحكام  عن تفنن ابن خلدون حدیث وجاءت الحضارة في المنظومة العر��ة في 

ائع المستعملة في وجوهه ومذاه�ه في المطا�خ والمال�س والم�اني والُفُرش واألبن�ة وسائر الصن

 )3(عوائد المنزل وأحواله.

إذ یؤ�د على أن  ،و�تمیز تعر�ف ابن خلدون �أنه ضمن اإلطار االجتماعي والتار�خي

فابن خلدون  الحضارة هي الوصول لقمة العمران والتطور الثقافي والشخصي والرقي االجتماعي،

 صاحب أقرب تعر�ف للحضارة من مفهومها الحدیث. 

                                                           
، ترجمة: خلیل أحمد خلیل، (بیروت: منشورات عو�دات، موسوعة الالند الفلسف�ةر�ه، الالند: أندُینظر:  )1(

 .172م)، ص2001، 2المجلد األول، ط

تقد�م: محیي الدین صابر، تحقیق: ز�ي نجیب محمود، (بیروت: ، قصة الحضارة دیورنت: ول وایر�ل،ُینظر:  )2(
 .٣ص 1م)، مج1988، ب.ط، 1دار الجیل، ج

دیوان المبتدأ والخبر في تار�خ العرب والبر�ر ومن عاصرهم من ذوي الشأن خلدون: عبد الرحمن، ینظر: ابن  )3(
 .465م)، ص2001، .طدار الفكر، ب : خلیل شحادة، راجعه: سهیل ز�ار (بیروت:ه، ض�طاألكبر
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كما عرفها مالك بن نبي �أنها: مجموع الشروط األخالق�ة والماد�ة التي تت�ح لمجتمع معین 

أن �قدم لكل عضو من أعضائه، في �ل طور من أطوار وجوده منذ الطفولة، إلى الش�خوخة 

 )1(ك من أطوار نمو.المساعدة الضرور�ة له في هذا الطور أو ذا

االختالفات الس�اس�ة واالقتصاد�ة الُمندلعة بین الدول القوم�ة خالل صدام الحضارات: 

الفترة التال�ة للحرب ال�اردة، وتشمل �ال� من الحضارات اإلسالم�ة والصین�ة وال�ا�ان�ة والهند�ة 

 )2(والغر��ة واألفر�ق�ة وأمر�كا الالتین�ة.

 صراع الحضارات:

من الصرع وهو الطرح أرًضا، إذ �قال: صرعه أي طرحه أرًضا فهو في اللغة: الصراع 

 .)3(مصروع وصر�ع، ومنه المصارعة تلك الر�اضة المعروفة الدالة على المغال�ة والدفع أرًضا

ذاك الوضع االجتماعي الناشئ من سعي طرفین أو أكثر من أجل  الصراع اصطالًحا:

ة، و�أتي هذا الصراع بین الدول في شكل الحرب، أو المغال�ة تحقیق أهداف متضار�ة وغیر متوافق

�فرض القوى لتحقیق الهدف المنشود ألحد الطرفین على حساب أهداف اآلخر، ومنه الصراع العر�ي 

 .)4(اإلسرائیلي، والصراع بین الشرق والغرب

قارعة وندرك من خالل التعر�ف �الصراع والصدام الحضاري أن الصدام �عني التضارب والم

�قوة، وهو ما �ستوجب إ�قاف حضارة لألخرى، في حین أن الصراع �عني طرحها أرًضا ومغالبتها، 

واستخدام القوة لصرعها وقتلها �الكل�ة، وما ذلك إال لتحقیق مآرب وأهداف الحضارة المتغل�ة، ورغم 

                                                           
م)، 1971ب.ط ،  (القاهرة: مكت�ة عمار،، لمفهوم�ةا ،لثقافةا ،لحضارةاآفاق جزائر�ة مالك،  :نبيُینظر: بن  )1(

 .٤٧ -٤٦ص 
)2( Todorov, The Fear of Barbarians, 102 
 .352 -351م، ص 2009 ،7مج ،لسان العرب  ،ابن المنظور )3(
، 1مر�ز الخل�ج العر�ي، طدبي: ، (قاموس بنغو�ن للعالقات الدول�ةج�فري،  :نو�نهامو  غراهام،:�فانزإ ُینظر: )4(

 .129م)، ص2004
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إ�قاف حضارة في  إذ أحدهما یؤدي ،الت�این بین المصطلحین إال إننا نلحظ التقارب الشدید بینهما

 حین أن المصطلح اآلخر �عني مغالبتها وطرحها أرًضا وهز�متها �الكل�ة.

 المطلب الثاني: المصطلحات ذات الصلة

�عني هذا المطلب �التعرف على المصطلحات ذات الصلة �موضوعنا، إذ ال تتوقف 

لة قو�ة في المصطلحات على ما ورد في عنوان ال�حث، بل تتعدى ذلك إلى مصطلحات لها دال

 مجال �حثنا. 

تأتي لفظة "ثقافة" في اللغة من الفعل "ثقف"؛ أي: صقل، وعادة ما لغة:  Cultureالثقافة 

، والمقصود بها: العلوم والمعارف )1(تأتي صفة لعمل�ة صقل الس�ف، وثقف الشيء: سرعة التعلم

 .)2(والفنون التي �طلب الحذق فیها

األسلوب الكلي لح�اة الجماعة الذي یتسق مع �أنها ُتعرف الثقافة  الثقافة اصطالًحا:

�أنها: عادات وتقالید ا أ�ًض �ما ُتعرف الثقافة  ،)3("تصورها العام لأللوه�ة والكون واإلنسان والح�اة

ومعتقدات المجموعات ال�شر�ة التي تمتاز �سمات مستقرة، �ما أنها مجموع االستجا�ات والمواقف 

وب ضرورات وجوده الطب�عي �ما تحمله من عادات ومعتقدات التي یواجه بها شعب من الشع

 )4(وآداب وأع�اد.

�جمع جوانب هو الجامع لكل ما س�قه من تعر�فات ال س�ما أنه  و�بدو أن التعر�ف األول 

سلوً�ا اجتماع��ا ومع�اًرا موجوًدا في  ُتعدُّ الثقافة الثقافة الثالث الفكري والسلو�ي والمادي، �ما أن 

                                                           
 ،3، ط9، جدار صادرتقد�م: أحمد فارس، (بیروت: ، لسان العرب، يد بن مكرم بن علمحم :ابن منظور )1(

 .19ص)، 2005
 .129 -128م، ص 2009 ،2، مجبلسان العر   ،ابن المنظور )2(
 .36 ص م)،2006، 1ط دار الفكر العر�ي، ، (القاهرة:التر��ة وثقافة التكنولوج�ا، أحمدعلي  :مد�ور ُینظر: )3(
 .215م)، ص 1997 ،2القاهرة: دار الرشاد، ط(، التراث والمستقبل، محمد :رةعماُینظر:  )4(
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ات ال�شر�ة �شمل نطاق الظواهر التي تنتقل من خالل التعلم االجتماعي في المجتمعات المجتمع

ال�شر�ة �عض جوانب السلوك اإلنساني، والممارسات االجتماع�ة منها الثقافة واألشكال التعبیر�ة 

استخدام األدوات، الط�خ، المأوى،  :مثل ؛مثل: الفن، الموس�قى، الرقص، الطقوس، والتقن�ات

 �س هي �مثا�ة �ل�ات ثقاف�ة، توجد في جم�ع المجتمعات ال�شر�ة. والمال

  Dialogue of Civilizations:مفهوم حوار الحضارات

و�ل شيء تغیر  )1(: من الحور "أي الرجوع عن الشيء والعودة إلى الشيء".الحوار لغة

 . )3(وره. والمحاورة: مراجعة المنطق والكالم في المخاط�ة، وقد حا)2(من حال إلى حال

األفكار  ت�ادلو�لها تتفق على أنها  ،برزت تعار�ف عدیدة: حوار الحضارات اصطالًحا 

بین ممثلي الحضارات أو ممثلین من �عض أج�ال الحضارات الموجودة في وقت واحد، للتعبیر 

عن المعنى األوسع للحوار، ومن �عكسون مصالح الحضارات العالم�ة المت�ادلة، وهؤالء �مكن أن 

وقد �كونوا مواطنین أو س�اح  ،وممثلین لمؤسسات اجتماع�ة ،ونوا علماء، وس�اسیین، وفنانین�ك

 )4(�مثلون حضارات مختلفة.

فرانس�س المفكر �ارت�ط ظهور هذا المصطلح  :End of Historyمفهوم نها�ة التار�خ 

" The National Interestفو�و�اما ال�ا�اني األصل األمر�كي الجنس�ة، وتم نشره من خالل دور�ة "

                                                           
 .750 ص، ، دار صادرلسان العربابن منظور )1(
 .448م، 2009 ،3مج ،لسان العرب  ،ابن المنظور )2(
 .218 ، ص4ج ،لسان العرب، ابن منظور )3(
المر�ز الثقافي العر�ي، (الدار الب�ضاء:  ،في أصول الحوار وتجدید علم الكالم ،طه :عبد الرحمنُینظر:  )4(

 .147ص م)،2000 ،2الط�عة 
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و�عرفه: إن نها�ة التار�خ تعني انتصار الفكر اللیبرالي الذي �مثل أفضل النظم م، 1989عام 

 .)1(الس�اس�ة، وهي أفضل مستو�ات الفكر األیدیولوجي وأرقى درجات تطوره

 الد�موقراط�ة اللیبرال�ة: 

وهما:  ،ین فلسفتینتعد ذلك األساس الفكري للد�موقراط�ات الغر��ة، حیث أنها مجموع ب 

 )2(الد�موقراط�ة واللیبرال�ة.

 :"الحضارة الصین�ة "الكونفوش�ة 

الكونفوشیوس�ة د�انة أهل الصین، وهي ترجع إلى الفیلسوف �ونفوشیوس الذي ظهر في 

القرن السادس قبل المیالد داعً�ا إلى إح�اء الطقوس والعادات والتقالید الدین�ة التي ورثها الصینیون 

هم مض�ًفا إلیها جانً�ا من فلسفته وآرائه في األخالق والمعامالت والسلوك القو�م. وهي عن أجداد

 .)3(تقوم على ع�ادة إله السماء أو اإلله األعظم، وتقد�س المالئكة، وع�ادة أرواح اآل�اء واألجداد

تلك �عض المصطلحات ذات الصلة ب�حثنا، وما أردت الوقوف عل�ه في �حثي لصقله 

�جب من تلك المصطلحات والمرادفات لإللمام �موضوع ال�حث، وال شك أن التعر�فات ومعرفة ما 

ا وداللة للمصطلح.  اإلجرائ�ة للمصطلحات تعطي انط�اًعا خاص�

  

                                                           
مر�ز األهرام (القاهرة: ، ترجمة: حسین أحمد أمین، نها�ة التار�خ وخاتم ال�شر ،فرانس�س :فو�و�اماُینظر:  )1(

 . 17 -8ص م)، 1993، 1للنشر والتوز�ع، ط
 30، ع16م ،مجلة العلوم الس�اس�ة، "الفكر�ة وآفاقها المستقبل�ة اللیبرال�ة: نظرة في منطلقاتها، "الغر�اوي ُینظر:  )2(

 .35ص، 
، 1، (القاهرة: دار الكتاب العر�ي، ط، �ونفوشیوس فیلسوف حضارة المستقبلعبد الكر�م: وج�ه أحمدُینظر:  )3(

 .58 -56م) ص 2017
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 الفصل األول

 الس�اق التار�خي لنظر�ة صدام الحضارات ومضامینها الفكر�ة

 الم�حث األول: الجذور التار�خ�ة لنظر�ة صدام الحضارات:

 )Arnold Joseph Toynbee(أرنولد تو�نبي طلب األول: صدام الحضارات عند الم

 )Bernard Lewis(لو�س برنارد المطلب الثاني: صدام الحضارات عند 

 )Yoshihiro Francis Fukuyama(فو�ا�اما فرانس�س یوشیهیرو  المطلب الثالث:

 .نها�ة التار�خ أطروحةو 

 هنتنغتون  عند اراتِ َض الحَ  داِمِص  ظر�ةُ نَ  :الثاني �حثالمَ 

 وأثرها في نظر�ة صدام الحضارات هنتنغتون  المطلب األول: نشأة

 بین دور الدین وتمیز الحضارة الغر��ة هنتنغتون المطلب الثاني: الحضارات عند 

 المطلب الثالث: َبواِعُث الِصداِم الَحَضارَي بین الحضارة الغر��ة واإلسالم�ة عند هنتنغتون 

 الحضاري بین اإلسالم والغرب عند هنتنغتون وفو�و�اما لصدامُ المطلب الرا�ع: ا
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 الس�اق التار�خي لنظر�ة صدام الحضارات ومضامینها الفكر�ة: الفصل األول

راعاِت الس�اس�ِة واالقتصاد�ِة واالجتَماع�ِة والِعرق�ِة والثقاف�َِّة    في عالٍم َ�ُعج �الصِّ

ا ومستعص�ً  ،اا شائكً ا جدل�ً ا تار�خ�ً وضوعً مَ   الذي أص�حراتِ ضاالحَ  دامِ ِص  موضوعُ والحَضار�ةِ یبرُز 

هاِت من ِقبل الفالِسفة والمفكر�نالتحدیدِ  لىع ِد التوجُّ وتعددت اآلراُء واختلفت وجهات النظِر  .؛ لتعدُّ

هي: نظر�ُة صداِم الحَضاراِت، ونحاوُل خالَل  ،حوَل القض�ِة؛ حتى ُتوَِّج �لُّ ذلك بنظر�ٍة معاصرةٍ 

الفصِل تت�َع الس�اِق التار�خي لنظر�ِة صداِم الحضاراِت والتنقیِب عن َمضامیِنها الِفكر�ِة،  هذا

 والتر�یز َعلى:

 الصدام الحضاري عند أرنولد تو�نبي. •

 الصدام الحضاري عند برنارد لو�س. •

 فلسفة التار�خ عند فرانس�س فو�و�اما. •

 امینها الفكر�ة والبنیو�ة التار�خ�ة.ُأطروَحة صدامِ الَحضاراِت عند صموئیل هنتنغتون ومض •

 االتفاُق بین أطروحتي صداِم الحضاراِت وفلسفِة التار�ِخ. •
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 الم�حث األول: الجذور التار�خ�ة لنظر�ة صدام الحضارات

 الحرِب  ، ونها�ةِ م1989برلین عام  سورِ  الكبرى مثل انه�ارِ  العالم�ةُ  األحداثُ  أوجدتِ  

ر�ي الغَ  عسكرِ ، والمُ السوفیتي السابقِ  �االتحادِ  تمثًال مُ  االشتراكي رقين الشَ المعسكر� ُ�تلتي بین ال�اردةِ 

تحوالٍت عالم�ٍة جدیدة طرأت على النظام العالمي، إذ أدَّت  -الوال�ات المتحدة األمر�ك�ةزعامِة ب

یُّر النظاِم؛ (سا�ًقا) أماَم القوة اللیبرال�ة الرأسمال�ة الغر��ة إلى تغ تحاد السوفیتياال هز�مة وانه�ار

  دولٌة واحدٌة هيدهُ سیَّ تتُأحادي القطب تحكمُه و إلى نظام  ،القطب من عالم ثنائي فتحوَل العالمُ 

 القائد للعالم والمس�طر عل�ه. )1(الجدید النظامُ هذا  وأص�حَ ، األمر�ك�ة المتحدةُ  الوال�اتُ 

 الس�اس�ة صطلحاتِ من المُ العدید ِ  ورهظُ  وواكَب التغیُر في میزاِن القوى العالم�ة 

ة التي ارت�طت �العدیِد من النظر�اِت الُمعبِّرة عن الوضِع الراهن، وما آل إل�ه العالُم من سترات�ج�واال

تغیُّرات، ومن أبرز تلك المصطلحات التي أحدثت َجدًال على الُمستوى الَمحلّي والعالمي مصطلح 

الس�اسّي  مالذي برز من خالل العالو  ،یدیولوج�اتحرب األ) المرت�ط بنها�ة نها�ة التار�خ(

(صدام  فرانس�س فو�و�اما، �ما ظهر مصطلحُ  واالقتصادّي األمر�كي ذي األصول ال�ا�ان�ة

الس�اسي األمر�كي ذي اُألصوِل  ِ على ید واسَع النطاقِ   وصراِعها) ُمحدًثا َجدًال �بیًراالحضاراتِ 

الذي ساد أثناء الحرب  یدیولوج�اتاأل حربِ عصَر  إنَّ قاَل:  الذي هنتنغتون صموئیل  الیهود�ةِ 

 .)2(وثقافي دیني ها على أساسٍ وصدامِ  الحضاراتِ  حربِ  دأ عصرُ و�َ  ،قد انتهى ال�اردة

دام)، (مصطلح أطلقَ  َمن أولَ  �كنْ  لم هنتنغتون  إن  الُمنظر�ن، من عددٌ  س�قهُ  فقد الصِّ

وِلَفْهم تلك النظر�َة  �عض المفكر�ن؛و�ؤ�د هذا ِقدم المفهوم و�ن بدا مختلَف الداللِة والهدف عند 

                                                           
، لجدید: دراسة تحلیل�ة مقارنةطروحات فو�و�اما وهنتغتون والنظام العالمي ا، �حیى سعید: قاعودُینظر:  )1(

 .11صم)، 2014ب.ط، مر�ز الب�ان لل�حوث والدراسات، (الر�اض: 
، تقد�م: ، ترجمة: طلعت الشایبصدام الحضارات إعادة صنع النظام العالميهنتغتون: صامو�ل، ُینظر:  )2(

 .110م)، ص1999، 2(القاهرة: شر�ة سطور للنشر، ط صالح قنصوه
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البَد أن نتعرَف على الجذوِر التار�خ�ِة للُمصطلِح وماه�ة نظر�ة الصداِم  هنتنغتون التي أطلَقها 

 الحضاري عند المفكر�ن من خالل اآلتي.

 Arnold Joseph 1975 - 1889( أرنولد تو�نبيالمطلب األول: صدام الحضارات عند 

Toynbee()1( 

، ومن هؤالء ؤرخینَ والمُ  من الفالسفةِ  نخ�ٍة ممیزةٍ دى لَ  �التار�خِ  الحضارةِ  دراسةُ ارت�طت 

فإذا ما أرْدنا فهَم تار�َخ  .)2(حدة للدراسة التار�خ�ةوَ  أنها أصغرُ � ف الحضارةَ عرَّ  إذ ،فة تو�نبيالسِ الفَ 

حتى نفهَم تار�َخ و  ها الحضاري الذي تنتمي له،طارِ دراستها ضمن إ فعن طر�قدوِل، أّي دولٍة من ال

لغر��ة التي تنتمي دولة الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة، وجب أن ندرَس تار�َخها من خاللِ الحضارة ا

نعوُد إلى تار�خ ُدول أورو�ا الغر��ة، حیث إنَّ ُسكان الوال�اِت هاَجروا من تلَك المنطقِة، إلیها، و�ذلك 

 .)3(�ك�ة�عد اكتشاِف ُ�ولوم�س للوال�اِت المتحدِة األمر 

                                                           
، إنجلیزي المولد والجنس�ة Arnold Joseph Toynbeeوالس�سیولوجي أرنولد جوز�ف تو�نبي المفكر والمؤرخ  )1(

م، في العاصمة البر�طان�ة لندن من أبو�ن مس�حیین ینتم�ان للط�قة 1889أبر�ل لسنة  14إذ �انت والدته في 
لى أن أص�ح مؤرًخا شغوًفا، الوسطى العل�ا، تلقى علم التار�خ من والدته لتخصصها في مادة التار�خ، وتأثر بها إ

فقد التحق تو�نببي �أفضل مدارس بر�طان�ا إذ درس في مدرسة ونشتر، ثم جامعة �الیول �أكسفورد متخصًصا في 
م، �ما التحق 1915التار�خ القد�م، �ما أجاد عدًدا من اللغات القد�مة والحدیثة، وعمل أستاًذا جامع��ا حتى عام 

خارج�ة البر�طان�ة، �ما شغل منصب مدیر المعهد الملكي للشؤون الدول�ة، �ما تأثر لسلك االستخ�ارات التا�ع لل
�شكل ملحوظ �ابن خلدون وتجلى ذلك في نظر�ته التحدي واالستجا�ة في ب�ان ق�ام الحضارات وأفولها، �ما شهد 

ًما �الًغا لدراسة الحضارات و��ف�ة الحر�ین العالمیتین وتر�تا ف�ه أثًرا �الًغا إذ خشي على الحضارة الغر��ة وأولى اهتما
 ,britannica”:عاًما. (ینظر 86م عن عمر ناهز 1975الحفاظ علیها، منها �تا�ه دراسة التار�خ، توفي سنة 

Arnold Joseph Toynbee”  ترجمة: فؤاد محمد شبل، مراجعة: محمد ة التار�خمختصر دراسأرنولد ،  :تو�نبيو ،
من ، ". الزغبي12 -7، صم)2011، 1جالمر�ز القومي للترجمة،  (القاهرة:شفیق غر�ال، تقد�م: ع�ادة �حیلة،

 ؛381و 380، ص128، ع مجلة اآلداب، "التحدي واالستجا�ة إلى الدولة العالم�ة: قراءة في فلسفة أرنولد تو�نبي
عین للدراسات وال�حوث اإلنسان�ة (اإلسكندر�ة: ، فسیر مسار التار�خ: نظر�ات في فلسفة التار�ختغنمي،  :رأفت

 .193صم)، 2000ب.ط، واالجتماع�ة،
 الشر�ف، مراجعة: محمد بدران، (القاهرة: مط�عة أمین محمود ، ترجمة:الحضارة في المیزانتو�نبي: أرنولد،  )2(

 .197م)،  ص1948، 1ع�سى ال�ابي الحلبي ط
 .197المرجع السابق، ص )3(

https://www.britannica.com/biography/Arnold-Joseph-Toynbee
https://www.britannica.com/biography/Arnold-Joseph-Toynbee
https://www.britannica.com/biography/Arnold-Joseph-Toynbee
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ونالحظُ أنَّ تو�نبي یؤ�د أنَّ معرفةَ تار�ِخ الدوِل ِضمَن إطاِرها الَحضاري ُ�مكُننا من وضِعها 

تصن�ٍف ُموحٍد تنتمي له ضمن الحدوِد الزمان�ة والمكان�ة لها، و�ضرب تو�نبي مثاًال واضًحا  في

 نطلَق على دوٍل مثَل: الوال�اِت لعدٍد من الدوِل التي تنتمي للحضارة الغر��ة؛ لهذا فإنُه �مكُننا أنْ 

المتحدِة األمر�ك�ة، وفرنسا، و�ر�طان�ا ُمجتمعًة �أنها دول "العالم المس�حي الغر�ي، أو المجتمع 

 .)1(الغر�ي"

 يالغر�العالم ِ  على دولِ  ما ال ینطبقُ  لفهم تار�خ دولةٍ  ؛ي مجال الحدودِ تخطِّ  إنَّ وفي الحق�َقة ِ 

غرب المَ  دولِ  تار�خِ هم َ اولنا فَ فلو حَ ، الحضاراتِ  ختلفِ لمُ  المنتم�ةِ  الدولِ  �لَّ  ، بل �شملُ حسبف

 . )2(إلى العالم اإلسالمي العر�ي أو أفغانستان فإننا سنصلُ 

) (التحدي واالستجا�ة هنظر�تِ   من خاللِ اإلنسان�ةِ  وسقوط الحضاراتِ  تو�نبي ق�امَ  رفسَّ و 

(Challenge- and- Respons)ونبَذها ورآها شدیدَة الغموِض، فهذه  الِعرق�ة النظر�اتِ إذ عارَض  ؛

النظر�ات تؤ�د على دور الِعرِق أو الجنِس و�عتقُد أصحابها أنَّ الخصائَص الَخْلق�َّة والبدن�ة التي 

یتوارُثها األفراُد تمیُزهم، ومن خالِل تلَك الخصائِص توجُد جماعاٌت �شر�ة معینة قادرة على التقدم، 

 تتكونُ ألنها  ؛أوسعَ  ذات مجالٍ  الحضاراتِ  نَ إبل  الحضاراتِ  في ق�امِ  الفعالَ  العاملَ  ل�َس  فالجنُس 

 حضار�ةٌ  وق�مٌ ٌ، واحدة عالم�ةٌ  ، ودولةٌ مشتر�ةٌ  دین�ةٌ  ها عقیدةٌ تجمعُ عرق�ٍة ُمتعددٍة  من مجتمعاتٍ 

لسبُب في ، �ما یرفض تو�نبي اعتقاَد ه�جل القائم على اعت�اِر أنَّ األمَة األلمان�ة هي امتشابهةٌ 

ِر الحضاري   .)3(التطوُّ

                                                           
 .224 -223المرجع السابق، ص )1(
 .224 -223المرجع السابق، ص )2(
 .261 -260المرجع السابق، ص )3(
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رفَض تو�نبي ما ذهب إل�ه �عض المفكر�ن من اعت�ار العوامل الطب�ع�ة  ومن ثم فقد

بَب ن سأالجغراف�ة ضمن العوامل األساس�ة لق�ام الحضاراِت وتطورها، وانتقَد مؤ�دیها المعتقدین 

�ه عوامُل المناِخ ونوع�ة التر�ِة، بیئٍة ذاِت موقٍع جغرافي تتوافُر  نشأِة الحضارِة وتقدمها وجود

و�رهانهم في ذلك ق�ام حضارتین أو ثالثة في مثل تلك الظروِف البیئ�ِة �الحضارةِ المصر�ِة وال�ابل�ة، 

و�تساءُل تو�نبي لو �اَن ذلك َصح�ًحا، فما السبب في عدم ق�ام حضارات في مناطَق متماثلٍة 

 )1(؟ف�ةجغراف��ا تواَفرت فیها نفس الشروِط الجغرا

حدي �عنصري التَّ  اهسقوطِ و  ،الحَضاراتفي ق�ام ِ  العامل المتحكمَ  كما یرى تو�نبي ارت�اط

أو  الطب�ع�ةُ  ، فل�ست العواملُ الحضاراتِ  وتطورِ  لنشوءِ  اإل�جابيّ  ن �عتبران المؤشرَ یاللذ واالستجا�ةِ 

 .)2(بین تلك العواملِ  ارت�اطِ  قةِ ، بل وجود عالالحضاراتِ  لق�امِ  األساسيَ  العاملَ هي الجغراف�ة  البیئةُ 

، حضارتهِ  بناءِ  أثناءَ  اإلنسانَ  تواجهُ  صع�ةٍ  ظروفٍ  وجودِ  عند تو�نبي في التحدي و�تمثلُ 

على تلك التغلب ِ  عن، أما عجزه ناجحةً  استجا�ةً حقق َ  الظروفِ  على تلكَ  اإلنسانُ  بَ فإذا تغلَّ 

 .)3(فاشلة ؤدي الستجا�ةٍ یُ ف الظروفِ 

للتحدي  الفاعل في االستجا�ةِ  ن العاملَ أن تو�نبي یرى �أ القولَ  نستط�عُ  قَ ومن خالل ما سب

قةمن خالل ا �كونُ  �شريٌ  طب�عيٌ  �اإلبداع في عدة  المتصفةِ  من السكانِ  لقلِة أو الُنخ�ة الخالَّ

 ا،هؤالء المبدعین معً  ، عن طر�ق تعاونِ والس�اس�ة واالجتماع�ةِ  العسكر�ة والفكر�ةِ منها:  ،مجاالتٍ 

 وال�شر�ة صعو�ةً  الطب�ع�ةُ  �لما زادت الظروفُ و ، )4(الصعاب وتذلیلِ  للهدفِ  الوصولَ  تكون النت�جةُ و 

                                                           
 .261 -260المرجع السابق، ص )1(
(القاهرة:  مراجعة: محمد شفیق غر�ال، ترجمة: فؤاد محمد شبل، ،مختصر دراسة التار�خ ،أرنولد: تو�نبي :رُینظ )2(

 .101ص م)، 1966 ،2ط ،1ج عة لجنة التأل�ف والترجمة والنشر،مط�
 .116المرجع السابق، ص )3(
 .91ص م)،1955 ب.ط، مط�عة الزهراء، (�غداد: ،التار�خ: مجاله وفلسفته، نوري : جعفرُینظر:  )4(
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أو موت حضارة ذات  ، واستمرارها دون سقوطٍ أقو�اءَ  �أناسٍ  وق�ام الحضاراتِ  نشأةِ في همت أسما كلَّ 

 �الضعفِ  المتسمةِ  الحضاراتِ و  الشعوبِ أسهمت في نشأِة  ،، و�لما �انت الظروف سهلةمر أطولَ عُ 

 .)1(ها وسقوطها أكبرو�مكان�ة فشلِ 

 هي:، منها سوى خمسٍ  یبقَ  حضارًة لمإلى إحدى وعشر�ن  م تو�نبي العالمَ قسَّ ومن ثم فقد 

 الحضارة المس�ح�ة الغر��ة. •

 الحضارة المس�ح�ة األرثوذ�س�ة الشرق�ة. •

 الحضارة اإلسالم�ة. •

 الحضارة الهند�ة. •

 )2(حضارة الشرق األقصى. •

 اجوا�ً  وضعهُ  إذ" في المیزانِ  ضارةُ "الحَ  في �تا�هِ  ضاراتِ الحَ  دامِ ث تو�نبي عن ِص تحدَّ و  

 ِبناًء على قراءتهم للعصِر السابِق المستقبلِ  يؤرخِ مُ قع علیها اخت�ار �أبرُز حادثٍة ا مَ  : مفادهلسؤالٍ 

َماِضً�ا ألولئَك الُمؤرِخیَن؟  على اعت�اِر أنَُّه س�ص�حُ  تو�نبي الذي عاَصره -القرن العشر�ن-ِلعصِرهم 

 سائرِ �ِ  ر��ةِ الغَ  ضارةِ الحَ  مِ صادُ تَ  اللِ دام الحضارات" من خِ "ِص واعتقَد تو�نبي أنَّ اإلجا�َة ستكوُن 

 .)3(خرى األُ  الحضاراتِ 

 طوة األولى لتوحیدِ �اعت�اره الخُ  ررُ بَ یُ سَ  الغر��ةِ  الحضارةِ  اصطدامَ  تو�نبي أنَّ  �عتقدُ كما 

فیبرُر تو�نبي للحضارِة الغر��ة ذلك الصداَم مع الحضاراِت األخرى  ،واحدٍ مجتمع ٍ ضمن العالم ِ 

في ال�شري  الجنسِ  توحیدِ  ألنَّها تسعى إلى  هدَف الحضارِة الغر��ِة نبیٌل؛ألنُه یرى أنَّ  ؛مستقبًال 

                                                           
 .116، ص1ج ،دراسة التار�خ مختصر، تو�نبيُینظر:  )1(
مراجعة: أحمد عزت عبد الكر�م،  ترجمة: فؤاد محمد شبل،، التار�خ ةمختصر دراس، أرنولد ي:تو�نبُینظر:  )2(

 .71، صم) 2011، 4ج القومي للترجمة، المر�ز (القاهرة: تقد�م: ع�ادة �حیلة،
 .214 -213المرجع السابق، ص  )3(
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من  نةٌ �ة فهو سُ الح�اة اإلنسان ستلزماتِ من مُ ُمجتمعٍ واحٍد تحَت را�ِة الحضارِة الغر��ِة، ُو�عُد ذلك 

 .)1(الطب�عة ننِ سُ 

لم و وفكره،  الغربِ  را�ةِ  تحتَ  العالمُ  یتوحدَ  ، وهي أنْ الس�ادةِ  على تلكَ  ةتو�نبي موافق وأظهر

ؤ�د بذلك یُ وهو ، ق تلك الشعوبِ من حَ  ، واالخت�ارُ للكونِ  الطب�ع�ةُ  نةُ هو السُ  شر إلى أن التنوعَ �ُ 

ها، رایتِ  تحتَ  العالمُ  دَ أن یتوحَّ  واألجدرُ  ،المتفوقةُ  هيَ  الغر��ةَ رة َ الحضا أنَ  �اعت�ارِ  الغر��ةَ  اله�منةَ 

 .الغر�يّ  االستعالءِ  فكرةَ بوضوٍح تاٍم  برزوهذا االعتقاد یُ 

ره في الصدام الحضاري بین الحضارة الغر��ة والحضارات تصوُّ  بناءَ  �وضح تو�نبي أنَّ و 

 منها: الدالئلِ من مجموعٍة على  األخرى جاء بناءً 

 ظهورِ  �المستقبل، منذُ �التنبؤ ِ  عام �فیلةٌ  6000ر بنحو دَّ قَ ال�شري الذي �ُ  التار�خُ  -1

 عتبر قصیرةً تُ  الزمن�ةَ  المدةَ  تلكَ  أنَّ  ضارة"، على الرغمِ سمى "حَ علیها مُ  طلقُ ال�شر�ة التي �ُ  التجمعاتِ 

، المختلفةِ  دار بین الحضاراتِ  الذي من الصراعِ  أمثلةً  تقدمُ  ال�شري، تلك السنواتُ  الجنسِ  مرِ عُ � مقارنةً 

والرومان�ة  الیونان�ةِ  الحضارةِ  على الماضي، مثل ما حدث من خاللِ  بناءً  قائمٌ  فذلك التكهنُ 

 )2(األخرى. الحضاراتِ  راعهما معَ وِص 

على  بین الحضارتین الغر��ة مع الیونان�ة والرومان�ة من حیث االنتشارِ  التشا�هُ  -2

ها تلك الحضارة الیونان�ة الرومان�ة إال أمر�كا الوسطى التي لم تصلْ  لعالمِ من ا اإلسكندر، فلم یبقَ ید ِ 

الیونان�ة  الحضارةِ  اإلسكندر األكبر والفتوحات الرومان�ة، أدت إلى انتشارِ  ن فتوحاتِ إحیث 

 )3(.الغر��ة الیوم الحضارةِ  النتشارِ  مشا�هٌ  العالم القد�م، وهذا بالدِ  عظمِ والرومان�ة إلى مُ 

                                                           
 .215 -214مرجع السابق، ص ال )1(
 .216المرجع السابق، ص )2(
 .196 -194المرجع السابق، ص )3(
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 فعلٍ األخرى �ردة ِ  �الحضاراتِ  الیونان�ة والرومان�ة بین الحضارةِ  الصدامِ  رحلةُ برزت م -3

األخرى في  علیها، وهذا ما توقعه تو�نبي من الحضاراتِ  هاها واعتدائِ عدوانِ  من الحضارات تجاهَ 

 )1(الغر��ة. للحضارةِ  تلك الحضاراتِ  قاومةِ مُ 

األولى، �ما  األر�عةِ  في القرونِ  الرومان�ةِ  الیونان�ةِ  على الحضارةِ  الغزوِ  مل�ةِ عَ  س�طرةُ  -4

 .)2(األخرى  على الحضاراتِ  الغزوِ  عمل�ةِ  في س�طرةِ  الغر��ةِ  الحضارةِ  هي حالةُ 

 ،�غیرها من الحضاراتِ  الغر��ةِ  الحضارةِ  على صدامِ  �ثیرةٍ  تار�خ�ةٍ  تو�نبي �أمثلةٍ  �ستشهدُ و 

 والحضارةِ  الهند�ةِ  ضارةِ الحَ وصدامها �، يمثل: غزوها للحضارِة الروس�ة ذات المذهب األرثوذ�س

التي تصادمت معها الَحضارة الغر��ة على ضارات األقصى، تلك الحَ  الشرقِ  وحضاراتِ  اإلسالم�ةِ 

الغر��ة  الحضارةَ  على أنَ  ها تتفقُ إال أنَ  واللغةِ  ،والثقافةِ  ،والجنسِ  ،الدینِ في  الرغَم من اختالِفها

 .)3(الحدیثِ  رِ عتدین في العصالمُ  كانت أكبرَ 

 غذ�ةُ المُ ألنُه الروُح  ؛�برى  ذات أهم�ةِ  نظرةً  في الحضاراتِ  ینَ تو�نبي الدِّ  ومن ثم فقد أوَلى

العثمانیون من  �هِ  امَ ما قَ  تو�نبي أنَّ  اعتبرَ ، و )4(ها واستمرار�تهاقوتِ  ، وسببُ الحضاراتِ لجم�ع ِ 

، �ان بدافٍع دیني المیالدیین عشرَ  والسادَس  عشرَ  القرنین الخامَس  األورو��ة خاللَ  في القارةِ توسع ٍ 

 الَعصِر الَحدیِث، في الغر��ةِ  الحضارةِ  بیَن الحضارِة اإلسالم�ِة و الصدامِ  بدءِ وهي المرَحلُة اُألولى ل

 .)5(�الغزاة  األورو��ةِ  في القارةِ ات ِ توحَ الفُ  عمل�ةِ ائمین �ِ ثمانیین القَ تو�نبي العُ  فقد وصفَ 

                                                           
 .196 -194مرجع السابق، صال )1(
 .196-193المرجع السابق، ص )2(
وزارة الثقافة (القاهرة: ، ترجمة: روفائیل جرجس، مراجعة: علي أدهم، العالم والغربأرنولد، : تو�نبيُینظر:  )3(

 .8صم)، 1952د.ط، واإلرشاد القومي، 
 .125ص م،1،1966ج، التار�خ مختصر دراسةتو�نبي،  ُینظر:)4(
 .309 -308، ص م2011، 3ج ،مختصر دراسة التار�ختو�نبي،  ُینظر:)5(
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ثمانیین في العُ  أن انطالقَ  في اعت�ارهِ  أنه لم �ضعْ  على تو�نبيوفي هذا الس�اق یؤخذ 

إلى  الدعوةِ   القائمة على التساُمِح، والُمنطلقِة بهدفِ اإلسالم�ةِ �ادئ ِ ا للمَ فقً ، وَ دینيٍ  م بدافعٍ فتوحاتهِ 

 .أو تدمیرٍ  عنفٍ  ونَ دُ  إلسالمِ ا

الصدامِ الَحضاري أن تو�نبي هو الُمؤسس لنظر�ِة �ومن خالل ما سبق نستط�ع القول 

 عن �عِض الُمؤرخین في تبن�ِه لفكرِة الِصداِم �افتراض أنَّ  القائمِة على أساٍس دیني، �ما اختلفَ 

 صداَم الحضارِة الغر��ِة س�كون عام�ا تجاَه العدیِد من الَحضاراِت القائمِة، ولم �خّص 

 .هنتنغتون الحضارةَ اإلسالم�َة �ما َفعَل برنارد لو�س وصموئیل 

على  المه�منَ  األوحدَ  لنموذجَ ا الغر��ةُ  الحضارةُ  تِه في أْن ُتشكِّلَ رغبعن تو�نبي  ا عبَّركم

وذلَك مما ُ�عاُب عل�ه في تعم�مِه النُموذج  ،الیونان�ة الرومان�ةِ �الحضارة ِ   من خالل تشبیِههاالمِ العَ 

 لتنوع.وعدم اعتراِفه �أحق�ِة اآلخِر �االخت�اِر وا ،الغر�ي من ِخالل الصدامِ 

-Bernard Lewis 1916(لو�س برنارد المطلب الثاني: صدام الحضارات عند 

2018()1( 

أسهم المؤرخون والمفكرون في تشكیل الفكر الغر�ي، وتحدید الس�اسات العامة والتوجهات 

الدول�ة، من خالل النظر�ات التي یتبنونها و�سعون لفرضها، وتبدَّى ذلك على أیدي مفكر�ن ومؤرخین 

                                                           
المؤرخ برنارد لو�س، جمع بین الجنسیتین البر�طان�ة واألمر�ك�ة إذ إنه بر�طاني المولد أمر�كي الجنس�ة، �ما إنه  )1(

هاجرا إلى  م، من والدین یهودیین1916مایو  31یدین �الد�انة الیهود�ة، و�نتمي إلى الصهیون�ة، �انت والدته في 
لندن من أورو�ا الشرق�ة نال تعل�مه األكاد�مي �التوازي مع تعلمه اللغة العبر�ة والكتاب المقدس، العدید من اللغات 

م، درس التار�خ 1967منها الالتین�ة والفرنس�ة واإل�طال�ة، ووضح االرت�اط الكبیر بینه و�ین الصهیون�ة �عد حرب 
لعل�ا بدراسة اإلسالم �ما تتلمذ على ید ماسنیون، ونال درجة الد�توراه عام �جامعة لندن، وتخصص في دراساته ا

م على درجة الد�توراه عن أطروحته: "الطائفة اإلسماعیل�ة وجماعة الحشاشین" تحت إشراف المستشرق 1939
ثم قد ارت�ط  اإلنجلیزي هاملتون جیب، �ما عمل مدرًسا بلندنن ثم التحق �الج�ش في الحرب العالم�ة الثان�ة، ومن

�الخارج�ة البر�طان�ة، و�عد انتهاء الحرب عمل أستاًذا للتار�خ اإلسالمي وترقى في المناصب إلى أن عیِّن رئ�ًسا 
م، �ما هاجر لو�س إلى أمر�كا وحصل على الجنس�ة وعمل مدیًرا لمعهد انتبرج للدراسات 1957لقسم التار�خ عام 
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نفوذ س�اسي، ومن أبرز المؤرخین الذین أثَّروا في الغرب وقاداته برنارد لو�س، الذي عمل على لهم 

نظر�ة صدام الحضارات �شكل موسع، �ما نال مكانة �برى لدى الق�ادات األمر�ك�ة والغر��ة، 

س�ة یل في القرارات الس�اوأسهم في االستشارات الس�اس�ة لقادة الغرب لفهم الشرق األوسط، والتشك

 من خالل االنتصار لنظر�تي صدام الحضارات ونها�ة التار�خ. الغر��ة؛

د لو�س إسهاًما �ارًزا في قض�ة صدام الحضارات، وأسند لنفسه أول استخدام ر وأسهم برنا

حین ذ�ر أنَّ الصراع ال ینتمي لألمم والدول بل  ،م 1957"صدام الحضارات" عام  لهذا المصطلح

افع )2(، معلًقا على قض�ة تأم�م قناة السو�س في مصر)1(إنه صدام بین حضارتین ، ومبیًِّنا أن الدَّ

الكراه�ة التي تجسدت بین دول الشرق األوسط وأورو�ا إ�َّان الصراع الحضاري القائم، ولم �كن تلك 

ومن ثم فقد تم التعبیر عنه حدیًثا بتأم�م قناة السو�س والعدوان ، )3(صراًعا بین الدول �أي حال

                                                           
مؤلفاته فمنها: الجنس والعبود�ة في الشرق األدنى، والحشاشون، واإلرهاب  الیهود�ة ودراسات الشرق األدنى، أما عن

والس�اسة في اإلسالم الوس�ط، وعودة اإلسالم، والعرب في التار�خ، وتار�خ الشرق األوسط، اإلسالم والغرب 
 :Lewis, & Churchill, Notes on a Century :والمعاصرة، والیهود في أرض اإلسالم وغیر ذلك من األعمال. (ینظر

Reflections of a Middle East Historian. pp. 17–19)  آراء المستشرق برنارد  ،عمر حمه رشید :ینظر: أحمد
 ،؛ مط�قاني: مازن صالح 15، صم)2020، 1ط (دمشق: نور حوران للدراسات والنشر، ،لو�س والرد علیها

، (الر�اض: مكت�ة ة تطب�ق�ة على �تا�ات برنارد لو�ساالستشراق واالتجاهات الفكر�ة في التار�خ اإلسالمي: دراس
 ، زمن هنتغتون؟ صدام الحضارات ونها�ة التار�خعزوز: محمد العر�ي ؛70 -69م)، ص1995الملك فهد ب.ط، 

 .14م)، ص 2009، 1(القاهرة: دار النهضة العر��ة، ط
، (قطر: المر�ز العر�ي لأل�حاث ر�يعن حرب الثقافات في الفكر الغُینظر: الدواي: عبد الرزاق الخطاب،  )1(

 .Lewis: Bernard, “Islam.” P. 55: . نقًال عن١٢٤م)، ص ٢٠١٣، 1ودراسة الس�اسات، ط
 ،م1956تموز  26تأم�م قناة السو�س: جاء �قرار من جمال عبد الناصر �جعل ملك�ة القناة لمصر �الكامل في  )2(

ي، مما أثَّر على مصالح فرنسا و�ر�طان�ا، �ما أغلق مضیق وذلك الستغالل عائداتها في دعم االقتصاد المصر 
تیران المتحكم �خل�ج العق�ة و�ان لهذا أثره السلبي االقتصاد اإلسرائیلي؛ لذا قامت فرنسا و�ر�طان�ا و�سرائیل �شن 

تی�ه، م؛ للس�طرة على قناة السو�س. (ینظر: غرانو 1956تشر�ن األول  30عدوان ثالثي على ش�ة جز�رة سیناء في 
، ترجمة: محمد سم�ح السید، (دمشق: مر�ز الدراسات العسكر�ة، إسرائیل سبب محتمل لحرب عالم�ة ثالثةبیرنار، 

 .44م)، ص 1984،
  ,P. 55 ”,Islam“Lewis: Bernard.: الدواي: نقال عن ُینظر )3(
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فر�ق�ا �و ثي على مصر، وقد�ًما �الزحف للمسلمین تجاه الغرب المس�حي والس�طرة على سور�ا الثال

 ، إال إنه من وجهة نظر برنارد صراًعا بین حضارتین.)1(المس�ح�ة و�س�ان�االشمال�ة 

وانتصاًرا لهذا الرأي الذي ذهب إل�ه لو�س في التأس�س لنظر�ة صدام الحضارات، و�ضرام 

قبل أن �ستخدم م؛ أي:  1990في عام رتین اإلسالم�ة والمس�ح�ة ما جاء النار بین الحضا

مجلة ال�تب لو�س في إذ  ،مصطلح "صدام الحضارات" بنحو ثالث سنوات هنتنغتون 

وتطرق ف�ه إلى تحلیل اإلسالمي"  غضب"جذور ال: �عنوان مقاًال  "Atlantic Monthly ")2(مر�ك�ةاأل

الحقودین ك من تجنٍّ على المسلمین ووصفهم �، ولم �خل ذلالغضب اإلسالمي على الغرب المس�حي

، في إشارة واضحة أن المبرر )3(على الغرب دون التلو�ح �أي دور سلبي للغرب في هذا الصدد

 األقوى هو الصدام الحضاري بین المسلمین والمس�حیین.

یدة بین ولعلنا نلحظ الخطأ الذي وقع ف�ه برنارد في طرحه، إذ إنه أهمل الصالت الوط

كثیر من الدول اإلسالم�ة والغرب، �ما أنه تغافل عن األس�اب الحق�ق�ة لذاك العداء بین �عض 

الدول اإلسالم�ة والغرب المس�حي، إذ تتأصل تلك األس�اب في األفعال الصادرة من اله�منة الغر��ة 

حین أنهم �حاولون على الدول اإلسالم�ة، ولقد حاول في ذلك إلقاء اللوم جملة على المسلمین في 

المقاومة فحسب، والدفاع عن حقوقهم المشروعة، في حین أن الغرب �حاول سلبهم حقوقهم 

المشروعة، ومما یدلل على تأیید الوال�ات المتحدة الس�طرة على قناة السو�س وعدم تمل�كها 

                                                           
، 1ار النهضة العر��ة، ط(القاهرة: د ، زمن هنتغتون؟ صدام الحضارات ونها�ة التار�خعزوز: محمد العر�ي )1(

 .14م)، ص2009
م من بوسطن، تصنف مجلًة ثقاف�ة وأدب�ة، تهتم بنشر مواض�ع 1857مجلة أمر�ك�ة تصدر شهر��ا منذ عام  )2(

نظر: یُ  تهتم �الرق والشؤون الس�اس�ة واألدب�ة، ومن أبرز الناشر�ن بها: رالف والدو إمرسون، وهار�یت بیتشر ستو
theatlantic, “history” 

)3(.60-” 47The Roots of Muslims.“Lewis,   

https://www.theatlantic.com/history/
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ي االتحاد للمصر�ن، ال س�ما مع تواجد ِخصم على الجانب اآلخر یرأس المعسكر الشرقي متمثًال ف

 .)1(السوفیتي إذ �ان في أوج قوته

وال شك أن الممارسات الغر��ة تجاه دول اإلسالم لها العامل األكبر والنصیب األوفر في 

ذاك الصراع، �ما أن المحاوالت المستمرة لله�منة الغر��ة على العرب والحضارة العر��ة، وهو ما 

حتى �عد زوال –ي الحساس ال �ستط�ع عمل لو�س على ترس�خه في قوله: "إن العر�ي الذ�

، وفي هذا إشارة إلى أن الذ�اء في الت�ع�ة )2(تجاهل ت�عیته الفكر�ة والثقاف�ة للغرب" -االحتالل

، وهو محال عقًال ومما یؤخذ على لو�س، وال شك أن العر�ي �أخذ من الحضارة للغرب العر��ة

ون االنسالخ والت�ع�ة الفكر�ة والحضار�ة الغر��ة ما یتوافق ومجر�ات العصر وذاك هو الذ�اء، د

 للغرب.

وعلى المسلم أن �أخذ من الحضارات الغر��ة ما ال یتعارض مع عقیدته وفًقا لمتطل�ات 

الح�اة المعاصرة من تكنولوج�ا واختراعات ال غنى عنها في ال�شر�ة في العصر الحاضر، وما 

ا، فالحكمة ضالة المؤمن، وما من یتماشى مع تحقیق خالفة اإلنسان في األرض وعمارته له

 غضاضة من التكامل المعرفي.

 ،ومن ثم فإن الكراه�ة عند المسلمین راجعة إلى اإلساءات المتكررة من ِقَبل الغرب المحتل

وفي سل�ه خیرات الدول اإلسالم�ة والعر��ة، والیوم نجد أن تكر�س معنى اله�منة والت�ع�ة في ظل 

                                                           
شر�ة المطبوعات للتوز�ع  (بیروت:،قصة السو�س آخر المعارك في عصر العمالقة ،محمد حسنین :ه�كل )1(

 .17ص ،)م1982 ،2طوالنشر، 
: دراسة تطب�ق�ة على �تا�ات جاهات الفكر�ة في التار�خ اإلسالمي، االستشراق واالتمازن صالح :مط�قاني )2(

 .377ص، م)1995ب.ط، مكت�ة الملك فهد الوطن�ة، : لر�اض، (ابرنارد لو�س
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حقه هو سبب العداء المتجدد، وما غزو العراق إال مثاًال �س�ًطا لتلك عدم إ�فاء العالم اإلسالمي 

 االنتهاكات.

إذ إنه �مثل الجانب  ؛ن الغرب ضح�ةأ وفي نفس الس�اق الذي تبناه لو�س وتأكیده على

ن العالم اإلسالمي �صادم أالحضارة اإلسالم�ة، و في  عدو غیر حضاري متمثًال  الحضاري أمام

 .)1(ب تخلفه وحقده على ذلك العالم المتقدمالحضارة الغر��ة �سب

وال شك أنَّ لو�س ال َ�ستط�ُع الُخروَج ِمن َقَفِص االتِّهاِم �ْعَد َفرِض َنظر�ِتِه ِعلى الَغرِب؛ إذ 

َ�عترُف ِ�الفشِل الذي َلحَق �الوال�اِت الُمتحدِة األمر�ك�ِة؛ َنت�َجة الُعنصر�ِة ِفي ُمساندِة الُصهیون�ِة على 

ِعي الُمساواَة ُدوَن ِحساِب  الِعرِب، ومن ُهنا یَتجلَّى َلنا َ�عُض َخصائِص الَحضارِة الَغر��ِة التي َتدَّ

 َتطب�ِقها إال ِ�قدِر ِخدَمِة َمَصاِلِحَها.

وفي الُمقابِل َیرى َ�عُض الُمْستشرِقیَن الُمنِصفیَن أنَّ اإلْسالَم َیتسُم ِبروِح التَّساُمِح، ومنهم  

الذي یؤ�د ذلك �قولِه: "وتشتُق ُسهولُة اإلسالمِ الَعظ�مِة من  )stave Le BonGu)2جوستاف لو�ون 

التَّوحیِد الَمحِض، وفي هذِه السهولِة سرُّ قوِة اإلسالِم، واإلسالُم إدراُكُه سهٌل خاٍل مما نراه في األَد�اِن 

لتي ذ�رناها آِنفا أنَّ ُمساهمَة ُمحمٍد اُألخرى، و�أَ�اهُ الذوُق السل�ُم" إلى أْن �قوَل: "رأینا من آي القرآِن ا

للیهوِد والنََّصارى َ�انت عظ�مًة، ولْم �ُقْل �مثِلها ُمؤسُسو األد�اِن التي َظهرت َقبَلُه �الیُهود�ِة، 

                                                           
اللجنة القطر�ة لتحالف (الدوحة: ، من حوار الحضارات إلى حضارات الحوار رؤ�ة تقو�م�ةزهیر،  :سو�اح )1(

 .86 -85ص  ،)م2018د.ط، الحضارات، 
 13في نوجینت لو روترو �منطقة النورماندي الفرنس�ة، وتوفي في  1841مایو  7 لو�ون: من موالید غوستاف )2(

م، درس في �ل�ة الطب في �ار�س ونال شهادة الد�توراه، له العدید من المؤلفات في األنثرو�ولوج�ا 1931د�سمبر 
ه الحًقا إلى العلوم الطب�ع�ة وعلم النفس االجتماعي وعلم اآلثار والطب، والحضارات اإلنسان�ة، وتحولت اهتمامات

الذي بیَّن ف�ه فضل الحضارة اإلسالم�ة على الغر��ة عام " حضارة العرب"له العدید من المؤلفات مثل �تا�ه 
الیهود في تار�خ غوستاف، : ؛ لو�ون britannica, “Gustave Le Bon:ینظر. (م1887م، وحضارة الهند عام 1884

 .7، ص)م2012،  ، ب.تمؤسسة هنداوي للتعل�م والثقافة: القاهرة(عادل زعیتر، : ، ترجمةالحضارات األولى

https://www.britannica.com/biography/Gustave-Le-Bon
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ونرى ��َف َسار ُحلفاُؤه َعلى ُسنَّتِه، وقد اعترَف ِبذلَك التَّساُمِح  )1(والنَّصران�ِة َعلى الُخصوِص"

 )2(أورو�ا الُمرَتابون، أو الُمؤمنون الَقلیُلون الذیَن أْمعنوا النَّظَر في تار�ِخ العرِب.َ�عضُ ُعلماِء 

تلَك  ،)3(وعل�ه فإنَّ ما َ�عترُف �ه ُلو�س و�راه إ�َجاب�َّا هَو االنق�اُد العر�ي الخالص للغربِ 

لتَّصاُدِم َطالما ال ُیوجُد ت�ع�ٌة بْل إنها تدُعو لَضرورِة ا ،نظرةُ لو�س الَقاصرُة التي ال تعَترُف �التعاُ�شِ 

 وه�منٌة.

�اِق فإّن ما یالحظ في   ِلتنم�ِط ُصورِة الُمسلمینَ   أن هناك سعً�اهِ االتِ ومقَ  هِ ؤلفاتِ مُ  وفي هذا السِّ

 قِ قائِ الحَ  نِ مِ  العدیدُ  أسقطَ  ذلكَ  ، وفي سبیلِ والغیرةِ  قدِ الحِ  ، من �ابِ الغر�يَ  للعالمِ  األوحدُ  دوُ العَ  همُ ف

 .فهِ خلُّ وتَ  اإلسالميّ  المِ للعَ  ضح�ةً  علهُ الذي جَ  انب الغر�يِّ ن الجَ مِ  دائيّ العَ  �الموقفِ  قةِ تعلِ المُ  ةِ �َّ ار�خَ الت

 السلب�ةِ  مط�ةِ النَّ  ورةِ الصُّ  في تعز�زِ  فعالٌ  له دورٌ  برنارد لو�س �انَ  أنَّ  واستناًدا إلى ذلك نجد

 ضارةِ الحَ  رت حولَ ه قد تبلوَ أفكارَ  نَّ أو جدیٍد،  أوسطَ  رقِ شَ  و إلى إقامةِ ه یدعُ ، �ما أنَّ عن اإلسالمِ 

 �ما یلي: اإلسالم�ةِ 

 الغر�ي. للعالمِ  هدید اإلسالمي المستمرِ التَّ  •

 .األوسطِ  ستقبل الشرقِ مُ  •

 )4(داثة.الحَ  ومواجهةِ  لِ سلمین في التعامُ المُ  شلفَ  •

                                                           
، )م2012، ترجمة: عادل زعیتر، (القاهرة: مؤسسة هنداوي للثقافة،، ب.ط، حضارة العرب، غوستاف :لو�ون  )1(

 .137 -132ص
 .المرجع السابق )2(
)3(  .Lewis, The Middle East and the West, 43 
-60ص 2ع ،6، ممجلة أ�حاث �ل�ة التر��ة اإلسالم�ة، "برنارد لو�س عراب المحافظین الجدد" ،اللهیبيُینظر:  )4(

66. 
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ها: كونیْ �مُ  الغر��ةِ  حضارةِ لل عدوٌّ ي مِ َال اإلسْ  مَ الَ العَ  نَّ أ كرةِ فِ  تكر�سِ على لو�س  حرَص و  

 .اعً مَ الد�انتین ِ  دَّ ِض  األوحدَ  الطرفَ  ياإلسالمَ  العالمُ  ، فقد جعلَ وديِّ والیهُ  س�حيِّ المَ 

�ما ، للغرب ً�امعاد طرًفا اإلسالميِ  الدینِ  في جعلِ  واضحٌ  قصدٌ له  لو�س �انَ ومن ثم فإن 

 ؛ر��ةِ الغَ  ضارةِ الحَ  كوناتِ مُ  في وره األساسيود الیهوديِّ  نصرِ العُ  عَلى فكرةِ  یؤ�دَ  أنْ ا كان حر�ًص 

 .)1(في فلسطینَ  وخاصةً  للصهیون�ةِ  الكاملِ  الغر�يِّ  عمِ دى �الل�حظَ 

مبیًنا أنَّ العدو المشترك لذلك  س�حي"المَ  -ا الیهوديراثنُ "تُ ونالحُظ أنَّ تكراَر لو�س ِلع�ارِة  

واصًفا لهم �التطرف، نافً�ا عنهم العقالن�ة في التراث المنافس التار�خي القد�م، قاصًدا �ه المسلمین 

المس�ح�ة  مع الد�انتینِ  �شترك فاإلسالمُ  الموُضوع�ِة، الَمنهج�ةِ  التي ال تتفُق معَ  )2(التصرف

 دَ یؤ�ِّ لُ ؛ راثِ التُّ  ذلكَ  عنْ  الدین اإلسالميِّ  صلَ فَ  قصدلو�س  إال أن،  في أنه دیًنا سماو��اوالیهود�ةِ 

أْن أنَّ اآلَخَر �جُب  عدوٍّ �شكٍل دائٍم؟ وَمْن َ�ْعَتِبر، ثمَّ َمْن ی�حُث عن اإلسالمِ  ضدَ  على العدائ�ةِ 

 �كوَن تاِ�ًعا ال ُمَساوً�ا؟

وللجواب على هذا السؤال نقول: إنَّ َمْن ُیر�ُد أْن یتسید اآلَخُر وال �عترف �استقاللیته و��انه 

َفِمن غیِر الَمعقوِل أْن تتخلَّى ُ�لُّ  ،دوٍّ ِ�شكٍل دائمٍ وَحقِِّه في االخِتالُف ُهَو َمْن �ْسعى إل�جاِد عَ 

  تا�عًة للحضارِة الغر��ِة.ن الحضاراِت عن ُهو�ِتها وتكو 

 �ضمنَ فهو ُیر�ُد أن ، ُصهیون�ة�ال ما یتعلقُ  �لِّ  بدعمِ  اسيّ لو�س الحمَ  اندفاعُ  �ظهرُ كما 

ا دامً ِص ِمن خالِل ُمؤلفاِتِه وَمقاالِتِه الُمتعددِة  ، و�خلقُ الدوامِ  على وجهِ إلسرائیَل الُمحتلِة  الغربِ  دعمَ 

                                                           
ترجمة: محمد عناني،  ،أین �كمن الخطأ؟ التأثیر الغر�ي واستجا�ة المسلمین)، 2003برنارد ( :لو�سُینظر: )1(

 .29، صم)2003، 1ط (القاهرة: سطور للنشر، وف ع�اس،ؤ تقد�م: ر 
، اإلسالم األصولي في وسائل اإلعالم الغر��ة ومن وجهة نظر أمر�ك�ةإدوارد،  :برنارد، وسعید :لو�سُینظر: )2(

 .30صم)، 1994، 1(بیروت: دار الجیل،ط
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ومن ، )1(الغربِ  بلِ من قِ  هیون�ةِ الُص  صالحِ المَ  دعمِ  استمرارَ  ل�ضمنَ  حضار��ا بین اإلسالم والغرب؛

حق الفلسطینیین متهًما الُمسلمین �معاداة في  وجرائم الصهیون�ة ثم فإنه �غض الطرف عن َفضائحِ 

على الرَّغم من أّن عرَب فلسطیَن بینهُم الُمسلُم،  )2(التعاُمل مَع الِك�ان الُصهیوني السام�ِة، ورفِضهم

، و�تغافل أ�َما تغافل عن المذا�ِح التي ارتكبَها اإلسرائیلیون �حِق الشعِب الفلسطیني،  والمس�حيُّ

 .)3(ومنها: مذ�ِحة دیر َ�اسین وَصبرا وشتیال

 ا لفكرةِ سً كرِّ مُ  مليٍّ عَ  الحضارِة اإلسالم�ة والغر��ةِ �شكلٍ  دامِ ِص  فكرةَ دعَّم لو�س قد ومن ثم ف

األمر�ك�ة  التِ للتدخُ  وُملِهًما، الحضاراتِ  ا لحربِ وح�ً ا رُ أ�ً  أص�حَ و ، العسكريّ  واالعتداءِ  االستعمارِ 

 اإلسالميّ  ر�ي على العالمِ الغَ  خطَ زت السُّ سبتمبر التي عزّ  11 أحداثِ  ، �عدَ م2003عام  في العراقِ 

 ؛الدفاعِ  س�اساتِ  ه وأعضاءِ ونائ�ِ  ،بوش ُجورجاألمر�كي  الرئ�سِ  بلِ من قِ  إل�هِ  هةٍ وجمُ  ي دعوةٍ وف

األمر�ك�ة  المتحدةِ  على الوال�اتِ  وما ین�غي ،اإلسالمي والعالمِ  ،األوسطِ  الشرقِ  عنْ  هُ م فهمَ لهُ  ل�قدمَ 

 نَّ أ�عتقد ُ  راق، و�انَ العِ  زوِ سین وغَ دام حُ َص  ةِ برئاس ائمِ راقي القَ العِ  ظامِ النِّ  �إطاحةِ  اإلشارةُ  عله؟ �انتِ فِ 

 ه إلى العالمِ وجیرانَ  راقَ العِ �أخذ ُ  ر�يّ ورك عَ أتاتُ  هو بوجودِ  تر�اقٍ اإلسالمي �َ للعالم ِ  حلٍّ  أفضلَ 

ُم ُنصَحه لإلدارِة األمر�ك�ِة �أّال تأخَذ �عیِن االعت�اِر غضَب العرِب منها حیُث ُهم الحدیثِ  ، �ما ُ�قدِّ

 .)4(فقُهون شیًئاال �َ 

                                                           
نور حوران للدراسات والنشر  (دمشق:،رق برنارد لو�س والرد علیهاآراء المستش ،عمر حمه رشید :أحمد ُینظر: )1(

 .30، صم)2020، 1طوالتراث، 
 .19، صأین �كمن الخطأ؟ ،برنارد )2(
 .المرجع السابق )3(
وف ع�اس، ترجمة: ؤ ، تقد�م: ر اإلسالم وأزمة العصر "حرب مقدسة و�رهاب غیر مقدسبرنارد ،  :لو�سُینظر: )4(

 .13 -12ص  م)،2004، 1طالمجلس األعلى للثقافة،  :(القاهرةأحمد ه�كل، 
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ا للَه�مَنِة الَغر��ِة، وقد �ان ممهًدا لكثیر وتكر�سً  و�عد تناول لو�س للصدام الحضاري َتعز�ًزا

من النظر�ات التي ُ�رست لتحقیق مبدأ اله�منة الغر��ة وخاصة للوال�ات المتحدة األمر�ك�ة، ومن 

طرح نظر�ة الصدام الحضاري على أبرز تلك التوجهات التنظیر�ة: أطروحة نها�ة التار�خ، و�عادة 

 ید تلمیذه هنتنغتون من �عده.

أن ما عل�ه العالم اآلن من صراٍع عر�ي صهیوني قد س�قه إعداد فكري �كما نستط�ع القول 

طو�ل األمد على أ�ادي النخ�ة الفكر�ة الصهیون�ة وعلى رأسهم "برنارد لو�س"، الذي أجج �ل 

ار�ة اإلسالم بال رو�ة وتأج�ج صراٍع حضاري بین اإلسالم مشاعر وتحیزه للصهیون�ة وعمل على مح

من جهة والمس�ح�ة والیهود�ة من جهة أخرى، دون ح�اد�ة تذ�ر أو محاولة لتقصي الحق�قة أو 

 التجرد، وأسهم لو�س إسهامات واسعة في الحروب التي قامت مؤخًرا على الدول العر��ة واإلسالم�ة.
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 Yoshihiro Francis Fukuyama(فو�ا�اما س فرانس�یوشیهیرو  المطلب الثالث:

 نها�ة التار�خ أطروحة )1()1952

 ُتعتبُر نظر�ُة "ِنها�ِة التَّار�ِخ" التي جاَء بها فو�و�اما، وأ�ًضا "ِصدام الحضاراِت" التي أَعقبتَها

را لنظامٍ  هنتنغتون  َصموئیل ألستاذهِ  متا َتصوُّ عالميٍّ جدیٍد �عَد  مْن أهِم التنظیراِت الِفكر�ِة اللتاِن قدَّ

 .)2(نها�ِة الحرِب ال�اردِة �سقوِط االتحاِد الُسوفیتي

                                                           
أكتو�ر  27فرانس�س فو�و�اما: العالم والمفكر واالقتصادي والس�اسي األمر�كي من أصول �ا�ان�ة ولد في  - )1(

في هي هاید �ارك بوال�ة ش�كاغو األمر�ك�ة، هاجرت عائلته إلى الوال�ات حیث فر جده من ال�ا�ان خوفا  1952
، افتتح متجرا في لوس أنجلوس في وال�ة �ال�فورن�ا، وتعرض لالعتقال 1905ال�ا�ان�ة الروس�ة عام من الحرب 

النظام الس�اسي في مجتمعات هنتنجتون: صمو�ل،  اإلداري األمر�كي لل�ا�انیین أثناء الحرب العالم�ة الثان�ة للنظر:
م)، 2017، 1دار التنو�ر للط�اعة والنشر، ط، تصدیر: فرانس�س فو�و�اما، ترجمة: حسام نایل، (بیروت: متغیرة
والده فقد حصل على �عثة دراس�ة من جامعة نبراسكا ثم حصل على الد�توراه في تخصص علم  .552ص 

االجتماع من جامعة ش�كاغو وعمل مدرًسا للدراسات الدین�ة، أما والدته فهي ابنه شیروك واتا مؤسس قسم االقتصاد 
الده من خالل دراستها الجامع�ة في الوال�ات المتحدة للنظر: مقابلة لفو�و�اما من قبل �جامعة �یوتو، وقد التقت و 

 ”.the guardian,”Fukuyama صح�فة الغارد�ان األمر�ك�ة ینظر:
نال فرانس�س فو�و�اما درجة ال�كالور�وس من جامعة �ور�ل األمر�ك�ة حیث درس الكالس�ك�ات، ثم حصل على 

دراسة ارد في تخصص فلسفة العلوم الس�اس�ة ینظر: راهي: ق�س ناصر، نها�ة التار�خ :الد�توراه من جامعة هارف
م)، 2017، 1، (العراق: المر�ز اإلسالمي للدراسات االسترات�ج�ة، طتحلیل�ة نقد�ة للمفهوم وحضوره المعاصر

رفي مانسفیلد . �عد تغییر تخصصه من األدب المقارن حیث تأثر �عد ذلك �كل من صموئیل هنتنجتون وها46ص
النظام هنتنجتون، ونال الد�توراه عن أطروحته "التهدیدات السوفیت�ة الناتجة عن التدخل في الشرق األوسط. ینظر: 

 .552، ص الس�اسي في مجتمعات متغیرة
 .11، ص طروحات فو�و�اما وهنتنغتون والنظام العالمي الجدیدقاعود:  )2(
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 )1(الوطن�ةِ  الَمصلحةِ  مجلةِ  في َمقاًال  م1989 نشَر فرانس�س فو�و�اما في شهِر نوفمبر عام

The National Interest  َالتار�ُخ إلى وَصلَ  هلْ "التار�ِخ َمفاُدُه  نها�ةِ  عنْ  تساؤًال  خاللهِ  من طرح 

 .)2(الَجَدلِ  ِمن الَكثیرَ  َمَقاُلهُ  َأحدثَ  ِنهایتِه؟ هْل وصَل التار�ُخ ِلتحقیِق َغایِتِه؟" وَقدْ 

م في 1989 –1988لقد تولدت فكرة أطروحته �عد محاضرة ألقاها بنفس العنوان عام  

م وأالن بلو  Nathan Tarcov مر�ز جون م. أولین التا�ع لجامعة ش�كاغو بدعوة من ناثان تار�وف

Allan David Bloom َه فو�و�اما د�موقراط�اُألستاذْیِن �اَلمر�ِز ِلل�حِث في النظر�ِة ال ة، وقْد توجَّ

كِر والِعرفاِن َلهما في ُمقدَمِة �تا�ِه "ِنها�ُة التار�ِخ واإلنسانِ   The end of history األخیر" بتقد�ِم الشُّ

and the last man یُث إنَّهما َمثَّال ُنواَة ِفكرِة المقَالِة التي َنشرها في مَجلة ُمعبًرا ًلهَما عْن امِتَناِنِه ح

، وذلَك على أثِر )3(ثمَّ الكتاب الذي جاء بنفِس العنوان National Interest The ناشینول إنترست

 .)4(م، ومن ثمَّ نها�ِة الحرِب ال�اِردة1989نوفمبر  9ُسقوِط ُسوِر برلین في 

 َوصلَ  َهلْ " لسؤالٍ  َ�إَجا�ةِ ) الَ�شرِ  وَخاتمُ  التَّار�خِ  ِنها�ةُ ( �تاَ�هُ  1992 عامِ  ولقْد َنشَر في 

، ستمرةٌ مُ  الم�ةُ العَ  ، فاألحداثُ ى �أحداثٍ انتهَ  التار�خَ  أنَّ  فو�و�اما ال �قصدُ  إنَّ ، )5("إلى نهایته؟ التار�خُ 

ِر األیدولِ ُص وُ ال�ِ  كونُ تَ  هُ هایتَ نِ  إنَّ  بلْ  الُمجتمِع  یولوجي لإلنسان�ِة، بتحقیقِ  إلى أْرَقى َدرجاِت التطوُّ

إن مْسألَة  ،تفوًقا منهُ  و أكثرُ ما هُ  وجدُ ي، وال یُ والس�اسِ  ،ادياالقتَص  التقدمِ وأعلى درجات  ىرقَ أل

                                                           
ة نصف شهر�ة تصدر عن مر�ز ن�كسون، أسسها إیرفینغ �ر�ستول مجلة المصلحة الوطن�ة: مجلة أمر�ك� )1(

م تختص �شؤون الس�اسة الخارج�ة األمر�ك�ة وخاصة آراء المحافظین الجدد ینظر: 1985وأو�ن هر�ز عام 
nationalinterest, “the national interest” 

، تقد�م: مطاع صفدي، ترجمة: فؤاد شاهین وآخرون، األخیر نها�ة التار�خ واإلنسانفو�و�اما: فرانس�س،  )2(
 .9م،)،م، ص1993، 1(بیروت: مر�ز اإلنماء القومي،ط

 .8 -7، ص نها�ة التار�خ وخاتم ال�شرفو�و�اما،   )3(
 .9المرجع السابق، ص )4(
 .9، صنسان األخیرنها�ة التار�خ واإل فو�و�اما،  )5(

https://nationalinterest.org/about-the-national-interest
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ق.م) في  348 -428الوصوِل إلى أفضِل النظمِ َهي َمسألٌة قد�مٌة تطرََّق لها أفالطون (

 .)1(منظَّر�ن الذیَن اختلُفوا حوَل أفضِل النُّظِم الس�اس�ةوتالُه عدٌد من ال ،كتاِ�هِ "الُجمهور�ة"

مه  إنَّ َمسألَة نها�ِة التار�ِخ ل�سْت حدیثةً على المستوى األیدُیولوجي، والجدیُد الذي قدَّ

فو�و�اما في نها�ِة التار�ِخ لد�ِه ُهو الُوصوُل للَتماِم واالكتماِل اُلمقترِن بتحقیِق الَغا�ِة، والوُصوُل 

ائدِة في الُمجتمِع، والتي َتمثَّلت في الُمجتَمِع مِ دِف الَمنشوِد القائِلله  على حلِّ َ�افِة الَتناُقضاِت السَّ

فلْم َ�ُعْد ُهَناَك ِصراٌع قائٌم بیَن الطَّ�قاِت ّیدُعو للتناُقِض،  ،اللیبرالي الذي َناَل اإلنساُن �ِه �افَة ُحر�اِتهِ 

 .)2(اَل الجم�ُع ُحر�اِتهبْل على الَعكِس َتماًما، َفقْد نَ 

) Hegel )1770- 1831ولقد تأثَّر فو�و�اما �فكرِته عْن ِنها�ِة التَّار�ِخ ِ�كٍل من: ه�جل  

ِر الُمْجتمَعاِت ال�شر�ِة ال بدَّ ) Karl Marx )1818- 1883مار�س  و�ارل اللذاِن ِیرَ�اِن أنَّ َتطوُّ

ار�ِخ ُمرت�طٌة �الَغائ�ِة، وهَي النظر�ُة الَقائمُة َعلى أنَّ �لَّ ، فنها�ُة الت)3(لُه من ِنها�ٍة؛ ل�صَل ِلغایِتهِ 

وتقوُم النظر�ُة َعلى"  ،َما في الطب�عِة وما بها مْن عمل�اٍت ترت�ُط؛ لتحقیِق هدٍف، أو غا�ٍة ُمحددةٍ 

لوِك اإلنَسانّي األك ُر �أنَّه أنَّ الِعلَة ِهَي الَكاِمنُة وراَء أنواِع التغُیراِت ُ�لِّها، َحتى السُّ ثَر عقالن�ًة ُ�فسَّ

َخاضٌع لتأثیِر الَغا�ِة والطب�عِة مًعا، إال أنَّ الغا�َة َمزروعٌة ِ�طر�قٍة غیِر واع�ٍة، أمَّا اإلنساُن فُ�حدُد 

َلقْد وَصَل التار�ُخ إلى ِنهایتِه، وحقَق ِغایَتُه عنَد ه�جل �الدولِة اللیبرال�ِة،  )4(غایَتُه ِ�طر�قٍة واع�ةٍ 

                                                           
عین  (القاهرة: ترجمة: نبیل سعد، ،الفلسفة الس�اس�ة الیوم أفكار، مجادالت، رهانات ،�ر�ست�ان :�ام�اني )1(

 . 16، صم)2003ب.ط، للدراسات وال�حوث اإلنسان�ة واالجتماع�ة، 
لآلداب والعلوم اإلنسان�ة مجلة جامعة دمشق  "،فو�و�اما والخطاب اللیبرالي في سقوط األیدیولوج�ا، "الصالح )2(

 .83 -39ص، 3ع، 13 م، والتر�و�ة
 .9، صنها�ة التار�خ وخاتم ال�شرفو�و�اما،  )3(
 .772ص، م)2011 ،13مهیئة الموسوعة العر��ة، (دمشق:الموسوعة العر��ة  )4(
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اِر�س �اُلمجتمِع الشیوِعي َ�أفضل ِنظاٍم، ووصَل التار�ُخ ِلغایتِه َلدى ُ�لٍّ ِمن ه�جل، ومار�س وَلدى مَ 

راِع بیَن التناُقَضاِت في الُمْجتَمعِ   .)1(َعْن َطر�ِق الصِّ

یدیوُلوج�ات الس�اس�ِة ِمن وصَل التار�ُخ إلى ِنهایتِه عنَد ُفو�و�اما �إنهاِئِه َجم�ِع األومن ثم 

ِة اللیبرال�ة التي َمثَّلت د�موقراط�ِخ اإلنسانّي؛ حیُث َوصَل التار�ُخ ِلتحقیِق َغایِتِه مْن ِخالِل الالتَّار�

یدیولوجي، والصورُة الِمثال�ُة للُحكِم الَ�شرّي، وخاصًة تلَك المتمِثلَة �الوال�اِت المتحدِة أوَج التَّطوِر األ

صوَله ِلنها�ِة التار�ِخ من ِخالِل َسببین رئ�سیِن ُهما: التطوُر وقد َحقَق النِّظاُم الِلیبرالي و  .)2(األمر�ك�ة

الُمستمُر في الُعلوِم الطَّب�ع�ِة الذي َراَفَقُه تطوٌر اقتصادٌي، والسعُي لنیِل االعتراِف، حیُث ُحلْت هذِه 

رال�َة َحلَّت َجم�َع َة اللیبد�موقراط�، َ�عني بذلك فو�و�اما أنَّ ال)3(الِعلُل في النظاِم الرأسمالي اللیبرالي

 وال ُتوَجُد َحاَجٌة لل�حِث عْن ِنظاٍم َجدیٍد. ،َمشاكَل وتناُقضاِت الُمجتمعاتِ 

�ِخ ِهَي الُمناَفسُة ُ�ؤ�ُد فو�و�اما أَّن الَتغُیراِت التي أفرزْتَها الُعلوُم الطَّب�ع�ُة في َمسیرِة التَّار و 

لقوِة الَعسكر�ِة استخداَم التكنولوج�ا، و�نتاَجها َعلى الوجِه الطَّب�ع�ة الَحدیثة أتاَحت ل ، فالعلومالَعسكر�ةُ 

، إنَّ استخداَم ِتلَك الُقوِة الَعسكر�ِة ِمن ِقبِل الوال�اِت المتحدِة األمر�ك�ِة �اَن سبً�ا رئ�ًسا )4(األكملِ 

 الوال�اِت المتحدِة النتصاِر وتفوِق النِّظام اللیبرالي الرأسمالي، و�التالي الوصوُل لنها�ِة التار�ِخ �ق�ادةِ 

 .)5(یدیولوج�ات األخرى التي تنافُسهاالتي أنَهت َ�اقي األ

                                                           
 .9، صنها�ة التار�خ وخاتم ال�شرفو�و�اما: ُینظر:  )1(
 .43، مرجع سابق، صاللیبرالي في سقوط األیدیولوج�ا فو�و�اما والخطابالصالح: ُینظر:  )2(
 .9، صنها�ة التار�خ وخاتم ال�شرفو�و�اما: ُینظر:  )3(
، 1(بیروت: دار العلوم العر��ة، ط ، ترجمة وتعلیق: حسین الش�خ،نها�ة التار�خ، فو�و�اما: فرانس�سُینظر:  )4(

 .88صم)، 1993
 .8، صم ال�شرنها�ة التار�خ وخاتفو�و�اما، ُینظر:  )5(
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 المِ العَ  في جم�عِ  إجماعٌ  ناكَ : "هُ هِ قولِ � ور برلینَ سُ  �سقوطِ  صارِ االنتِ  عبَّر فو�و�اما عن ذلكَ 

 الِمْلك�ةِ  ثلِ مِ  سةِ نافِ ات المُ وج�َّ �األیدیولُ  ز�مةُ ت الهَ قَ حِ لَ  أنْ  عدَ ، �َ كمِ للحُ  انظامً  ةِ د�موقراط�ال رع�ةِ شَ  حولَ 

، سكر�ةِ العَ  وةِ والقُ  ،ربِ الحَ  خدامِ لى استِ قائًما عَ  االنتصارُ  ا دامَ ومَ  ،)1(�ة"وعِ یُ ، والشِ �ةِ اشِ ، والفَ �ةِ الوراثِ 

ا مَ  قدرِ األیدیولوج�ة، �ِ  لكَ تِ  �انتصارِ  شرِ ال�َ  قناعةِ  نت�جةَ  أتِ �َ  لمْ  الرأسماليّ  اللیبراليّ  االنتصارُ  فذلكَ 

 أنْ  عدَ : "�َ ولهِ ن قَ ذا مِ هَ  ، و�تضحُ سكر�ةِ وة العَ والقُ  ،ربِ �الحَ  تحدةِ المُ  الوال�اتِ  بلِ ن قِ مِ  و س�طرةٌ هُ 

 ."سةِ نافِ �األیدیولوج�ات المُ  قت الهز�مةُ حِ لَ 

 وتقس�مِ  ،األسواقِ انتِشاِر و  ،اإلنتاجِ  وفرةِ بِ  ااقتصاد� امو� وجي نُ التكنولُ  لك التقدمُ ذَ  ما واكبَ كَ 

 .)2(والعلمِ  ةِ د�موقراط�لل المرافقُ  م االقتصاديُّ التقدُّ  ، ذاكَ ملِ العَ 

ِة َناَل ُحقوَقُه، وال ُیوَجُد تمییٌز د�موقراط�ولقد رأى فو�و�اما أنَّ اإلنساَن في ِظلِّ اَألنظمِة ال

ِم والتقِدیِر وُمعترٌف بیَن ال�شِر بْل الجم�ُع لُه ُحقوٌق ُمعترٌف ِبها، وأنَّ الَجم�َع َیتمتَّعون �حقوِق االحترا

 .)3(ِبهم ُدون تفِرقة

أمَّا عْن رؤ�ِة ُفو�و�اما للعالِم اإلسالمي الذي َلْم یتطرْق َلُه ِمن ِخالِل َحدیِثِه َعْن َهز�مِة 

اَألْنِظمِة اُألخرى َ�الفاش�ِة، والنَّاز�ِة التي اعتبَرها َعالم�ًة، بینَما ال َ�جُد أنَّ اإلسالَم یتمتُع بتلَك 

لَ  ناطقِ إال في المَ  جاذب�ةٌ  لهُ  ل�َس الم�ِة، و العَ   واتَسمت �سماِت هُ ضارتَ حَ  ها اإلسالمُ بِ  التي شكَّ

فهو  لهُ  العالمِ  كانِ سُ  ُخمسِ  انتماءِ من  رغمِ األیدولوج�ة اإلْسالم�ِة، وَم�ادئها وثقافتها، وَ�رى أنَُّه �ال

 .)4(واالقتصادي د�موقراطيال فوقِ الت اتِ اللیبرال�ة األمر�ك�ة ذَ  نافسةِ لى مُ عَ  قادرٍ  غیرُ 

                                                           
 المرجع السابق. )1(
 .109 -108، صنها�ة التار�خ واإلنسان األخیر، فو�و�اماُینظر: )2(
 .231، ترجمة وتعلیق: حسین الش�خ ، صنها�ة التار�خفو�و�اما،  )3(
 .62 -61مرجع سابق، صال )4(
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مة ن أنظِ مِ  ونهُ ا دُ ، و�نفي مَ األمر�ك�ةِ  اللیبرال�ةِ  ظامِ نِ  حةَ أن ُیثبت ِص  فو�و�اما یر�دُ  أجد أنَّ و 

، المواضعِ  نَ مِ  ي �ثیرٍ فِ  اقع�ةَ نافي الوَ یُ  علتهُ ، جَ النظامِ  مي لذاكَ ینتَ  هِ كونِ لِ  تلكَ  االنتصارِ  ، فكرةُ العالمِ 

 ذاتُ  اإلسالمِ  : "دعوةُ قولُ ! �َ هُ نتمون لَ یَ  األرضِ  كانِ سُ  ُخمَس  أنَّ  غمَ رَ  اإلسالمِ  اذب�ةِ دم جَ ومنها: عَ 

أو  إثن�ةٍ  جموعةٍ في مَ  هم أعضاءً �اعت�ارِ  قطْ فَ  ، ل�َس اسِ النَّ  م�عِ إلى جَ  هُ تتوجَّ  ، وهيَ يٍ ولِ شمُ  ا�عٍ طَ 

، اإلسالميّ  المِ ن العَ مِ  تعددةٍ مُ  في أجزاءٍ  ال�ةَ اللیبر  ةَ د�موقراط�ال هزمَ  في الواقعِ  . واإلسالمُ اصةٍ خَ  وم�ةٍ قَ 

فیها  لطةِ السُّ  استالمَ  التي لم �ستطعْ  تى في البلدانِ اللیبرال�ة، حَ  مارساتِ تهدیًدا �بیًرا للمُ  لُ شكِّ وهو �ُ 

 لدانٍ بُ  ةَ استعاد ستط�عُ ه �َ و، إنَّ بدُ �ما یَ  المِ لإلسْ  قافيّ الثَّ  الغزوِ  : "لقد ولَّى زمنُ ، ثم �قولُ )1("م�اشرةً 

! ��ف )2(برلین، طو�یو، �ار�س، أو موسكو" لشبی�ةِ  أبًدا اإلغراءاتِ  مُ قدِّ ه ال �ُ ، ولكنَّ لفترةٍ  لتت منهُ فَ 

سلمین؟ من المُ  �بیرٌ  ددٌ ر��ة التي بها عَ الغَ  ولِ ن الدُّ مِ  ددٍ في عَ  المِ اإلسْ  تأثیرِ  ال�ةَ ُینهي فو�و�اما احتمَ 

منهم  الكثیرَ  إنَّ  ، بلْ ك الوجودِ لعلى ذ فقطْ  نسا، إال دلیلٌ ئر�ون في فرَ ان�ا، والجزافي ألمَ  ا األتراكُ ومَ 

 اإلسالم�ةُ  ضارةُ انت الحَ �َ  ؛ فقدْ التار�خيِّ  الواقعِ  عَ مَ  ال یتفقُ  هُ رَ صوُّ تَ  إنَّ  مَّ . ثُ الدولِ  لكَ تِ  نس�ةَ جِ  حملُ �َ 

 �بیرٌ  دورٌ  اإلسالم�ةِ  للحضارةِ  انَ و�َ طى" في أورو�ا، سْ "الوُ  المِ الظَّ  في عصورِ  يّ هبِ ا الذَّ هَ عصرِ �ِ  تمرُّ 

 .ست�عدٍ مُ  غیرِ  كانةِ المَ  نفسِ  ؤتبوُّ  إمكان�ةَ  ذا فإنَّ ها، ولِ دمِ قُّ في تَ 

م ُفو�و�اما  بتعم�مِ  تحدةِ المُ  الوال�اتِ  نهج�ةَ مَ  التي ال تت�عُ  جتمعاتِ المُ  العالَم إلى ِقسمیِن: قسَّ

اللیبرالي  للنظامِ  وافقةُ المُ  ولُ ا الدُّ ، أمَّ التار�خِ  رحلةَ مَ  تع�ُش  ضاراتٌ حَ هَي مالي، ها اللیبرالي الرأسِ وذجِ نمُ 

 .)3(ار�خالتَّ  نها�ةِ  لت لمرحلةِ َص قد وَ فَ  ،ر�يالغَ 

                                                           
 .71المرجع السابق، ص )1(
 .71المرجع السابق، ص )2(
 .294، صالتار�خ واإلنسان األخیر نها�ةفو�و�اما، ُینظر:  )3(
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َحوت أطروحُة فو�و�اما على العدیِد مَن التناقضاِت في سبیِل تَكر�ِس َفكرِة الَه�منِة  

 داِت مْنها:األمر�ك�ِة؛ لذا َحظَیت ُأطروحُتُه �العدیِد ِمن االنتقا

وفي ذلك �شیر إلى أن  لِلُحكِم. وحدٌ مُ  ظامٌ نِ  ه فو�و�اما هوَ تصورُ المي الذي یَ العَ  النظامَ  إنَ  •

 .وف تتغیر الوجهات فیها تغیًرا ملحوًظا بین المدن�ة وال�اد�ة، و�ذلك الصحراءسال�شر�ة 

إلیها من  للوصول إلى المدینة هؤالء الناجحین في وصولهم وعلى أن �حدد عامل التوقِّ 

وتاهت أقدامهم عن الوصول، غیر أن الغالب�ة العظمى  ،غیرهم الذین قصرت عزائمهم

 لكَ تِ  إنَّ  ،)1(سوف یواصلون المسیر ب�طئ نحو المدینة، في حین �س�قهم آخرون إلیها

ه یتُ رضفَ و  ،األمر�ك�ةِ  ر��ةِ الغَ  تهِ لَّ ي �حُ اللیبرالِ  د�موقراطيال كمِ للحُ  ي إال رمزٌ ا هِ مَ  المدینةَ 

 معَ  القوةِ �ِ  ضوعِ الخُ  بدأُ �ستوي مَ  ك�فَ ، فَ ثاليّ مِ  نموذجٍ ها �َ رَّ اللیبرال�ة التي أقَ  �ادئَ مَ  ُتناقُض 

 ر�ةِ ادئ الحُ �َ مَ  عَ مَ  توافقُ ال یَ  وةِ القُ  خدامِ استِ  نْ عَ  الذي نتجَ  ضوعِ الخُ  لكَ ذَ  ؟ إنَّ رِ الحُ  االخت�ارِ 

 �الةِ وَ  عَ مَ  قابلةٍ فو�و�اما في مُ  قولُ . �َ �منةِ الهَ  هومِ فمَ  حتَ تَ  ندرجُ یَ  اللیبرال�ة، بلْ  مساواةِ والُ 

 القرنُ  شهدهُ  انتصارٍ  قنا أعظمَ ": "لقد حقَ التار�خِ  ها�ةُ "نِ  تا�هِ ي �ِ نها فِ "أور�نت برس" ضمَّ 

 أن�  كَ شُ �َ  أنْ  �ستط�عُ  العراق. ال أحدَ  حقِ ، وسَ وس�ةِ �ة الرُ یوعِ الشُ  ادةِ شرون، وذلك �إ�َ العِ 

 .)2("واألعظمُ  ،وى هي األقْ  ذا العالمِ هَ  أمر�كا زع�مةُ 

 رَ وْ ُ�لغي دَ ، و في االعترافِ  وهو الرغ�ةُ ، وحیدٍ  على َجاِنبٍ  لقد �ان فو�و�اما �ثیر التر�یزِ  •

 ولقد تَجاهلَ ؟ الوعيَ  ) وخاصةً والوعيُ  خرى (الرغ�ةُ األُ  وانبُ الجَ  فأینَ ، خرى األُ  وانبِ الجَ 

                                                           
 .294 -293، صنها�ة التار�خ وخاتم ال�شرفو�و�اما ُینظر:  )1(
 .7، صنها�ة التار�خ فو�و�اما، ُینظر:  )2(
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ي ینتهِ  عقالنيٍّ  على أساسٍ  راعِ الصِّ  ذاكَ  حرً�ا لنها�ةِ مُ  ، الذي قد �كونُ قلِ العَ  َدْورَ فو�و�اما  •

 .)1(دالةِ والعَ  ر�ةِ والحُ  ساواةِ المُ  بتحقیقِ 

 ،هِ غایتِ لِ  ار�خِ التَّ  ولِ ُص �جل في وُ لى هِ عَ  هُ اعتمادُ  هِ طروحتِ ألُ  وجهةِ المُ  االنتقاداتِ  من أبرزِ و  •

لك ذه�جل ب لقد تأثرَ ، م1806 یینا عامَ إعر�ة ابلیون في مّ نَ  انتصارِ  �عدَ  وذلكَ 

، )3("دراسة الظواهر" "الفینومینولوج�ا" تا�هِ �ِ  لِ الواضًحا من خ ذلكَ  ، و�انَ )2(االنتصارِ 

من  دیدُ العَ  تِ ر لم ینتِه، وظهَ  التار�خَ  إنَّ  ، حیثُ اطئةً انت خَ �جل �َ هِ  فرض�ةَ  ولكنَّ 

 فكرةِ لِ  ضةِ مناقِ لُ ا ار�س�ةِ المَ  ظهورِ �ِ  اصةً في أورو�ا خَ  ولوج�ات الُمتناِقضةِ یاألید

 فترضِ المُ  نَ ، مِ اطئةٍ خَ  ت�جةٍ ؤدي إلى نَ ما ِق�َس على ما یُ  أنَّ  ب�عيّ الطَّ  منِ فَ  .)4(مال�ةالرأسِ 

ا ، بینمَ الفترةِ  في تلكَ  هُ ا�شَ عَ  على واقعٍ  هُ رضیتَ ى فَ ه�جل بنَ  نَّ أ مَّ ها، ثُ ذاتِ  ؤدي للنت�جةِ یُ  أنْ 

 .واقًعا �الفعلِ  �ه، ولم �كنْ  یرغبُ  واقعٍ ًرا لِ وُّ ُص تَ  قدمَ �ُ  فو�و�اما أنْ َحاوَل 

ِعي فو�و�اما أنَّ النظاَم الرأِسمالي َقضى على َجم�ِع ُمشكالِت الطَّ�قاِت االجتماع�ِة، •  یدَّ

زادت  -ثالِ المِ  بیلِ لى سَ عَ -ال�فورن�ا �َ  وال�ةِ  في أمر�كا وفي هُ أنَّ  جدُ نَ ف، وهذا غیر صح�ح

 .)5(للتعل�مِ  صةِ خصَّ المُ  یزان�ةِ ن المِ مِ  ونِ لى السجُ عَ  اإلنفاقُ  دَ زا مَّ ثَ  نْ ، ومِ ر�مةِ الجَ  دالتِ عَ مُ 

                                                           
 .9 -8صاألخیر ، نها�ة التار�خ واإلنسانفو�و�اماُینظر:  )1(
�م: ناجي المونلي، (بیروت: المنظمة ، ترجمة وتقد، فینومینولوج�ا الروحه�جل: غیورغ فلهلم فردر�شُینظر:  )2(

 م)، .2006، 1مر�ز دراسات الوحدة، ط -العر��ة للترجمة
 .19صالمرجع السابق،  )3(
 .133 -132ص، 164، ع 15م ، "، مجلة المستقبل العر�يفلسفة نها�ة التار�خ األمر�ك�ة محمود، "ُینظر:  )4(
، ترجمة: عدنان ع�اس االعتداء على الد�مقراط�ة والرفاه�ةفخ العولمة شومان: ه.، ه، و بیتر مارتن:ُینظر:  )5(

 .32 -21م)، ص1998علي، (الكو�ت:  المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، د.ط، 
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 عَ مَ  �أنها ال تتفقاألیدیولوج�ات  ا�ةِ نهَ  في معرض نقده لمقولة )1(در�دا الفیلسوفذ�ر و  •

ي قنِ تِ ال مِ وى التقدّ ستَ ي مُ ت فِ ، والتفاوُ �ةِ ارجِ الخَ  یونِ والدِّ  وقِ السُ  ونِ انُ قَ  لِّ ي ظِ فِ  اقع�ةِ الوَ  ظرةِ النَّ 

والتي ال  لى اإلنسانِ عَ  ؤثرةِ المُ  من اآلالمِ  العدیدُ  هناكَ ، فَ وجي واالقتصاديّ لمي والتكنولُ والعِ 

ل ِلفكرِة ِنها�ِة التَّار�ِخ  ،ياداالقتَص  غطِ والضَّ  الجوعِ نها، �َ غاضي عَ التَّ  مكنُ �ُ  فال ُ�مكُن التوصُّ

 )2(.َطالَما ُتوَجُد َمشاكُل وَنواِقُص في الُمجتمعاتِ 

، د�موقراطياللیبرالي ال لِ مثَ األَ  للنظامِ  ولِ ُص الوُ  عَ �انت مَ  التار�خِ  ها�ةَ نِ  فو�و�اما أنَّ  افترَض  •

 كنْ ا لم �َ مَ  للتار�خِ  ها�ةُ نِ  اكَ هنُ  كونَ تَ  مكن أنَ ًال: "ال �ُ ائِ ذلك قَ  إمكان�ةِ  عدمِ ه �ِ فسَ د نَ قَ ه نَ لكنَّ 

 ،التقن�ةَ  طوراتِ التَّ  نَّ إ. ستمرةٌ مُ  واالكتشافاتُ  ،اتُ واالختراع، ، فالعلمُ )3("لمِ للعِ  ا�ةٌ هَ نِ  اكَ نَ هُ 

 ،العلمَ  أنَّ  ، وهيَ مةٍ هِ مُ  قطةِ ن نُ عَ  فلَ و�و�اما غَ فُ  ما أنَّ نتهي. �َ لم�ة ال تَ العِ  واالكتشافاتِ 

                                                           
م): فیلسوف معاصر وناقد في األدب فرنسي ولد �الجزائر 1930- 2004( Jacques Derridaجاك در�دا  )1(

فة في المدرسة الثانو�ة �مدینة الجزائر، و�عد در�ًدا صاحب نظر�ة التفك�ك، م، ودرس الفلس1930یولیو عام  15یوم 
وقد تأثر در�ًدا �كلٍّ من: برغسون وسارتر في بدا�اته الفلسف�ة، �ما تأثر �كیر�جارد وهایدغر، وقد �ان مولعا �األدب 

�س�ة الداخل�ة ودرس من غران ال�ار  -لي -م حیث التحق �مدرسة لوي 1949فعمل مدرسا له. رحل إلى فرنسا عام 
م إلى فرنسا، 1959م إلى الجزائر ألداء الخدمة العسكر�ة، ل�عود عام 1957خاللها التصوف المس�حي، وعاد عام 

. تنقل 9م عمل �أستاذ للفلسفة العامة والمنطق في جامعة السور�ون ینظر: المرجع السابق، ص1960وفي عام 
�أستاذ أو إللقاء ندوات بین فرنسا والوال�ات المتحدة األمر�ك�ة والجزائر،  در�ًدا بین العدید من الجامعات العالم�ة

كما ألف العدید من المؤلفات الق�مة التي القت شهرة �بیرة، وارت�ط اسمه بنظر�ة التفك�ك التي �عتبرها العدیدة �ثورة 
؛ .”Bennington & Derrida, “Jacques Derrida م، متأثًرا �سرطان البنكر�اس (ینظر:2004فكر�ة، توفي در�ًدا عام 

؛ در�ًدا: م�شال 8و 7م)، ص2010، 1، (بیروت: دار الفارابي،طجاك در�ًدا والتفك�ك وعط�ة: أحمد عبد الحل�م، 
م)، 2006، ترجمة: محمد میالد، (دمشق: دار الحوار للنشر والتوز�ع، ب.ط، حوارات ونصوصفو�و جاك، 

 .113ص
م)، 2006، 2رجمة: منذر ع�اشي، (حلب: مر�ز اإلنماء الحضاري، طر�س، تأط�اف مادر�دا: جاك،  )2(

 .164ص
، ترجمة: إیهاب عبد الرح�م محمد، ( مستقبلنا �عد ال�شري عواقب ثورة التقن�ة الحیو�ة،فو�و�اما: فرانس�س )3(

 .7م)، ص2006)، ب.ط، 23مر�ز اإلمارات للدراسات وال�حوث االسترات�ج�ة، دراسات مترجمة ( أبو ظبي:
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 �شرِ الَ  بینَ  العدالةُ ، فَ الكِ واالستهْ  ،اإلنتاجِ  يّ المِ عَ  ینَ بَ  دورُ ، تَ املٍ شَ  والتكنولوج�ا �مفهومِ 

 .)1(دِ عدُّ والتَّ  االختالفِ �ِ  رت�طةٌ ة مُ د�موقراط�وال قوقِ الحُ  ما أنَّ ، �َ حققِ التَّ  ستحیلَ اًرا مُ عَ شِ  ظلُ تَ 

ًرا الخِتالِف َتعاُمِلها َمَع َنظ، تحدةِ المُ  الوال�اتِ  نصر�ةَ عُ  رِ األمْ  ا�ةِ هَ في نِ فو�و�اما  أدركَ و 

 راجعَ تَ الُمسلمین، واآلسیو�ین، وَغیرهم؛ ِلذا ُمون ِلألصِل الَغر�ي األورو�ي مثل: اَألجانِب الذي ال ینت

 ةِ جَّ حِ �ِ  راقِ لى العِ عَ  الحربَ  تحدةِ المُ  الوال�اتِ  إعالنِ ، �ِ م2003 ا عامَ طأهَ خَ  وأدركَ  ،هِ ن نظر�تِ عَ 

ته عارِض ن مُ �ه عَ ر فِ بَّ "، الذي عَ رقِ الطُّ  فترقِ لى مُ "أمر�كا عَ  هِ تا�ِ �ِ  اللِ ن خِ مِ  لكَ ، وذَ اإلرهابِ  حار�ةِ مُ 

ر ورج بوش الذي قرَّ دم تأیید جُ ، وعَ ددِ ظین الجُ حافِ المُ  حزبِ لِ  هِ دم انتمائِ عَ  لنَ أعْ  لْ ، بَ راقِ العِ  غزوِ لِ 

ها لى رأسِ وعَ  ،ر��ةَ الغَ  ةَ ر�َّ نُص العُ  أنَّ  ولة"، بیَّنَ ناء الدَّ "بِ  هِ تا�ِ ن �ِ مِ  هُ لَ  قولةٍ ي مَ ، وفِ )2(راقالعِ  زوَ غَ 

 العدلِ  حقیقِ تَ َمَجاِل في  اییرِ عَ المَ  ازدواج�ةِ  ، حیثُ  َلهاعوبِ الشَّ  راه�ةِ األمر�ك�ة سبٌب في �َ 

 .)3(ة مساواِ والُ 

ها اللیبرالي نظامِ بِ  األمر�ك�ةَ  اله�منةَ  تأكیدَ  (نها�ة التار�خ) أرادَ  تهِ طروحَ فو�و�اما في أُ  إنَّ  

 لتكر�سِ  رافًدا آخرَ إال  اراتِ َض الحَ  دامِ ِص  ، وما نظر�ةُ هنتنغتون  هِ أستاذِ  ، سائًرا على دربد�موقراطيال

 (نها�ة التار�خ). أطروحةِ  ها معَ عارُض األولى تُ لة ِ للوهْ  تالغر��ة، و�ن بد اله�منةِ  فكرةِ 

                                                           
 .125 -97، 15، ع5م ،مجلة الفكر الس�اسي "،مأزق اللیبرال�ة: نها�ة التار�خ نموذًجا" ،عروسيُینظر:  )1(
 ب.ط،  مكت�ة العب�كان، (الر�اض:، ترجمة: محمد التو�ة،أمر�كا على مفترق الطرق فرانس�س،  :فو�و�اما )2(

 .9، صم)2007
، م العالمي ومشكلة الحكم واإلدارة في القرن الحادي والعشر�نبناء الدولة النظافرانس�س ،  :فو�و�اماُینظر:  )3(

مكت�ة العب�كان، فهرسة مكت�ة الملك فهد الوطن�ة للنشر والتوز�ع، (الر�اض: ، 1ترجمة: مجاب محمد اإلمام، ط
 .26 -25، صم)2007، 1ط
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 ون غتعند هنتن اراتِ َض الحَ  داِمِص  ظر�ةُ نَ : الثاني �حثالمَ 

 Samuel Phillips Huntingtonصموئیل هنتنغتون أخذت نظر�ة صدام الحضارات على ید 

لما له من نفوٍذ س�اسيٍّ �ارز، و�عد المحرك الروحي  التسی�س والتفعیل؛ زَ حیِّ إذ دخلت  ،منحًى آخر

 لهذه النظر�ة برغم ما س�قه من محاوالت لمفكر�ن تناولوا نفس المعنى �شكل أو �آخر. 

م بنشِر َمقاٍل في مجلِة 1993 عام Samuel Phillips Huntingtonوقاَم صموئیل هنتنغتون 

"ِصداُم الَحضاراِت؟" إذ صاغه على  األمر�ك�ة �حمل ُعنوانَ  Foreign Affairs )1("الُشؤون الخارج�ة"

لتبني  ؛هیئِة تساؤٍل، وأثارْت َمقاَلُته جدًال واسَع النِّطاِق وردوَد أفعاٍل ُمت�اینٍة، و�انت تلك الشرارة

نفس  نظر�ة صدام الحضارات س�اس��ا، ومما ساعد على ذلك ق�ام هنتنغتون بتأل�ِف �تاٍب �حمل

، ووضع 1996العنواِن "صدام الحضارات" عام  م، ناقَش من ِخالِلِه تلك الَنظر�ة ِ�شكٍل َتفصیليٍّ

فیها تصوًرا للنظاِم الَعالِمّي الَجدیِد �قوم على أساِس الِصراع والَتصاُدم بیَن الَحضاراِت الُمختلفِة َ�عَد 

ضفاء الصفة الس�اس�ة والتشر�ع�ة لها، �ما تون مؤسًسا لهذه النظر�ة و�غالحرِب ال�اردِة، وعدَّ هینت

 .)2(ُترجَم �تاَ�ُه للعدیِد ِمن اُللَغاِت الَعالِم�ةِ 

َم هنتنغتون اإلَجا�َة ِ�شكٍل ُمَفصٍل وَعمیٍق عَ  ُسؤاِل َمقالتِه "صداُم  نومن خالل هذا الكتاب قدَّ

قد�ُم إَجا�ٍة أشمَل، وأعمَق من َهذا الِكتاِب ُهو تَ  ضومما ذ�ره في هذا الصدد أن "الغر  "الحضاراِت؟

                                                           
یو�ورك، وهي مجلة تصدر في مدینة ن 1922: مجلة تأسست عام Foreign Affairsمجلة الشؤون الخارج�ة  )1(

ر�ع سنو�ة تختص �الجوانب الس�اس�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة األمر�ك�ة، ذات نفوذ �بیر تدعم مصالح الوال�ات 
المتحدة وعالقاتها الخارج�ة، منبر الكتا�ة لك�ار الس�اسیین والصحفیین والعلماء والدبلوماسیین ورجال الدولة وصناع 

 britannica, “Foreignلس�اسة الخارج�ة للوال�ات من موقع الموسوعة البر�طان�ة: القرار األمر�كیین الداعمین ل
Affairs journal”  

 .29، صصدام الحضارات إعادة صنع النظام العالميهنتنغتون،  )2(

https://www.britannica.com/topic/Foreign-Affairs-journal
https://www.britannica.com/topic/Foreign-Affairs-journal
https://www.britannica.com/topic/Foreign-Affairs-journal
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عْن سؤاِل الَمقاِل، فأص�َح ینظُر للِصراِع َعبَر النموذِج الهنتنغتوني �عَد انتهاِء الحرِب ال�اردِة، من 

ٍر للِنظاِم الَعالمي الجدِید ِخالِل الِقرِن   .)1(م والتَّحوُّالِت الطَّارئِة َعلى الَعالمِ 21خالل تقد�ُم تصوُّ

لة جدیدة لزرع مصطلح "صدام الحضارات" في المجتمع العالمي والذي وال شك أنها محاو 

أ�ان عن تحیٍز للحضارة الغر��ة، والفكر الغر�ي إذ عمل على تقس�م العالم إلى قسمین، ما هو 

غر�ي ذا حضارة وثقافة، وما هو غیر غر�ي متجاهًال دور الحضارات اإلنسان�ة المختلفة على 

سهاماتها في المجتمع اإلسالمي، متناس��ا حال المجتمع الغر�ي في عصر اختالف أنواعها وألوانها و�

 الظالم.

تون من غوفي هذا الم�حث نلقي الضوء على دراسة تلك النظر�ة ومروجها صموئیل هنتن

خالل التعر�ف �ه، و��ان شخصیته والتعرض �الدرس لنظر�ته من خالل الجذور التار�خ�ة لها �ذا 

ومدى عالقتها  ،الس�اسة العالم�ة، من ثم دراسة تلك النظر�ة عند مؤسسها الترس�خ العملي لها في

 سلً�ا و��جاً�ا بنظر�ة نها�ة التار�خ عند فو�و�اما.

 وأثرها في نظر�ة صدام الحضارات هنتنغتون  نشأة المطلب األول:

الیهود�ة صموئیل هنتنغتون َعالٌم وُمفكٌر وِسَ�اسّي �حمل الجنس�ة األمر�ك�ة، و�نتمي للد�انة 

، ُوِلَد في الثامَن عشَر مْن َشهِر أبر�َل )2(ِمَن الُمحافِظین الُجدد س�اس��ا د�موقراطيدین��ا، والحزِب ال

م بنیو�ورَك، ونشأ في ُأسرِة َیهود�ٍة ُمتوسطِة الَحاِل إال أن لها �اًعا في العلم والفكر، 1927عاَم 

الُدهُ �عمل َصحف��ا �ما �انت تشتغل والدته �الكتا�ة وتأل�ف وامتزاًجا �القلم والكتاب والكتا�ة، إذ �اَن و 

                                                           
 .29، صادة بناء النظام العالميصدام الحضارات و�عهنتنغتون،  )1(
الس�عینات في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة وانتشرت أیدیولوج�ة س�اس�ة للمحافظة ظهرت في  المحافظون الجدد: )2(

فكرة الحزب بین المثقفین الكارهین للشیوع�ة و�جمع المحافظون الجدد بین سمات المحافظة القد�مة والفرد�ة 
  ”britannica , “neoconservatismاق الحرة للنظرالس�اس�ة والتأیید لألسو 

https://web.archive.org/web/20200531190807if_/https:/www.britannica.com/topic/neoconservatism
https://web.archive.org/web/20200531190807if_/https:/www.britannica.com/topic/neoconservatism
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ُه فیلی�س فقد �ان ناشًرا َمعروًفا، وُتوِفي هنتنغتون في الرا�ِع والِعشر�َن من د�سمبر  القصِص، أما جدَّ

 .)1(م2008

إذ  ،و�انت لهذه النشأة في بیٍت علمٍي أثره الواضح في تكون الشخص�ة الفكر�ة لهنتنغتون 

 Yale University وحصل على الشهادة الجامع�ة من َجامعِة ییل األمر�ك�ة ،َز بتفوِقه الدراسيّ تمیَّ 

في عضون سنتین ونصف بدرجِة امت�اٍز، إذ التحق بها وهو ابن ستَة عشَر عاًما، وَتخرَّج ِمنها ِفي 

معِة ش�كاغو ُغُضوِن َسنتیِن وِنصف وُعمُرُه ثمان�َة عشَر عاًما، ثم درَس الَماجستیر في َجا

University of Chicagoونال درجة الد�توراه من َجاِمعِة هارفارد ، Harvard University  ،األمر�ك�ة

م، 1950وَعِمَل ُمَدرًِّسا في َنفِس الَجاِمَعِة وعمُرُه لْم یتجاوْز الثالثَة والعشر�َن سنًة، و�اَن ذلَك َعاِم 

 -1959ُ�ستثَنى ِمنها الفترةُ الزمن�َُّة الَواِقعُة بیَن َعاَمْي (م، 2007واستمرَّ أستاًذا �الجامعة حتى عاِم 

 .)2() إذ �اَن أستاًذا ُمساِعًدا ِفي َجامعِة �ولمب�ا1962

ولقد َعمَل �َجامعِة َهارفارد لُمدِة ثمان�ة وخمسین عاًما، وَوصفتُه إدارُة الَجامعِة �أنه معلًما 

العلوم المت�اینة والمجاالت الواسعة، �ما أن ذا تأثیر لجیٍل من العلماء ذلك الضطالعه �كثیٍر من 

 كبیر س�اس��ا وذا سلطان في هذا العلم ال س�ما في النصف الثاني من القرن العشر�ن، �ما تتلمذ

 .)3(على ید�ه الُمفكَر فرانس�س فو�و�اما

لوِال�اِت ومن ثم فإن تنشأته األولى أثرت �شكل �بیر في مناص�ه العلم�ة والسَ�اس�َِّة في ا

َل أحَد الثالثِة اُلمفكر�َن اال ین الَ�ارز�ن ِخالَل الَخمسیَن َسنة الَماض�ِة في سترات�جیالُمتحدِة، إذ َشكَّ

                                                           
  . ,Samuel P Huntington“britannica “،صموئیل هنتنغتون من موقع الموسوعة البر�طان�ة -)1(
راهي، "دور الدولة في أطروحة صدام الحضارات لصموئیل هنتنغتون: دولة المملكة العر��ة السعود�ة أنموذجا"،  )2(

 .4)، ص2-1، العدد (40، م مجلة الخل�ج العر�ي
م)، 2016، 1ر�اض: دار الشواف للنشر والتوز�ع، ط، (الالحضارات وفاق ال صدامالشواف:عبد المعین،  )3(

 .21ص

https://www.britannica.com/biography/Samuel-P-Huntington
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، وز��غو برجنسكي )Henry Alfred Kissinger)1 الِوال�ات إلى ِجواِر ُ�لٍّ ِمن: ِهنري ِ�سینَجر

)2(Zbigniew Brzezinski الِم، َ�ما َعِمَل م ُمدیًرا لِ 1959، ُعیَن َسنَة معهِد ِدراساِت الَحرِب والسَّ

 في َفترِة ِرئاسةِ  ِلناِئِب الرَّئ�سِ  مستشاًرا وَعملَ  ُمنسًقا ِلبرنامِج التَّخط�ِط األْمِنّي في البیِت األب�ِض،

راِتهِ  آرائهِ  بتقد�مِ  ، وُ�لِّفَ Lyndon B. Johnsonُجونسون  لیندون  الرئ�سِ   ضاءِ القَ  ��ف�ةِ  َحولَ  وَتصوُّ

، وَشغَل َمنِصَب Hubert H. Humphrey ، وفتَرة ِرئاسِة هو�رت همفري )3(الفیتنام�ة  الثَّورةِ  على

ئ�ِس للجمع�ِة األمر�ك�ِة للُعلوِم الس�اس�ِة، �ما َشغَل َمنِصَب الُمدیِر ِلمعهِد أولین للدراَساِت  الرَّ

 . )4(األمر�ك�ة

�اسَ  ِة الَموُسوع�َِّة وُرّواِد الُعلوِم الِس�اس�ِة الُمَقارَنِة؛ وُ�ْعد هنتنغتون أحد أكبِر ُعلماِء السِّ

الهتمامه ال�الغ �الِس�اساِت الُمقارنِة بیَن ُدوِل الَجُنوِب والُمْجتَمَعاِت َما �عَد الِصناع�ِة، �ما تمیََّز 

راَساِت اال ول�ِة ة، فقْد َشغَل رئاسَة أَكاد�م�ِة هاسترات�ج��َمكانٍة َعال�ٍة في َمجاِل الدِّ رفارد ِللدراسات الدَّ

، وعیَنُه ِهنري ��سنَجر في َلجنِة الَعالَقات مَع أمر�َكا الالتین�ة إذ َساهَم في تنصیِب )5(واإلقل�م�ةِ 

، وَتولَّى ُمهمَة التَّحلیلِ، )6(اَألنِظَمِة الَفاِش�ِة ِمثل: ِنظام بینوشي في شیلي وراف�ال فیدیال في األرجنتین

                                                           
س�اسي ودبلوماسي أمر�كي، �عد خبیًرا جیوس�اس��ا شغل العدید من المناصب الس�اس�ة المهمة في الوال�ات  )1(

م)، وله أثر واضح في الس�اسة الخارج�ة 1977 -1973المتحدة األمر�ك�ة، �ما شغل منصب وز�ر الخارج�ة من (
ة وتعاملها مع �ل من: فیتنام و�مبود�ا والشرق األوسط، وقد تحول موقفه المتشدد تجاه فیتنام إال أنه تحول األمر�ك�

  )  ,singerHenry Kis“britannica”(ینظر: )وناال على مفاوضات سالم مع لو دوك ثو،في موقفه إذ دعا إلى 
على  م، حصل2017م، وتوفي عام 1928 عام : �احث في العالقات الدول�ة األمر�ك�ة ولدز��غو برجنسكي )2(

شهادة ال�كالور�وس في تخصص االقتصاد والعلوم الس�اس�ة، ونال شهادة الماجستیر في العلوم الس�اس�ة، �ما 
 ,britannica :ینظر(ناصب الس�اس�ة والعلم�ة الهامة. حصل على الد�توراه من جامعة هارفارد، تقلد العدید من الم

“Zbigniew Brzezinski0” 
   ,Samuel P Huntington“britannica” ،الموسوعة البر�طان�ة ینظر: )3(
 .4)، ص2-1ع ( ،40راهي، م )4(
 .مرجع سابقال )5(
 .36ص زمن هنتنغتون، عزوز، )6(

https://www.britannica.com/biography/Henry-Kissinger
https://www.britannica.com/biography/Samuel-P-Huntington
https://www.britannica.com/biography/Samuel-P-Huntington
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 -1977من ( Jimmy Carter جلِس اَألْمِن القومّي في َفترِة الرَّئ�س ج�مي �ارترواالْستشراِف في مَ 

 .)1()م1978

راَساِت واالستشاراِت والتقار�ِر للدوائِر الرَّسم�ِة واال َم هنتنغتون الَعدیَد ِمْن الدِّ ِة سترات�ج�وَقدَّ

َنظر�ِة الِصداِم الَحضاري، فقد َجاَءتِ نتاًجا  �الوِال�اِت الُمتحدِة األْمر�ك�ِة، وَ�انت ِدراساُته ُمتواِفقًة معَ 

ل ِمن ِقبِل َمعهِد أولین ، �ما )2(ِلمشروِع "بن�ُة اَألمِن الُمتغیرِة والَمصالِح الَوطن�ِة األْمر�ك�ة" الُمَموَّ

ین َشارَك في َتأس�ِس ِمَجلِة "ُفور�ن بولسي" ِمجلِة الس�اسِة الَخارِج�ِة، فقد َ�اَن من الُمفكِّر�َن الذ

 .)3(یتقاُضون راِتً�ا ِمن َوَ�اَلِة الُمَخابراِت الَمر�ز�ة ُمقابل نشِر الَمقاالِت في المجالت

ِلتعز�ِز َدْوِر الوِالَ�اِت إلى ِجَواِر  ؛وُ�عتبُر هنتنغتون أحَد الُمفكر�َن وُمصمِّمي "لجنة الُثالث�ِة"

�اسّي واالقت صادّي ِفي الَعالِم، وقد أعدَّ هنتنغتون من أجِل ُكلٍّ ِمن: أورو�ا وال�ا�ان َعلى الُمستوى السِّ

تُكوُن ف�ه  َنخبويٍّ  فقد اقترَح َتشكیَل ُمجتَمعٍ  ،ةد�موقراط�هذِه اللجنِة دراسًة َتناوَل من ِخالِلها أزمَة ال

صًة ِل�عِض الُنَخِب، وُتفَرُض ِف�ه الرَّقا�ُة على وساِئل اإلعالمِ   .)4(الَجامعاُت ُمخصَّ

لك المراكز الس�اس�ة التي شغلها هنتنغتون جعلت له أثًرا �بیًرا في الح�اة وال شك أن �ل ت

األمر�كیین مْثَل: جونسون، و�ارتر مما ساهَم في ُشهرِة، وانتشاِر نظر�ِتِه "ِصدام الَحضاراِت" و�رغم 

و�نبي َ�ما إنَّه لم �كن أول المنشئین لتلك النظر�ة "الِصدام الحضاري" فقد س�َقُه الُمؤرُخ اإلنجلیزي ت

َطرَحها من قبُل أستاُذُه المؤرُخ والُمستشرق برنارد لو�س، إال إنها على ید�ه أخذت شكًال أقوى في 

 الطرح الفكري والتأیید الس�اسي والتفعیل لها في المجتمع الغر�ي.

                                                           
 .4، ص40مراهي،  )1(
 مرجع سابق.ال )2(
 .24، صالحضارات وفاق ال صدامالشواف،  )3(
 .36، ص زمن هنتنغتون عزوز،  )4(
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 سترات�جيوتمیز هنتنغتون �مؤلفاته ودراساته، التي تناولت الجانب الس�اسي والعمق اال

لعنف وعالقة الفكر بها، وتوظ�ف الفكر في �ل تلك األمور، ومن هذه المؤلفات التي للحروب وا

ًرا َعْن َمهاِم الَعسكر�ین �إدارِة  َم ف�ه َتصوُّ ولُة: قدَّ تنم عن شخصیته وعبر عن نشأته: الجنديُّ والدَّ

ولِة، وقْد َمیَز ف�ِه الَعسكر�ین عْن الَمد نیین َ�ونُهم �مثلوَن ُ�تلًة الُعنِف، والِحفاِظ َعلى َعظمِة الدَّ

 .)1(ُمترا�طًة، أمَّا الس�اسیین فُهم َدائُمو االنقسامِ 

�اسيُّ في ُمجتَمَعاٍت ُمتغیرٍة: انتقد ف�ه نظر�اِت التَّحدیِث وَدْورَها في  ومنها �ذلك النظاُم السِّ

رِه، بْل أدَّت ِلفوَضى أكبَر، فالعب رُة في ُوُجوِد ُسلطة، وِنظاٍم ال الَعالِم الثالِث التي لْم تؤِد إلى َتطوُّ

َعالقَة لُه ِ�طب�عِة النظاِم الَحاكِم؛ ِلذا الِوال�اُت الُمتحدةُ ال ُتعاني ِمن ُسلطِتها؛ ألنَّ بها ُحر�ًة، وُمساواًة، 

وِل النَّام�ِة التي َأدَّت َعمل�ُة التَّحدیِث إلى َتحوُّالٍت اجتماع�ٍة ت�َعها وُ  ُجوُد وتنظ�ًما، على َعكِس الدُّ

ُمؤسساٍت ِس�اِس�ٍة َجدیدٍة َعملت َعلى ز�ادِة الَمأساِة ِمن ُعنٍف وفقٍر، وَغیرَها؛ ِلذا َ�جُد هنتنغتون أنَّ 

 .)2(األنِظمَة التَّسلُِّط�ََّة َتْصُلُح ِلتلَك الُمجتمَعاِت االنتقاِل�ةِ 

ُل ال� في أواخِر الَقرِن  د�موقراطياإلضافِة إلى ُمؤلفاٍت ُأخرى ِمثِل: الَمْوَجُة الَثالثُة: التحوُّ

"اإلْسالُم والَغرُب آفاُق الِصداِم"، و�تاُب  )4(مْن َنحُن؟ (الُمناظرُة الُكبرى َحول أْمِر�كا): )3(الِعشر�ن:

 . )5("ِصداُم الحضاراتِ و�عادة بناء النظام العالمي"

                                                           
 .35، صزمن هنتنغتون عزوز، ُینظر:  )1(
رانس�س فو�و�اما، ترجمة: حسام ، تصدیر: فالنظام الس�اسي في مجتمعات متغیرةهنتنجتون: صمو�ل، ُینظر:  )2(

 . 16 -11، صم)2017، 1طدار التنو�ر للط�اعة والنشر،  (بیروت: ،1نایل، ط
، ترجمة: عبد الموجة الثالثة: التحول الد�مقراطي في أواخر القرن العشر�نصامو�ل،  :هنتنغتون ُینظر:  )3(

 .5، ص)1993، 1طدار سعاد الص�اح، (الكو�ت: ،  علو�دارالوهاب 
(القاهرة: ، ترجمة: أحمد مختار الجمال، من نحن؟ (المناظرة الكبرى حول أمر�كا)صمو�ل،  :هنتنغتون ُینظر:  )4(

 .19 -11، صم)2009، 1طالمر�ز القومي للترجمة، 
 .5)،  ص2012راهي، ق�س ناصر (ُینظر:  )5(
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ِرِه، وَداِئًما َما هنتنغتون ُتكرُِّس َأفضل�َة الَعاَلِم الَغر�يِّ  وُنالِحظ أنَّ ُمؤلفاتِ  ِ�أنظَمِتِه وَتّطوُّ

َخلُِّف، وَ�سَعى هنتنغتون ِ�شكٍل َدائٍم إلى ْوضِع َتسعى ِلتهم�ِش الَحَضاراِت اُألخرى، ووْصِفها �التَّ 

إذ َیتخُذ ذلَك اآلخُر غیُر المنتمي ِللغرِب َموِقًفا ُمَعادً�ا للوِال�اِت المتحدة  ،اآلخِر َموضَع الَعدوِّ 

  األمر�ك�ة.

وَتأثَر هنتنغتون بنشأته الَیهود�ِة، َ�ما َ�ظهُر َدعُمُه الواضُح للُصهیون�ِة سائًرا على نهج 

هاِتِه  أستاذِه برنارد لو�س َعرَّاِب االستشراِق األمر�كي الُمعاِدي لإلسالِم، فقد َ�اَن له َدْوٌر َ�بیٌر في َتوجُّ

الِصداِم الَحَضارّي، وفي َذلَك َیذهُب إدوارد سعید  الِفكر�ِة، والتي َبدْت واضحَة الَمعاِلِم في َنظر�ةِ 

  )1(ِفكَر الِصداِم الَحضاريِّ َلدى هنتنغتون ُبنَي َعلى آراِء ُأستاِذِه برنارد لو�س إلى أنَّ 

ِلهذا نرى أنَّ ُمؤلََّفاِت هنتنغتون َعبرْت ِ�شكٍل واضٍح َعن َنشأِتِه الَیهود�ِة وِمیوِلِه الُصهیون�ِة، 

ِ�هِ  �أفكاِر ُأستاِذِه الذي َتَتلمَذ َعلى یِدِه برنارد ُلو�س، �ما أن لنشأته العلم�ة في بیت من الكتاب  وتشرُّ

العه �العلوم اإلنسان�ة وتمیزه العلمي الواضح، و�ل هذا أثر والمؤلفین ولجد ناشٍر دور �بیر في اطّ 

ل�كون أحد أهم  ؛في أمر�كا واالقتراب من القادة ،وامتزاجه �العمل الس�اسي ،�شكل �بیر في �تا�اته

صناع القرار، وهذا یدعونا إلى التأمل ف�ما �حدث اآلن من حولنا من مفاه�م رنانة تنادي بها أفواه 

نه أوسائل اإلعالم المختلفة في أي تصر�ح، یؤ�د على تردد في وأص�حت  ،الس�اسیین الغر�یین

�د على ما لهذه النشأة من تأثیر نتاج غرس لهنتنغتون ومن نحى نحوه منذ سنوات طوال، �ما یؤ 

 على الفكر الغر�ي �أكمله.

                                                           
دار الهدى (حمص:  غر�ي،، ترجمة: ح�ان السالم في عیون الغرب ومقاالت أخرى إإدوارد ،  :سعیدُینظر:  )1(

 .25صم)، 2005د.ط، للنشر والط�اعة والتوز�ع، 
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 الحضارات عند هنتنغتون بین دور الدین وتمیز الحضارة الغر��ةالمطلب الثاني: 

 سبتمبر 11 أحداثِ  تعبر عن الواقع، ال س�ما َ�عدَ  بدت أطروحة صدام الحضارات �اعت�ارها

َمشاعَر الغضب  قٍة إذ أثارِت األحداُث وقَتئذٍ َصاد ُنُبوءةٍ  هنتنغتون َصاِحب م، �ما َبدا2011

واالست�اء ضد الُمسلمیَن، واعت�اِرهم مكمن اإلرهاب، مما أوجب التنكر لهم وعدم التعاون معهم في 

َزْت تلِك اَألحداث ِفكرَة الِصداِم الَحَضاري ِعنَد المفكر�ن.  مجاالت الح�اة، ومن ثم فقد َعزَّ

د�ِة الَحَضار�ِة، و�ؤ�د  ظاُم الَعالمي الجدیُد القائمُ و�نتصر هنتنغتون إلى فكرة النِّ  َعلى التعدُّ

على ذلك من خالل قوله: "َفي عالِم ما َ�عَد الَحرِب ال�اردِة، وألوِل َمرٍة في التار�ِخ أص�َحت الِس�اسُة 

ثقاف�ٍة دین�ٍة مؤ�ًدا أن هذه الَحضارات لها توجهات  )1(الَكون�ُة متعددُة األقطاِب ُمتعددُة الَحضاراِت"

ال أیُدیولوج�ة، مصرًحا في هذا الصدد �قوله: "في َعالِم ما �عَد الَحرِب ال�اِردِة لْم َتعْد الُفروُق الَمائزُة 

بیَن الُشعوِب أیدیولوج�ُة، أو س�اس�ٌة، أو اقتصاد�ٌة، و�نما ِهي ُفروٌق ثقاف�ٌة، وِ�ناًء َعلى َذلَك ُتحاوُل 

عوُب واألمُم أْن ُتجی ؤاِل الُمهمِّ: َمْن َنحُن؟"الشُّ  ،و�عني هنا ال�حث عن الذات الحضار�ة )2(َب َعْن السُّ

وتار�ًخا وق�ًما ومن خالل العادات والتقالید، وقد  إذ إن الناس �عرفون أنفسهم جیًدا نسً�ا ودیًنا ولغةً 

على المنحى یتقار�ون من غیرهم إلى حد التطابق في الثقافة، إال أن الحضارة القائمة في األساس 

 .)3(ُة التي ُتعبِّئ النَّاَس وَتدفُعُهم"�الدیني ال تتطابق �أي حال، �ما أنها القوة الحق�ق�ة والرئ�س

واعتبَر هنتنغتون أنَّ أساس الِصراَع في العالم الجدید بیَن الَحضاراِت ِقائٌم َعلى أساِس 

لَّى َعصَرها، وفي ذلَك َ�قوُل: "في هذا العالِم قد وَ  إذ إن األخیرة هذهِ  ،الثقافة الدین�ة ال األیدُیولوج�ات

                                                           
 .38،  صصدام الحضارات إعادة صنع النظام العالميهنتنغتون، ُینظر: )1(
 .39المرجع السابق، ص )2(
 .110مرجع سابق، صال )3(
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ُة، والَخطیرُة بیَن الط�قاِت االجتماِع�ِة، أو بیَن الَغنيِّ  راعاُت الُملِهمُة، والُمِلحَّ الَجدیِد لْن َتُكوَن الصِّ

 .)1(والفقیِر، الِصراعاُت ستكوُن بیَن ُشعوٍب تنتِمي إلى ِ��اناٍت َثقاف�ٍة ُمختلفٍة"

 :)2(غتون ثالَث َمراحَل للصراِع في َتار�ِخ الَعالقاِت الَحضار�ةِ و�عرُض هنتن

إذ إن الَعالقات لم تُكْن َموُجودًة بیَن الَحَضاراِت  المرحلُة اُألولى: الَعدِم أو الَمحدودِة: •

لصعو�ة االتصال،  ؛بتلك الصورة الراهنة، بل �انت َموجودًة ِ�شكٍل َمحدوٍد نت�جًة للُ�عِد الُجغرافيّ 

 ائ�ة ش�كاِت الُمواَصالِت للر�ِط بیَن أجزاِء الَعالِم.و�د

دها َتار�خ��ا من القرِن الَخامِس المیالدّي،  المرحلُة الثان�ُة: ِصراِع األَ�اطرِة واُألمراء:  • حدَّ

راُع قائًما فیها بیَن األَ�اِطرِة واُألمراِء َحوَل االستیالِء على األراضي، وح�ازِتها حتى  وقد َ�اَن الصِّ

َل التار�ُخ ِمن ِخالِلِه ِلزمِن َثوراٍت، وِمْن َثمَّ َبرزت َمرحلُة ِصراع  َجاَء القرُن الثامُن الِمیالدّي الذي َتحوَّ

 وَحرِب اإلیدُیولوج�ات. 

َمرَحلُة َما �عد الحرِب الَ�اردِة التي َبدأْت �انه�اِر وُسقوِط االتحاِد  المرحلُة الثالثُة: •

 یدُیولوج�ات.ُحروِب األ الُسوفیتّي، وانتهاِء زمنِ 

 لنفسِ  تنتِمي التي ِللحضاراتِ  َ�ُموحدٍ  الدینِ  أهم�ةَ  ُیبرزُ  نرى أنَّ هنتنغتون  مْن ِخالِل ما سبقَ 

 َدْور الدین في أن مع اآلخر�ن، وال شك َتعاُملِ  واألَساُس في الَناِس، ألفكارِ  َمصدرٌ  نَّهأ إذ الدینِ 

 إلى ُ�شیرُ  ما َدائًما خلدونَ  ابنُ  َ�انَ  وقد .لُقوِتَها والمؤسس وَلهحَ  وااللتفافِ  اُألمِة، َتوحیدِ  في كبیر

الدیِن، واالنغماِس في  َعن ال�عدُ  ُهو وانه�اِرها الّدولة َضعفِ  َعواِملِ  أهمِ  ِمنْ  أنَّ  ُمَعلًِّال  الِّدینِ  أهم�ةِ 

                                                           
 .46مرجع سابق، صال )1(
، ترجمة: مر�ز فلسطین للدراسات عد الجدید للقوةالقوى العظمى االنفراد�ة: ال�، صامو�ل :هنتنغتون ُینظر: )2(

 .90 -86، صم)1999، ب.ط، 2تراجممطا�ع التوفیق،  (غزة:،2وال�حوث، تراجم 
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ولةُ  وَتحلُّ )2(" )1(:ح�اِة الترِف، إذ �قوُل ابُن خلدون  في الدورِة  الَحضارةِ  َمحلَّ  ن خلدو  ابنُ  َلدى الدَّ

ینِ  َ�بیًرا َدْوًرا تو�نبي أْولى َ�ما الَحضار�ِة، قوة الَحضارِة  إلى ُه أشارَ راِ�َطًة َقو�َّة، بْل إنَّ  �اعت�اِرهِ  للدِّ

ِكها �الدیِن الَمس�حيّ  راِت، ، إّال أْن هنتنغتون اعتبَر الدیَن الذي َ�كوُن سبً�ا ِلقوِة ِللحضا)3(الَغر��ِة َتَمسُّ

 .)4(قد �كون في الوقِت ذاِتِه السبُب الرئ�سّي الذي َتقوُم َعل�ِه الِصداَماتِ 

وُ�عرُِّف هنتنغتون الَحضارَة: "الك�اُن الثقافيُّ األوسُع، الُقرى، والَمناطُق والَجماَعاُت الِعرقّ�ُة، 

ُمستو�اٍت ُمختلفٍة ِمن التماُیز والَقومّ�ات، والَجماَعات الدین�ة، �لُّها َلدیها َثقافاٌت ُمحددٌة، وَعلى 

 وُ�كمُل في َتعر�ِف الَحضارِة قائًال: "الحضارةُ أْعلى تجمٍُّع َثقاِفّي ِمن ال�شِر، وأَعرَض ُمستوى  .الثَّقافي"

مَن الُهو�ِة الثقاف�ِة ُ�مكُن أْن َ�میَز اإلنساُن عْن األنواِع اُألخرى، وهَي َتعَرُف ِ�ُكلِّ الَعناصِر 

ساِت، والتَّحُقِق الذَّاتي للناِس" الَموُضوِع�ة  .)5(الَعامة ِمثَل اللغِة، والت�ار�ِخ، والدیِن، والَعاداِت، والُمؤسَّ

 أدوار الثقافة �ما حددها هنتنغتون: 

وُل َذات الَخلف�ِة الثَّقاف�ِة، والدین�ِة الُمتشابهِة،  :َدْور التقاُرِب  • �عني التقاء وتقارب الدُّ

الدوُل األورو��ُة َموقًفا �َعدِم االنح�اِز أثناَء الَحرِب ال�اردِة، ومن تلك الدول: النمسا  وِمثاِل َذلَك: اتخاذ

                                                           
ه حفظ القرآن الكر�م في 1332ابن خلدون هو عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون اإلشبیلي ولد في تونس عام  )1(

زمن الحفصیین في منتصف القرن السا�ع الهجري، له العدید شبیل�ة إلى تونس إطفولته، وقد هاجرت عائلته من 
من المؤلفات أهمها وأشهرها العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أ�ام العرب والعجم والبر�ر ومن عاصرهم من ذوي 

�ة وقد ضمن تلك الكتب آرائه الجغراف ،مقدمته المشهورة �مقدمة ابن خلدون  :أولها ،السلطان األكبر في س�ع مجلدات
عبد الرحمن بن خلدون: ح�اته علي عبد الواحد،  :نظر: وافيیُ  .وآرائه في العمران والفلك وأحوال ال�شر وط�ائعهم

 . 39 -12ص ، د.ط، د.ت)،4أعالم العرب  (القاهرة: مكت�ة مصر، ،وآثاره ومظاهر ع�قر�ته
 .139، صم)1986، دار 5، ط1ج ، (بیروت: دار القلم،، مقدمة ابن خلدون عبد الرحمن :ابن خلدون ُینظر:  )2(
، ترجمة: ذوقان المذاهب الفلسف�ة الكبرى في التار�خ من �ونفوشیوس إلى تو�نبي، أل�ان و�د :جیري ُینظر:  )3(

 .328صم)، 1972، 1طدار القلم،  (بیروت:،1قرقوط، ط
 .71، صصدام الحضارات إعادة صنع النظام العالميهنتنغتون، ُینظر:  )4(
 .71، صالمرجع سابق )5(
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و�د، وأص�حْت �عَد ِنها�ِة الَحرِب الَ�اردِة قادرًة على االنضماِم لالتحاِد األورو�ي مَع  وفنلندا والسُّ

 )1(متشابهِة.الدول األورو��ة اُألخرى؛ نظًرا لخلفیِتها الدین�ِة، والثقاف�ِة الُ 

وِل َذاِت الَخلف�ِة الثَّقاف�ِة، والدین�ِة الُمختلفِة، وِمْن األْمثلِة  ینتجُ  دور الت�اعد: • بیَن الدُّ

ها َدولٌة إسالم�ٌة، عَلى ذلك: رفُض الُقوى في الَقارِة األورو��ة وجُود الُبوسنِة ِضمَن ِنَطاِقها حیُث إنَّ 

 .)2(�ي التي َترفُض انضماِم تر��ا َلها َ�ونَها دولًة إسالم�ةً َكما َهو َموقُف ُدوِل االتحاِد األورو 

و�شیر هنتنغتون إلى هذه األدوار قائًال: "الس�اسُة الَكون�ُة ُ�عاُد َتشكیُلها اآلَن َعلى امتداِد 

عوُب والدوُل ذاُت الثَّقافاِت الُمتَشابهةِ   َتتقارُب، الُخُطوِط الثَّقاف�ِة، َمدفوعًة ِ�عمل�اِت التَّحدیِث. الشُّ

عوُب، والدوُل ذاُت الَثقافاِت الُمختلفِة َتت�اعُد، االنح�ازاُت التي َتعتِمُد َعلى األَیدیولوج�ِّاِت،  والشُّ

 . )3(والَعالَقاِت مَع الُقَوى الُكبرى ُتفِسُح الطر�َق لتلَك التي َتعتمُد َعلى الّثَقافِة والَحضارِة"

ینّي فَ�ما وِلهذا اعتبَر هنتنغتون حدوث الصدام ب ین الَحضاراِت؛ َنظًرا لالْخِتالِف الثَّقافي والدِّ

مو�ِة التي  بیَنها، والُحدوُد الُجغراف�ُة التي َتفِصُل بیَن الَحضاراِت قاَم هنتنغتون بتسمیِتها �الُحدوِد الدَّ

 . )4(َ�حدُث عنَدها الِصدامُ 

ابِق، َخاصًة مَع وَلم َ�ُعْد في َعصِر الَعولمِة ِللمْوقِع الُجغرافّي أَهم�ةٌ   ُ�برى َ�ما َ�اَن في السَّ

ّي ِلَمصاِلِحها الخَّاصِة، إنَّ الواِقَع  وِق، فالدول َتسَعى ِلتحقیِق الَفائدِة، والَمكسِب الَمادِّ َعصِر انفتاِح السُّ

 )5(َ�فِرُض َذلَك اَلمبدأ الذي َیبُدو َغیَر َواِقعيٍّ َ�ستِنُد ِلُمعتَقداٍت أْیُدیولوج�ةٍ 

                                                           
 .204مرجع سابق، صال )1(
 .204مرجع سابق، صال )2(
 .203مرجع سابق، صال )3(
الجمع�ة الفلسطین�ة األكاد�م�ة (القدس: ، أهل الكتاب والع�ش المشترك وآخرون،أبو صوي، مصطفى ُینظر:  )4(

 . 10صم)، 2011، 1طللشؤون الدول�ة، 
 .95 -94)، ص 2017راهي، (ُینظر:  )5(
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 راُت والدول المر�ز�ة عند هنتنغتون:الَحضا

م هنتنغتون الَحضاراِت الَعالم�َة إلى َثماِن َحضاراٍت أَساس�ةٍ   َ�ما أنَُّه َ�فتِرُض َحضارًة  ،قسَّ

تاِسعًة لْم ُ�شْر َلَها َصراحًة �التفِصیِل، وفي َتْصن�ِفِه ِللَحَضاراِت أَشاَر إَلى ُدوِل الَمر�ِز التي ُتَمثُِّل 

وُل األطراُف التَّا�َعُة َلها التي ُتش�ُه ُدوُل الَمرَ�ِز ثقاف��ا َ�قوُل الُقوَة ال َعسكر�َة واالقِتَصادّ�َة، وُهناَك الدُّ

، وَ�رى )1(هنتنغتون: "ُدوُل الَمر�ِز َتجِذُب أولئَك الذیَن ُ�شبُهوَنها َثقافً�ا، وَتطُرُد الُمختِلفیَن عنها"

ُدوًال َمر�ز�ة، وُأخَرى ال َتتمتَُّع ِبوُجوِد ُدَوٍل َمر�ِز�ٍة، وِمْن َأْمِثلِة  تضمنتون أنَّ ُهناَك َحضاراٍت تغهنتن

ولِة الَمرَ�ز�ِة الَوحیدِة،  الَحَضاراِت الِتي َتُكوُن بها َدولٌة َمر�ز�ٌة: الَحضارُة الَ�ا�ان�َُّة التي َتَتَطاَبُق َمَع الدَّ

ین�ة، والُهنُدوسِ  �ة ِلكلٍّ ِمنها ُدوٌل َمر�ز�ٌة ُمْرَتِ�ُطوَن ِ�حضارِتهم ِفي والَحضاراِت األرثوُذكِس�ة، والصِّ

ُدوٍل ُمسْ�َطٍر َعلیها ِمن َحضاراٍت ُأخرى، أمَّا الَحضارُة الَغر��ُة َفلها َعبَر تار�ِخها َعدٌد ُمختلٌف، 

ُلُه الوِ  ال�اُت الُمتِحدُة، وألَمان�ا، ومتغیٌر ِمَن الَمراكِز َعبَر الزَّمِن، و�نَّ َمر�َزها ِفي الَوقِت الَحالي ُتَشكِّ

تین�ة ل�َس َلها دوٌل َمر�ز�ةٌ  ، وتأتي الحضارات عند )2(بینَما َحضاراُت اإلْسالِم وَأفر�ق�ا وَأمر�َكا الالَّ

 هنتنغتون على النحو اآلتي:

ین�ة (الكونفوشیوس�ة): -1  الَحَضارُة الصِّ

ُل هنتنغتون َتسمیَتها ِ�الحضارِة الصین�ِة الذي َیرا  ُه اَألنسَب ِلوْقِتنا الَحاضِر، ف�جُد أنَّ ُ�فضِّ

ین َ�مفهوٍم ِللك�اِن  ماَها الصِّ ین�ِة التي َتُضمُّ َتحَت ُمسَّ الُكونفوشیوِس�ة إحَدى ُمكِوَناِت الَحَضارِة الصِّ

َجنو�ي الِس�اِسّي، ِ�اإلضافِة للُكونفوشُیوِس�ة الَقد�مِة، وُتوجُد الَحضارُة الصین�ُة ُجغرافً�ا ِفي الُجزِء ال
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وِل إلى ِجواِر الصیِن مثل: ُ�ور�ا،  رقّي ِمن َقارِة آس�ا، وَحضارُة الصیِن َتضُم الَعدیَد ِمن الدُّ الشَّ

 .)1(وفیتنام

 الَحضارُة الَ�اَ�ان�ة: -2

ین�ِة َنَظًرا ِلمنطقِة االنتماِء الُجغرافّي الَواحدِة،  أغلبَ�میل  ِلضمِ اَل�ا�اِن إلى الَحضارِة الصِّ

رِق اَألقَصى، وَ�تِفُق هنتنغتون َمَع الَ�اِحثیَن الذیَن َفصُلوا بیَن  وُ�طِلُقونَ  َعلیِهما ُمسَمى َحضارِة الشَّ

 -ق.م100الَحضارتیِن لكنَّه َیذهُب إلى اْعت�اِر أنَّها ُمولَّدٌة َعن الَحَضاَرِة الصین�ِة في الفترة (

 . )2(م)400

 الَحضارُة الِهند�ُة: -3

لت ِمن َعدٍد ِمن الَحضاراِت الُمتالِحقِة، وَمْوِقُعها ش�ُه الَقارِة الِهند�ة َیرى هنتنغتون أنَّها َتشكَّ 

ق.م، َ�ما أنَّ َلها الَعدیَد ِمن اُلمسمَّ�اِت، وَ�میُل هنتنغتون إلى استخداِم "ِهندو" الذي َیراُه  1500ُمنُذ 

عْن الَحضارِة الِهند�ِة، و�رى أنَّ  ُ�مثُل الُمْصَطلَح األَنسَب واألحدث، فُهَو َتعبیٌر َحق�قيُّ وواِقعيٌّ 

الُهندوس�َّة ُتشكُِّل ُلبَّ الَحضارِة الِهند�ِة، فالهنُدوس�ة َل�ست ُمجرَد ِدیٍن بْل ُتمثٍُّل ِنظاًما اجِتَماعً�ا؛ ِلذا 

ِة خَ  ارَج ِنَطاِقها ُ�شیُر ِلدولِة الَمر�ِز ِفي الَحضارِة الِهند�ِة �الِهندوِس�ة ِلفصِلَها َعْن الَحضارِة الُمْمتدَّ

 .)3(الُجغرافيّ 

 الَحضارُة اإلْسالم�َُّة: -4
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وَن ِبوُجوِد َحضارٍة إْسالم�ٍة ُمتمیزٍة ُمنُذ انِطالِقها األوِل في  ُ�شیُر هنتنغتون أنَّ الَ�احثیَن ُ�قرُّ

ا�ِع الِمیالدّي ِمْن ِش�ِه الَجز�رِة الَعر��ِة، وقْد َشَغَل اِإلسالُم ِمساحاٍت َشاسِ  ِمن َقاراِت  عةً الَقرِن السَّ

الَعالِم الَقد�ِم ال س�ما الَجدید منه، َ�ما أنَُّه ُتوجُد الَعدیُد ِمَن الَحضاراِت الَفرع�ِة َداخَل الَحضارِة 

اإلْسالِم�ِة َ�الَحضارِة الفارس�ِة، والتُّر��ِة، والمالو�ة إلى َجانِب الَحضارِة الَعر��ِة، والَحَضارةُ اإلْسالِم�ُة 

لُة َمر�ٍز، وَمَع ذلَك َ�ْجَعُلها هنتنغتون الحضارَة ذاِت الُخُطورِة َعلى الَحضارِة الَغر��ِة ل�َس َلها َدو 

 .)1(الُمتقدمِة ِ�شكٍل َعداِئّي وَتناُفسيّ 

 فر�ق�ُة:الَحَضارُة اإل -5

ِتلك  فر�ق�ِة ِ�شكٍل احِتمالي، ول�َس أِكیًدا فإنَُّه َیرى أنَّ َ�عتقُد هنتنغتون أنَّ ِق�اَم الَحضارِة اإل

الَحضارَة ال ُیوجُد َما ُ�میُزَها َ�هو�ٍة َثقاف�ٍّة ُمْسَتِقلٍة، َفالكثیُر ِمن ُسكاِن ِتلَك الَحضارِة قد انتَمى ِللَعالِم 

اإلْسالِمّي ِ�اْعِتناِقِه الدیَن اِإلسالِمّي زمَن الفُتوحاِت اإلسالم�ِة، َ�ما �اَن للُمستعمِر الَغر�ي في أجزاٍء 

كاِن، وجْعِلهم َ�عتنقون الد�انَة ُأخرى َدْوُرُه م ن تلَك الحضارِة؛ إْذ عمَل َعلى تنصیِر ُجزٍء ِمن السُّ

ُر أنَّها َستُكوُن في الِجهِة الُمواِجهِة  الَمس�ح�َة، و�ذا َما َقامت ِمثُل َهذِه الحضارِة ِفعلً�ا، فیتصوَّ

 .)2(ر�َز ِتلَك الَحضارِة الُمحتملِة الِق�امِ فر�ق�ا الدولَة األقرَب؛ �ْي تشَغَل مَ إللصحراِء، وَستُكوُن َجنوُب 

 الَحَضاَرُة الالتین�ة: -6

إنَّ َنظرَة هنتنغتون ِللحضارِة الّالتین�ِة َتندِرُج َوفَق ُرؤ�تیِن: اُألوَلى: أنَّها َحضارٌة َفرع�ٌة َتقُع 

 ٌة ٌمستِقلٌة ُمرَتِ�َطٌة �الَغرِب.ِضمَن ِإَطاِر الَحضارِة الَغر��ِة َ�ما یراَها ُمعظُم الَ�احثین، والثان�ِة: َحضار 
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ینَي  رُه؛ َنظًرا الخِتالِفها الثََّقافّي والدِّ إنَّ ُرؤ�َة هنتنغتون ِللحَضارِة الالَّتین�ِة َ�حضارٍة ُمستقلٍة ُیبرِّ

ائَد ِبها هو الَمذهُب الَكاثول�ِكي، َبینَما الحضارُة الغَ  ر��َُّة عْن الَحضارِة الَغر��ِة حیُث إنَّ الَمذهَب السَّ

�اِسّي واالقِتَصادّي الذي  ِرَها السِّ ِبها َمذه�اِن: الَكاُثول�ِكّي، والبُروتستانتّي، َ�ما أنَّها ُمْختِلفٌة في َتطوُّ

َم الَحضارِة الَغر��ِة.  ال ُیوازي َتقدُّ

َفمنُهم َمْن كما أنَّ ُسكاَن أمر�َكا الالتین�ِة َینقِسُموَن حوَل َحق�قِة َت�عیِتهم ِللحضارِة الَغر��ِة، 

، )1(ِمْن ِتلَك الَحضارِة، َ�ما َ�عتقُد آَخرون بتمیُِّز َطاِ�ِعهم الَثقافّي عْن الَحضارِة الَغر��ةِ  َیرى أنَُّه ُجزءٌ 

وِل الُمنتم�ِة ِلَهذِه الَحَضارِة: بیرو،  ولْم َ�ضْع هنتنغتون لِلحضارِة الالتین�ِة َمر�ًزا، ومْن أبرِز الدُّ

 .)2(واألرجنتین وَغیرهاوالِمكس�ك، وِشیلي، 

 الَحَضارُة الُبوذ�َّة: -7

الِهند) وَعلى (َشبََّهها �الِمس�ح�َّة واإلسالِم ِمْن َحیُث االنِقساِم، وَعدم َ�قاِئها ِ�َمكاِن ًنشأِتها  

، )3(ین وال�ا�انالرْغمِ ِمْن انتشاِرَها ِفي َمناِطَق َعدیدٍة إالَّ أنَّ ِتلَك الَحَضاراِت ِفي َمناِطِق االْنِتَشاِر َ�الصِّ 

ٍن َثَقاِفّي إال أنَّه لم ، ورغَم وْضع )4(َ�عتبْر الُبوذ�َة ُمرت�طًة ِ�حَضارِتها وُتعدُّ الُبوذ�ُة ُمهمَّة َ�ُمَكوِّ

إّال أنه لْم َیتحدْث َعنها �اعت�ارها تقس�ًما َحَضار��ا  ،هنتنغتون ِللحضارِة الُبوذ�ِة تعداًدا لِلَحضاراتِ 

 لَكثیرون َنقًدا ِلنظر�ِتِه.ِممَّا اعتبَرُه ا

  الَحَضارُة الُروس�َُّة األرثوذ�ِس�ة: -8
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ُلُه الَمذهُب  أبرُز َما ُ�مّیز الحضارة الروس�ة أنَّ األساَس الِدینّي ِلهذِه الَحضارِة ُ�شكِّ

وِل الُممثلُة ِلهذِه الَحض ارِة روس�ا األرُثوذ�سي، وُهو أساس اخِتالِفها مَع الَحَضارِة الَغر��ِة، وأبرُز الدُّ

 . )1(البْ�ضاِء والتي ُتشِكُل َمر�َز الَحضارِة ِفي الَوقِت َنفِسهِ 

 الَحَضارُة الَغر��ُة: -9

ًما. إنَّ الَحضارَة الَغر��َة َتشمُل   َ�ِصُف هنتنغتون الَحضارُة الَغر��ُة أن�َها الَحضارُة األكثُر تقدُّ

مال�ة، وأورو�ا �اإلضافِة إل التي ُتمثُِّل ُدوَل االْست�طاِن  اى ُأسترال�ا، وفنلندُكًال ِمْن: أمر�َكا الشَّ

األورو�ي، �ما َیرى أنَّ اْصِطالَح الغرِب إنَّما ُ�شیُر "ِللعاَلِم الَغر�ّي الَمس�حّي" َفهو ُیتَخُذ ِلتْحدیِد 

ُدها الُبوصلة  . )2(الَحضارِة الَغر��ِة �الِجهِة التي ُتحدِّ

ُجْزًءا ال یَتجزَُّأ ِمْن  -َوْقِتنا الَحاضرِ - اُلعْنُصَر الَیُهوديَّ في وَنجُد أنَّ هنتنغتون قْد اعتبَر أنَّ 

داِم اْألكثِر َشراَسًة الَحضارِة الَغر��ِة، وقْد َ�اَن لُه ُمبتغَ  ى ِمن َوراِء َهذا االعت�اِر َخاصًة ِ�اعت�اِر الصِّ

َو الِصداُم َمَع الَعالِم اإلْسالمّي َ�ما الذي َس�ُكوُن ِمن الَحضاراِت اُألْخرى ِتجاَه الَحضارِة الَغر��ِة هُ 

یتضُح الِحًقا، َو�ذلَك َ�جعُل اإلْسالَم ِفي ُمواجهِة ُ�لٍّ من الَمس�حیین، والَیهوِد َتحَت ُمسَمى "الَحضارة 

 الَغر��ة".

 لقْد جعَل هنتنغتون الِصراعاِت َتقوُم ِ�شكٍل ُمستمٍر ِعنَد َمنِطقِة ُخُطوِط التَّقس�ِم الَحضارّي:

إذ وصَف هنتنغتون ِتلَك الُخُطوَط ِ�أنَّها َ�ُحدوٍد َدمو�ٍة بیَن َجماَعاِت الَحضاراِت الُمختلفِة َعلى أَساٍس 

دینّي، وَتتحوُل ِتلَك الِصراَعاُت إلى ُعنٍف َ�بیٍر ُ�ش�ُه الُحروَب الطَّائف�َة، إالَّ أنَّها َتختِلُف عْن ِتلَك 

یُن فیها الُمَحرَِّك ِلصراعاِتها،  الُحروِب الطَّائف�َِّة، إذ الُحروبِ  َعلى ُخُطوِط التَّقس�ِم الَحَضارّي ُ�َشكُِّل الدِّ
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ائرِة بیَن الَجَماعاِت  بینَما َنجُد أنَّ الُحروَب الطَّاِئف�َة ُ�مِكُن أْن َتنشَأ ِألس�اٍب إَضاف�ٍة َ�الِصراَعاِت الدَّ

ٍة، َ�ما أنَّ الِصراعاِت الطَّائف�َة َعادًة ال َتُضُم إلیَها أطراًفا اإلثن�َّة، أْو ِ�سبِب اخِتالَفاٍت ُلَغوّ�ٍة، وِجنس�ّ 

ُأخرى ِفهَي َعادًة َما َتتمیَُّز ِ�الُخُصوص�ِة، َعلى َعكِس ِصراَعاِت ُخُطوِط الَّتقس�ِم الَحضارّي َتقُع بیَن 

 .)1(َجماَعاٍت َتنتمي ِلك�اَناٍت َثقاف�ٍة أكبرَ 

مو�ِة التي َستكوُن بیَن الَحَضاراِت، وأكثِرها ُعنًفا ِفي الُحروِب وَتتمثَُّل أعَظُم الِصراعاِت ال دَّ

التي َ�كوُن فیها الطَّرُف اإلْسالمّي ُعنُصًرا أَساسً�ا �ما یرى هنتنغتون: ِتلَك الَموُجودُة بیَن اإلْسالِم 

لُمستوى األكبِر، فإنَّ وِجیراِنِه ِمَن األرثوُذكس، والِهندوس، واألَفارقة، والَمس�حیین الَغر�یین، وَعلى ا

ائَد ُهو َبیَن الَغرِب، واآلَخر�ن َمَع أشدِّ الِصراعاِت الَقائمِة بیَن الُمجتمَعاِت اإلْسالم�ِة،  التَّقس�َم السَّ

ِح أْن َتنَشأَ الِصراعات  .وَ�عِضها من ِجهٍة، والُمجتمعاِت اإلْسالم�ِة والَغرِب من ِجَهٍة ُأخرى  وِمَن الُمرجَّ

ینَي"في الُمستقْ  ِب اإلْسالمّي، والتَّو�یِد الصِّ  .)2(بِل َنت�جَة َتفاُعِل الَغْطرَسِة الَغر��ِة، والتَّعصُّ

وقْد َجعَل هنتنغتون ِمن الَحضارِة اإلْسالم�ِة َطرًفا َرئ�ًسا للنزاِع َمَع الَحضارِة الَغر��ِة، فَعلى 

َد الرْغِم ِمن احِتمال�ِة ُحدوِث الِصداِم َمَع َ�افَِّة الَحَض  اراِت اُألخرى، إالَّ أنَّ الَخطَر األكبَر الُمَهدِّ

 ِللحضارِة الَغر��ِة َ�ما َیراُه ُهَو الُمجتمُع اإلْسالميُّ الذي َ�سَعى ِللِصداِم َمَع الَعالِم الَغر�ّي.

 بین الحضارتین اإلسالم�ة والغر��ة عند هنتنغتون: عدائ�ة الَعالقةِ المطلب الثالث: 

هنتنغتون في نظر�ته تلك ُ�صنُِّف الَعالقَة بیَن الَحضارِة الغر��ِة، وغیِرها نشیر بدا�ة إلى أن 

 :)3(هي ،من الَحضاراِت �شكل عام مْن حیُث الَعدائ�ِة إلى ثالَثِة أقسامٍ 

                                                           
 .412-411، صصدام الحضارات إعادة صنع النظام العالميهنتنغتون، ُینظر:  )1(
  .293مرجع سابق، صال )2(
 .336 -335ص ،صدام الحضارات و�عادة بناء النظام العالميهنتنغتون، ُینظر:  )3(
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تتسُم َعالقُة ِتلَك الَحضاراِت �الَحضارِة الَغر��ِة  َحضاراُت التَّحدي (الُمعاد�ة): -1

 هنتنغتون الَحضارَة اإلْسالم�َة هَي الَعدوُّ األّوُل واَألخطُر ِبدْعٍم من الَحضارِة �الَعداِء والتوتُِّر، واعتبرَ 

ین�ِة.  الصِّ

فر�ق�ة، والالتین�ِة، وهَي ُمتمثلٌة في الَحضارتیِن: اإل الحضاراُت الَضع�فُة (التَّا�عُة): -2

 ب َنشاطاِتها على الحضارِة الَغر��ِة.أقلُّ الَحضاراِت ذاِت الُخُطورِة والَعداِء؛ العِتماِدها في َتغذ�ِة أغلَ 

التي َتتأرجُح في َعالقاِتها  تلَك الحَضاراتِ  تذبذ�ة):الحضاراُت الُمتأرِجحُة (المُ  -3

�الَعالم الَغر�ّي، والَحضاراِت اُألخرى بیَن ِصداٍم وَتعاُوٍن، وِمن أمثلِة ِتلَك الَحضاراِت: ال�اَ�ان�ِة، 

 والِهند�ِة.

ووَضعها في  ،أنَّ َخطَر الَحضارِة اإلْسالم�ِة َ�فوُق َ�اقي الَحضاراتِ لقْد اعتَبر هنتنغتون 

الَمرت�ِة اُألولى مْن الَحضاراِت الُمعاد�ِة للحضارِة الَغر��ِة بدعٍم من الَحضارِة الكونفوشیوس�ة، َ�ما 

َبدًال مْن  برنارد لو�س غیَر أنَّ األخیَر قْد َوضَع الَحضارَة الِهند�ةَ  هِ ُأستاذِ  َفعلها مْن قبلِ 

ففي ُ�لِّ َمرٍة ُیؤ�ُد هنتنغتون وفي َمواِضَع ُمختلفٍة أنَّ الَحضارَة اإلْسالم�َة هَي  .الُكونفوشیوس�ة

األخطُر َعلى الَحضارِة الَغر��ِة، وَ�أنَّ نظر�َة ِصداِم الَحضاراِت إنَّما َجاءت ِلتكر�ِس ِفكرِة الَعداِء 

 ،نا لتو�نبي نجُد أنَُّه وضَع الَحضارَة الغر��َة طرًفا أساس��ا للِصدامِ اإلْسالمّي للَعالِم الَغر�ّي، فلو َنظر 

ْص الَحضارَة اإلسالم�َة َعلى أنَّها الطرُف اآلخُر الوحیُد، بْل قد �كوُن اِلصداُم مَع  إال أنَُّه لْم ُ�خصِّ

 أيِّ من الَحضاراِت اُألخرى. 
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الَعداِء ضدَّ الَحضارِة الغر��ِة؛ لذا ُ�قدُم  وفي هذا الصدد ُیبدي هنتنغتون َخشیَتُه مْن َعالقةِ 

ُمقترًحا �ْي ُتحافَظ َعلى َمكانِتها دول��ا، مشیًرا إلى أهم�ة تر�یز ُجهوُد الَحَضارِة الَغر��ِة َعلى مجموعة 

 :)1(من األمور هي

ِق الَعسكرّي الَغر�ّي مْن ِخالِل اتِّ�اِع ِس�اَسِة َمنِع َصَفقاِت البْ�عِ  ِحفظُ  • ، وَت�اُدِل األْسلحِة التفوُّ

 یولوج�َِّة، والِك�مائ�َِّة، والنَّوو�َّة مَع ُدوِل الَحضاراِت الُمَعاد�ِة.البَ 

غِط على الُمجتَمعاِت اُألخرى؛ لتبنِّي َم�ادِئ ال ُممارسةُ  • ِة َوفًقا لألسُلوِب الغر�ّي؛ د�موقراط�الضَّ

ساِت الس�اسِة الَغر��ِة. ِلتنم�ِة وَتكر�ِس ق�مِ   وُمؤسَّ

واإلثنّي ِللحَضارِة الَغر��ِة، وَذلَك �الحدِّ ِمن َموَجاِت  والثَّقافيِّ  على التَّماُسِك االجِتماعيِّ  الحفاظُ  •

 الِهجرِة والُلُجوِء لغیِر الَغر�یین.

امِل ُیهدُد الَعالَم الغر�يَّ َخاصًة  ماِر الشَّ ومن ثم فإنَّ امِتالَك الَحضاراِت اُألخرى ِألسلَحِة الدَّ

ین�ِة، إذ ُیؤ�دُ مْن قِ  یني اإلْسالَميّ  التَّعاونَ  أنَّ  هنتنغتون َعلى بِل الحضارِة اإلْسالم�ِة والصِّ  َ�جمعُ  الصِّ

ولِ  منَ  َكثیًرا  َ�جمُعهَما َما أكثرُ  بْل إنَّهُ  الَعسكرّي، التَّسلحِ  ُمستوى  َعلى الَحضارتینِ  الُمنتِم�ِة ِلهاتینِ  الدُّ

ینِ  غةِ اللُّ  اختالفِ  ِمنْ  الّرغمِ  َعلى  عدو�ا ُمشَترً�ا. الَغر��َّةَ  والثَّقافِة، َ�ما أنَّهما َ�عتبراِن الَحضارةَ  والدِّ

إنَّ هنتنغتون َ�ُعُد ُمحاولَة اْمتالِك َ�عِض ُدَوِل الَعالِم اإلْسالمّي ِلألْسِلحِة النوو�ِة والبیولوِج�ة 

و  ً�ا للحضارِة الَغر��ِة، وَ�خَشى أْن ُتنتَج َتلك الدُّ ُل اإلسالم�ُة إذا ُأت�حْت لها الفرصُة للتعاوِن أْن َتحدِّ

تصنَع ِمثَل ِتلَك األْسلحِة، َ�ما َ�خشى أْن َتُكوَن إسرائیُل هَي الَهدُف المِتالِك ِتلَك الوسیلِة الَعسكر�ِة 

ُه اعتبَر "، وعل�ه فإنَّ هنتنغتون ُ�حاوُل دائًما ر�َط إسرائیَل �العالِم الَغر�ّي، ال س�َما أنَّ )2(الَخطیرِة،

                                                           
 .336-335صسابق، المرجع ال)1(
 .303المرجع السابق، ص )2(
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ناِت الَحضارِة الغر��ِة وجزًءا منها، وتجاهل عن عمٍد الُعدوانَ  َعلى الدولة  اإلْسرائیليَّ  الیهوَد من ُمكوِّ

ولَة الِقائمَة على َمصالِح الُقوِة الَغر��ِة في  ؛الِفلسطین�ة لیدلل على رغ�ِة هنتنغتون أْن �حمَي ِتلَك الدَّ

رِق األْوسِط؛ لذا �صادر َحقِ  وِل اإلْسالم�ِة في الدفاع عن نفسها وامتالك األْسلحَة لُتوازي الشَّ  الدُّ

الُقوَة اإلْسرائیل�َة، فمْن أیَن َجاَء َحُق إسرائیَل في امِتالِك األْسلحة ُدوَن ِسواها مْن ُدوِل الَعالِم ِ�صفٍة 

هیونّي لهُ الَدْوُر َعامٍة، إنَّ انتماَء هنتنغتون الَیهودي وَتوُجهَ   األكبُر في تحیزه وعدم موضوعیته. ُه الصُّ

َة د�موقراط�ُ�شیُر هنتنغتون إلى أنَّ أكبَر الَتحد�اِت التي ُتواجُه الَحضارَة الغر��َة هو نشر الو 

لَطو�ِة إلى  وِل �الحضارِة الغر��ِة وغیَّرت ُنظَمها ِمن السَّ وُحقوَق اإلنساِن، وقْد َتأثَّرِت الكثیُر ِمَن الدُّ

 )1(َ�عوُد ِلفضِل الَحضارِة الَغر��ِة". د�موقراطياالنتشاُر الِة، فد�موقراط�ال

َة وَما یت�ُعها ِمْن َم�ادَئ: العدِل، والُمساواِة، والُحر�ِة، ال د�موقراط�في الُمقابِل َیرى أنَّ ال

 .)2(اإلنسانِ  ِة وُحقوقِ د�موقراط�یتمتَُّع ِبها الَعالُم اإلْسالمّي الذي َیتِخُذ َموقَف الَعداِء ِتجاَه تلَك ال

رِه عْن ال موذَج اَلغر�ّي ِة وحقوِق اإلنساِن، �اَن �ضُع النَّ د�موقراط�إنَّ هنتنغتون َوفًقا لتصوُّ

عاءاِت غیِر الَحق�ق�ِة  األْوحدَ  موذجَ في الصورة الِمثال�ة، والنَّ  القابل للتْعم�ِم، َعلى الرَّغِم مَن االدِّ

ِرِه لرأْیَناُه َوَضَع الَعاَلَم اإلسالمّي واآلسیوّي ِ�ُخصوِص اإلْسالِم، َ�ما أنَّنا لْو أمْ  عنَّا النَّظَر في َتصوُّ

ین�ِة �اعت�ارها  �اِت، َ�ما َسبَق أْن وضَع الحضارَة اإلسالم�َة إلى ِجواِر الصِّ َخارَج ِنطاِق ِتلَك الُحرِّ

تتكفُل  د�موقراطيخلُِّف الحضاراٍت ُمعاد�ٍة للَغرِب، فالعالُم اإلْسالميُّ و�عض الدول التي ُتعاني التَّ 

 ِ�معاونِة الَحضارِة اإلْسالم�ِة ضَد الَحضارِة الغر��ِة.

                                                           
 .309، صصدام الحضارات إعادة صنع النظام العالميهنتنغتون، ُینظر: )1(
 .310، صالمرجع السابق )2(



67 
 

َم الِد�مغرافي هَي آخُر التَّحد�اِت التي ُتواِجُه الَحضارَة  وَ�عتبُر هنتنغتون أن� الِهجرَة والتضخُّ

ا غراف�ً و راِت الُمتالِحقَة ُتمثُِّل َخَطًرا د�مِة، إذ یرى أنَّ ِتلَك الِهجد�موقراط�الَغر��َة �عَد إشارِتِه للتسلُِّح وال

َعلى الَحضارِة الَغر��ِة؛ ِلعدِم اندماِج الُمهاجر�َن مَع ِتلَك الَحضارِة الس�ما القادمة ِمن الَحضارِة 

َع َس�ُكون عَ )1(اإلْسالم�ِة التي ُتعتبُر األْخطَر على الَعالِم الَغر�ّي" لى ، َو�رى هنتنغتون أنَّ ذلَك التَّوسُّ

ِع الَعاَلِم اإلْسالمّي َعلى ِحساِب الَمس�حّي الَغر�ّي �ُصورٍة  ِحساِب الُهِو�َِّة الَغر��ِة، وَ��ان َخوفِه من توسُّ

: "إنَّ َمفاَد ُأْطُروَحِة هنتنغتون ُهو )Yves Lacoste)2 إ�ف الكوستغیِر ُمتواِزنٍة، وُمتَكاِفئٍة َ�قوُل 

كاِن بنس�ِة ثالثِة أضعاٍف ِخالَل َنت�جٌة للَتَضُخِم الد�مغرافي في ا لَعالِم اإلْسالِمي حیُث ازداَد َعدُد السُّ

ُع على ِحساِب الَعالِم  َحوالي أر�عیَن سنٍة، فهذا س�جعُل الَعالَم اإلسالميَّ حسَب َزعِمِه یتوسَّ

 .)3(الَمس�حي"

َل أماَم الَحضارِة ، وَحَضارِتِه الو�عَد ِتلَك التَّحد�اِت التي َجعلْت من الَعالم اإلسالميّ  ُمداَن األوَّ

راِع اإلْسالمّي الَغر�يّ   ،الَغر��ِة نجُد أنَّ هنتنغتون �ضُع الَعدیَد مَن الَعواِمِل التي ِمن َشأِنها ز�ادُة الصِّ

 :)4(وِهيَ 

                                                           
 .312المرجع السابق، ص )1(
لنهر تحلیًال طب��ا متعلق �ا 1972، نشر عام 1929جغرافي ومؤرخ فرنسي ُولد في فاس �المملكة المغر��ة عام  )2(

، 1976األحمر أثناء الحرب بین الوال�ات المتحدة وفیتنام أثار من خالله جدًال �بیًرا، أسس مجلة الجیوس�اس�ة عام 
ینظر: "ا �شغل منصب رئ�س المعهد الفرنسي للجغراف�ا الس�اس�ة ) وحال�ً 1954 -1952ا �الجزائر (عمل معلمً 

هیئة أبو ظبي للثقافة (أبو ظبي: درو�ش جبور، زهیدة ، ترجمة:الجغراف�ا الس�اس�ة للمتوسط ،إ�ف :الكوست
 .627صم)،  2010، 1، طوالتراث

هیئة أبو ظبي للثقافة (أبو ظبي:  درو�ش جبور، زهیدة ، ترجمة:الجغراف�ا الس�اس�ة للمتوسط ،إ�ف :الكوست )3(
 .48صم)، 2010، 1، طوالتراث

 .342ص، صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي هنتنغتون، )4(
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حوِة اإلْسالم�ة في �قِظٍة ُ�عثْت في ُروِح الُمسلمیَن مْن َجدیٍد، وأحَیْت ِبهم  -1 ُظهور الصَّ

ْسالم�َة، َ�ما َعمَل على ز�ادِة وَتجدیِد ِثقِتهم ِ�حضارِتهم اإلْسالِم�ِة، وأنَّ لها ق�مًة ُممیزًة وَح اإلرُّ ال

 ُمقارنًة ِ�الَحضارِة الغر��ِة.

دُخِل الُمستِمِر ِمَن الَعاَلِم الغر�ّي في است�اٍء �بیرٍة بیَن الُمسلمیَن نت�جَة التَّ  تولُُّد موَجةِ  -2

ِقِه َعلى الُمستو�ِین: ِهم، وُمحاولتِ َقضا�ا ُدَولِ  ِمِه، وَتفوُّ ِه الُمستمرة لَفْرِض ق�ِمِه وُمؤَسساِتِه َعلى الَعاَلمِ ِلتقدُّ

 االقتصاِدي والَعسكري.

یوعّي �اعت�اره عدو�ا ُمشَترً�ا للطرفیِن، فكاَن  -3 انِتهاُء الَحرِب الَ�اردِة، وُسُقوُط الُمعْسكِر الشُّ

 الطَّرَفیِن اآلخَر عدو�ا َلُه. َملُء الَفراِغ �أْن اتََّخَذ ِ�ال

ِك ُ�لٍّ منُهما بُهو�ِتِه، واالعتزاِز ِبها. -4 ة تَمسُّ  االحتكاُك الُمستمُر بیَن الَطرفیِن أّدى إلى ِشدَّ

 انه�ار وُسقوط أْس�اِب التَّساُمِح ِمن ِقَبِل الطَّرفیِن اإلْسالمّي، والَمس�حّي ِتَجاَه اآلِخر. -5

راِته ِتجاَه الَعالِم اإلْسالمّي أدت إلى حكمه وال شك أّن عدَم َمنطق�ِة هن تنغتون في َتصوُّ

َعامًة، وَعلى الَحضارِة اإلْسالم�ِة  الفاسد، وُ�ؤ�ُِّد ُ�لُّ َما تقدَم َعلى َنظرِة هنتنغتون �االْسِتعالِء الَغر�يِ 

، والنظُر على أنَّها َتا�ٌع ال ُ�مكُن ُمساواُته َمَع الَحضارِة الغَ  رِة.ِ�شكِل َخاّصٍ  ر��ِة الُمتَصدِّ

نْفِس  وُ�قّر هنتنغتون ِ�مبدأ التَّعاُوِن الُمشترِك بیَن ُدوِل الَعالِم الَغر�ّي، بینَما َیرُفُض ِق�امَ 

وِل اإلْسالم�ِة، وُدوِل الَحضارِة الصین�ِة �ُحجِة أنَّ تشكیَل ذلَك االتحاِد ُ�عدُّ خطًرا  االتِّحاِد بیَن الدُّ

، وَهذا یبُدو ُمتناِقًضا، فلماذا ال �كوُن التَّقاُرُب بیَن الدوِل اإلْسالم�ِة أو الصین�ة، على الَحضارِة الَغر��ةِ 

أنَّ الدوَل الغر��َة �خاصًة أنَّه �عترُف  ؟وُدوِل الَحضاراِت اُألخرى بنفِس طر�قِة تقاُرب الَعالم الغر�يّ 

اخل�ِة لُدوِل ِتلَك الَحضاراِت.  تتدخُل في الشؤوِن الدَّ



69 
 

فإنَّ هنتنغتون ُیر�ُد َضماَن َتحقیِق التَّفُوِق الَغر�ّي ِمن َ�اِب َه�منٍة غر��ٍة ل�َس إال  ومن ثم

لَماذا �جُب أْن �كوَن ُهناَك تمیٌز في َعدٍد من  :وُهنا التساُؤل .ل�ضمَن تحقیَق خاص�ة "التَّفرُّد"

ُخطًة للِس�اسِة الَخارِج�ِة للدوِل الغر��ِة  الَمجاالِت دوَن أَحق�ِة الَعواَلِم اُألخرى؟ و�أنَّ هنتنغتون َیرُسمُ 

وِل اُألخرى لس�َطرِتها، وِمْن ُهنا �انت س�اسُة (َفرِّْق  ِق الِس�اِسَي ِلُخُضوِع الدُّ الُمه�منِة ِلضماِن التَّفوُّ

 .)1(الَغر�يّ َتُسْد) قائمًة َعلى أَساِس َشْغِل الَحَضاراِت اُألخرى ِ�صراَعاٍت مْن أْجِل َتحقیِق ذاَك التمیُِّز 

 الحضاري بین اإلسالم والغرب عند هنتنغتون وفو�و�اما المطلب الرا�ع: الصدامُ 

أنَّ نظر�تي هنتنغتون وفو�و�اما َتبُدواِن َ�أنَُّهما ُمتعارَضتاِن إّال أنَّ �رغَم اعتقاِد الَكثیر�َن 

َتأكیِد نت�جٍة ُمحددٍة ِمن  الحق�قَة على َعكس َما تبدو، فقد َحِرَص �لٌّ من: فو�و�اما وهنتنغتون على

یهما َحتى و�ْن اختلفا في األسلوب والطر�قة، وِتلَك النَّت�جُة تتلخَُّص في "تكر�ِس ِخالِل ُأطروحتَ 

الَه�منِة الَغر��ِة" ال س�ما للوال�اِت الُمتحدِة األمر�ك�ِة، واعت�اِر أنَّ الَعالَم تا�ٌع لتلَك اله�منِة، وأقل من 

 )2( ِد.ُمستواَها الُمتفرِّ 

وأكََّد فو�و�اما ِمْن ِخالِل ُأْطُروَحتِه "ِنها�ة التَّار�ِخ" َعلى ِنها�ِة َعصِر األیدیولوج�ات عْن 

مثاًال ُ�حتَذى ِ�ه ِمما َأطلَق عل�ه "أْمر�ُة  َطر�ِق الُوُصوِل للنموذِج اَألمثِل الذي َ�جُب أْن ُ�َعمََّم، وُ�تخذُ 

ِل ُأطروحِتِه "ِصدام الَحَضاراِت" ُ�شیُر إلى َحاَجِة الَعالِم إلى َمر�ٍز الَعالم"، أمَّا هنتنغتون فمْن ِخال

، وَذلَك ُمتمثٌِّل �الغرِب ذي الَه�َمنِة، والتَّقُّدِم، وَ�ق�ِة ُدوِل الَعالِم َتا�عٌة لذلَك الَمر�زِ   .)3(قويٍّ

                                                           
 -131، صم)2014، 1طدار العصماء، (دمشق:  ،المسلمون وحوار الحضاراتسفیر ، د: الجراُینظر:  )1(

132. 
(بیروت: نصوص نقد�ة في المنهج والمضمون لمقولة "هنتنغتون  :صدام الحضارات مجموعة مؤلفین، ُینظر:  )2(

 .231،  م)1999، 1،طالمر�ز االستشاري للدراسات والتوثیق
 .231لمرجع السابق، صا )3(
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ًرا للَعالِم الَجدیِد َبدَأ  م ُ�لٌّ من: فو�و�اما، وهنتنغتون َتصوُّ ردِة، اَمَع ِنها�ِة الَحرِب ال�َ وَقدَّ

راِع  وُسُقوط الُمناِفِس اَألوحِد ِللعاَلِم الَغر�ّي، وُهو االتحاُد السوفیتي؛ لُینِهَي هنتنغتون َعصَر الصِّ

َمَحلُُّه ِصراًعا ثقافً�ا َعلى َأساٍس دینيٍّ وَثقافّي، بینَما ُیؤ�ُِّد فو�و�اما على انِتصاِر  األیدیولوجّي، وَ�حلُّ 

 .)1( یبرال�ِة الَغر��ِة لتكوَن َعاَلم�ةً الل

وَتنتِمي النظر�تاِن لرجلیِن َلُهما َعالقٌة �الِس�اسِة، وتأثیٌر على ِصناعِة الَقراِر الِس�اسّي 

ِة للِوال�اِت، إذ سترات�ج�األمر�كّي، وذلَك من ِخالِل الَمناِصِب الَهامِة التي َتَولوَها ذاِت اَألهم�ِة اال

ِة الس�اسِة واإلداراِت والتعل�ِم األمر�ك�ِة، َ�ما أنَّهما َیتبن�اِن نفَس الِمُیوِل الس�اس�ة، َعَمال في أرِوقَ 

ِه الس�اسّي �االنتماِء للُمحافِظین الُجددِ  َم فو�و�اما ِق�َم اللیبرال�ة الغر��ِة مَع ُسقوِط ُسوِر )2(والتَّوجُّ ؛ ِل�عمِّ

 َحضاراٍت ُمعاد�ٍة، وخاصًة اإلسالم بدعٍم من ، وُ�عیُد هنتنغتون العالَم في ِصدامِ )3(برلین

 الكونفوشیوس�ة ِضدَّ الغرِب الُمتطوِر.

ومن ثم فإن النَظر�تیِن ُتعل�اِن من شأِن الِوال�اِت الُمتحدِة األمر�ك�ِة، وتؤ�دان على أنَّ 

الحُة الو  ونموذًجا َ�جُب  ،اج�ُة التعم�مِ الَحضارَة الَغر��َة ُتمثُِّل َمر�ز�َة الَعالِم، َ�ما أّنها الَحضارُة الصَّ

 .)4(أْن َتقتدَي َ�ِه َ�افَُّة الَحَضاراتِ 

داِم، وِنها�ِة التَّار�خ مفهوَم "النحُن" و"الُهم"، طالما أن اآلخُر ل�َس  وُتَكرُِّس ُأطروَحتا الصِّ

أنَُّه ل�َس ضدَّ َمعي، وال �قوُم بتقلیدي فهَو َعدوٌّ لي وِضدي؛ ِلذا �ْي ُیبرهَن اآلخُر مَن الَحضاراِت 

                                                           
 .308 -306، صم 2014قاعود، ُینظر:   )1(
 .308-306المرجع سابق، ص )2(
منشورات دار الحلبي (بیروت:  ،األشخاص والقضا�ا -، العالقات الدول�ة النظر�ة والواقعخلیل :حسینُینظر:  )3(

 .263ص م)،2011 ،د.طالحقوق�ة، 
 مكت�ة التحوالت الحضار�ة،(القاهرة: ، سالمي في مهب التحوالت الحضار�ةالعالم اإلأحمد داوود،  :أوغلوُینظر:  )4(

 .10ص م)،2006 ،1ط
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الَحضارِة الَغر��ِة أْن َ�كوَن تاِ�ًعا وُمقلًِّدا، وال َ�طَمُح أْن �كوَن ُمساوً�ا لمكانِة الَحضارِة الَغر��ِة َ�تقد�ِم 

الوالِء و�ث�اِت ُحسِن الن�َِّة ِتجاهَ الَعاَلِم الغر�ّي؛ ِلهذا �انت النَّصائُح الُمقدمُة من ِقبِل النظر�تیِن َتدَعَماِن 

استخداَم الَحضارِة الَغر��ِة؛ ِلقوِتها وتفعیِلها ضدَّ اآلخر�ن األعداء "ُهم"، وفي نفِس الوقِت تُحدُّ من 

تطلُّعاتهم المتالِك قوٍة ُمماِثلٍة؛ ألنَّ ذلَك َ�عني َتهدیَد الَمصالِح الَغر��ِة؛ لهذا ُیبرُر ُ�لٌّ من فو�و�اما 

 .)1(والقْهِر في سبیِل تحقیِق ِتلَك الَغا�ةِ  وهنتنغتون للغرِب "نحُن" استخداَم الُقوِة،

ه النموذُج األوحُد القابُل للتقلیِد إنَّ العالَم الِمثالّي ال �حتاُج الُقوة �ي ُیثبَت ِتلَك الِمثال�َة، وأنَّ 

 ٍة لَكْ�ِح ُقوِة "اآلخر" تتعارُض مَع َم�ادئ اُألطروحتیِن اللتینِ استرات�ج�والتعم�ِم، َ�ما أنَّ استخداَم 

ٌة، و�راعي ُحقوَق اِإلنساِن، فال تتفُق تلَك الَم�ادئ د�موقراط�افترضتا أنَّ الَعالَم الغر�َي َتُسوُدهُ ُحر�اٌت و 

الِح.  مَع اإلخضاِع �الُقوة والسِّ

وضَع الرجالِن ُجهوَدهما َ�رسٍم للس�اسِة الَخارج�ِة األمر�ك�ة �عَد الحرِب الِ�اردِة ِتجاَه 

ولِ  قِه على َسائِر  الَحضاراِت والدُّ اُألخرى، إنَّ نظر�َة فو�و�اما أْوحت للیبرالیین �انتصاِر الَغرِب، وتفوُّ

عوِب، و�التَّالي �اَتت لُه األفضل�ُة نت�َجًة لذلكَ  إنَّ َمظاهَر أْمرَ�ة الَعالِم، وُمحاولِة فْرِض  .)2(الشُّ

ر�اِت الَعالم�ِة ُمتعددِة الِجنس�اِت، وَتعم�مِ  والر األمر�كي الَعولمِة، والشَّ  الثَّقاَفِة األمر�ك�ِة، وسْ�طرِة الدُّ

في الَمَجاِل االقِتصادّي َما ُهو إال َتعبیٌر واضٌح مَن الَغرِب األمر�ِكّي وعلى رأِسهم الوال�اِت الُمتحدِة 

سْ�طرُة على األخِذ بنظر�ِة فو�و�اما، وتحقیِق ِفكرِة ِنها�ِة التار�ِخ من ِخالِل نظاٍم عالمّي َجدیٍد �ه ال

 .)3(للغرِب األمر�كي اللیبرالي

                                                           
 المرجع السابق. )1(
 .58 -27، صمرجع سابق،  "اللیبرال�ة: نظرة في منطلقاتها الفكر�ة وآفاقها المستقبل�ة" :الغر�اوي ُینظر:  )2(
 .273قاعود، مرجع سابق، صُینظر:  )3(
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إنَّ ارت�اَط فكِر هنتنغتون �ُجذوٍر َعقائد�ٍة َجعلت من إدارِة بوش االبِن، والُمحافظین الُجدد 

َیذهُبون؛ لتبني ذلَك الهدِف الَعقائدي ُمطالبین بتغییِر الَمناهِج التعل�م�ِة الُمرت�طِة �الثَّقافِة والتر��ِة 

ًة َحذِف �عِض اآل�اِت الُقرآن�ِة واألحادیِث النبو�ِة �ُحجِة أنَّها َتحثُّ على الَكراه�ِة اإلْسالم�ِة، وخاص

، بْل وجَد هنتنغتون �عَد أحداِث الحادَي عشَر من ِسبتمبَر فكرًة )1(في الُبلداِن الَعر��ة واإلسالم�ةِ 

، وأنَّ العاَلم اإلسالميَّ �سَعى أكثَر ُخطورٍة حیُث تمَّ ر�ُط اإلْسالِم وَحضارِتِه �مفهوِم (اإلرهاِب)

امِل لُممارسِة ذلَك اإلرهاِب، وأصَ�حت ِ�مثا�ِة الفكرة الُمس�طرة التي َشغلِت  ماِر الشَّ المِتالِك أسلحِة الدَّ

ٍة قائمٍة على استرات�ج�الوال�اِت الُمتحدِة األمر�ك�ِة، فرأِت الوال�اُت الُمتحدُة أنَُّه �جُب علیها ات�اُع 

ر ُمرتكٌز على ُثالث�ٍة ُتمثُلها �ٌل است�اِق ا لحرِب لُمواجهِة الَخطِر الُمحدِق بها، إذ رأت أنَّ ِمحوَر الشَّ

مال�ة ،من: إیرانَ   .)2(والعراق، �اإلضافِة إلى ُ�ور�ا الشَّ

كما عمَل �ٌل من فو�و�اما، وهنتنغتون على ترس�ِخ نفِس الق�ِم الُمرت�طِة بتز��ِة الق�ِم 

ورِة الِمثال�ِة فهَي تنفُع أن تكوَن َنموذًجا َعالمً�ا، َ�ما َعملت في الغر��ِة، وتعم�مِ  ها َ�ونها على الصُّ

 .)3(الوقِت نفِسه على تهم�ِش الق�ِم للحضاراِت اُألخرى 

مها �لٌّ من فو�و�اما، وهنتنغتون عبَر نظر�ِتهما ُتر�ُد أْن تفرَض سترات�ج�وتلَك اال ُة التي قدَّ

م فكرًة ُموحدًة أنَّ ال غرَب له األفضل�ُة، والنظر�تان لم ُتقدما الشيَء الجدیَد للعالَم الغر�ّي ِسوى ما ُقدِّ

من زمِن برنارد لو�س، وال تسعى إال لتأكیِد تلَك الُصورِة النَّمط�ِة السلب�ِة عن الُمسلمین والَحضارِة 

 اإلْسالم�ِة.

                                                           
 .278ق، صالمرجع الساب )1(
، م2005 – 2000أمر�كا والعالم متا�عات في الس�اسة الخارج�ة األمر�ك�ة شلبي: السید أمین، ُینظر:  )2(

 .23م)، ص2005، 1(القاهرة: عالم الكتب للنشر والتوز�ع، ط
، م)2009، 1ط(دمشق: دار الفكر، ، العولمة واإلسالم: رؤ�تان للعالمس�ف الدین، :عبد الفتاحُینظر:  )3(

 .109 -108ص
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هاِن الغَ  رِب �ْي ُیدیر الَعالَم َوفَق ُقطٍب والُخالصُة أنَّ نظر�تي فو�و�اما، وهنتنغتون ُتوجِّ

َوحیٍد ال منافَس لُه، وأثارتا العدیَد من الَجدِل حول طرِحهما للتناُقضاِت العدیدِة التي َجاءت بهما، 

والنظر�تاِن ال تعن�اِن َفقْط �الجوانِب التنظیر�ِة الِعلم�ِة، بْل تنظراِن للجوانِب الس�اس�ِة واالقتصاد�ِة 

تكاِمًال تكوُن ف�ه الِق�ادُة للوال�اِت الُمتحدِة األمر�ك�ة، ومْن َثمَّ ُدوِل الغرِب القو�ِة، والحضار�ِة �ال مُ 

تا�ٍع لهم، فالمصلحُة الغر��ُة على رأِس األولو�اِت و�ْن بدت ُمتعارضًة مَع  و�ق�ُة دوِل الَعالِم ُمجردُ 

 رِب الحضارّي الُمتقدِم.إحدى الَحضاراِت، فاألولو�ُة لألقوى الُمه�من الُمتمثِّل في الغ

  



74 
 

 ات�م نظر�ة صدام الحضار نقد وتقو : الفصل الثاني

 .لمي للنظر�ةالم�حث األول: النقد الع

 اإلعالء من دور الدین وتھمیش دور الدولة القومیة. :المطلب األول

 المطلب الثاني: االنتقائ�ة والتحیز للحضارة الغر��ة.

 اییر مختلفة.المطلب الثالث: تصن�ف الحضارات وفق مع

 .في تكر�س اله�منة األمر�ك�ةالمطلب الرا�ع: أثر نظر�ة صدام الحضارات 

 نظر�ة صدام الحضارات والتجني على الحضارة اإلسالم�ة.الم�حث الثاني:  

 المطلب األول: إشكال�ة صناعة العدو، واإلرهاب بین الغرب واإلسالم، رؤ�ة نقد�ة.

 اإلنسان بین الغرب واإلسالم رؤ�ة نقد�ة. ة وحقوق د�موقراط�المطلب الثاني: ال

 ، رؤ�ة نقد�ة.هنتنغتون المطلب الثالث: الصدام بین اإلسالم والمس�ح�ة عند 
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 الفصل الثاني

 ات�م نظر�ة صدام الحضار نقد وتقو 

تعرضت أطروحة هنتنغتون للعدید من االنتقادات على المستوى الفكري والواقعي والمنهجي، 

، �ما أنها في المقابل القت في دراسات للفكر الغر�ي والعالم اإلسالميقادات وقد ُوجهت تلك االنت

 . مبیتةمآرب  أجل تحقیقمن  من قبل توجهات متحیزة استشراق�ة وصهیون�ةدعًما وتأییًدا 

وتعمل على إذ�اء روح الصدام بین  ،روافد فكر�ة تدعم مسیرتها لهذه النظر�ةومن ثم فإن 

التي  من خالل هذا الفصل أبرز تلك االنتقاداتوأتناول ، رة اإلسالم�ةالحضارة الغر��ة والحضا

 وجهت لنظر�ة الصدام الحضاري.

 ي للنظر�ة:ملالع النقد: األول الم�حث

ُ�ْعَنْى هذا الم�حث بب�ان النقاط العلم�ة التي أوالها المفكرون عنا�ة خاصة في نقدهم لنظر�ة 

ألول بب�ان التماهي في االرتكاز على دور الدین صدام الحضارات، والتي تتمثل في المطلب ا

للمجتمع  �ما َصدَّر ،وتهم�ش دور الدولة القوم�ة، إذ إن هنتنغتون عمل على تهم�ش دور الدولة

مع الحضارة  ل�كون الدین اإلسالمي في مأزقٍ  ساس في الصدام الحضاري هو الدین؛الدولي أن األ

؛ إذ إنه الدین اإلسالميمع مواجهة في ضارة الغر��ة الح �ما جعلوحالة دفاع مستمر،  ،الغر��ة

ندرس النقد المتمثل في االنتقائ�ة ومحا�اة الحضارة الغر��ة  المطلب الثانيفي و  مصدر القلق لها،

محا�اته الواضحة للحضارة الغر��ة على  هنتنغتون ن أخذوا على �ومنافاة الواقع�ة، إذ إن المفكر 

 .حساب الحضارات جم�عها

في تصن�ف الحضارات وفق معاییر مختلفة،  هنتنغتون ینتقد العلماء  مطلب الثالثالوفي 

 ،و��ف أنه لم یلزم تصن�ًفا علم��ا واضًحا ،إذ أ�انوا عن تخ�ط في المعاییر التي اعتمدها هنتنغتون 



76 
 

 أثر نظر�ة مبیًنا المطلب الرا�عالفكرة العلم�ة، وجاء  لفكرة س�اس�ة على حساببل أراد االنتصار 

مؤ�ًدا على  ،الس�اسة الخارج�ة للوال�ات المتحدة األمر�ك�ة �عد الحرب ال�اردة فيصدام الحضارات 

 .فیهاالنقد العلمي لها، إذ إنها نظر�ة س�اس�ة ال علم�ة بدلیل هذا التأثیر الس�اسي الكبیر 

 :دور الدین وتهم�ش دور الدولة القوم�ةاإلعالء من المطلب األول: 

تهم�ش دور الدولة و  ،في حدوث الصراع بین الحضارات الرتكاز على الدین�ا قام هنتنغتون 

افترض ق�ام الصدام الحضاري و  ،اأعطى للحضارات الدور األهم واألكثر تأثیرً  إذمقابل الحضارة؛ في 

نطاق دور الدولة في تحدید عالقتها �غیرها من الدول التي تقع ضمن  إغفالف�ما بینها، وال �مكن 

، ومن ناح�ة أخرى فإن الدین اإلسالمي قد حثَّ على السالم والتعا�ش، ونبذ خرى الحضارات األ

یِن َوَلْم بل القسط ألهل األد�ان األخرى  الصراع ﴿ال َیْنَهاُكُم �َُّ َعِن الَِّذیَن َلْم ُ�َقاِتُلوُ�ْم ِفي الدِّ

وُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلیْ  �ما جاء ، ]8 [الممتحنة: ِهْم ِإنَّ �ََّ ُ�ِحبُّ اْلُمْقِسِطیَن﴾ُ�ْخِرُجوُ�ْم ِمْن ِدَ�اِرُ�ْم َأْن َتَبرُّ

ا �غیر ا أو انتقصه أو �لفه فوق طاقته أو أخذ منه شیئً أال من ظلم معاهدً «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  عن

في االرتكاز على الدین في  هنتنغتون ، ومن ثم فقد أخطأ )1(»فأنا حج�جه یوم الق�امة ؛طیب نفس

 ، إذ إن الدین اإلسالمي عمل على التعا�ش وحفظ الحقوق.تأج�ج الصراع

جم�ع األصعدة  في على مصلحتها نها في العالقات الدول�ة بناءً و طر�ة تدیر شؤ الدولة القَ و 

ثقافي ال االختالف الصدام بین الحضارات على أساسأن ال س�ما االقتصادي، وافتراض هنتنغتون 

ة لعالقات مختلفة منها نَ نفسها المكوِّ  مع مصلحة الدولةدیني یتعارض في �ثیر من األح�ان ال وأ

، وهذا ال یتوافق مع الرؤ�ة العقل�ة االقتصاد�ة والس�اس�ة مع دول خارج مح�ط انتمائها الحضاري 

                                                           
، �اب: في تعشیر أهل الذمة إذا اختلفوا ءصح�ح، أخرجه أبو داود في سننه، �تاب: الخراج واإلمارة والفي )1(

 )، وصححه األل�اني في تعل�قه.170/  3)، (3052�التجارات، رقم: (
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عالقات عداء مثل الحروب عدید من الدول ال تستط�ع الدخول في النجد أن ومثاًال لذلك المنطق�ة، 

حسب تكو�ن  ارج نطاقها الحضاري إال �موافقة برلمانها الس�اسيدول أخرى تقع خ المسلحة ضد

، ومدى توافق تلك النظام الحكومي الذي تقوم عل�ه تلك الدول أساًسا لدستورها الذي تحتكم إل�ه

إضافة إلى ذلك تبني الدولة عالقاتها مع الدول األخرى واضعة الحرب مع قانون الدولة من عدمه، 

 .)1(ومدى الفائدة المرجوة من صراعها مع الدول األخرى  ،اصةمصلحتها الخ في الحس�ان

على تفاعلها الدولي المستقبل الس�اسي �حكم الدول في تعامالتها، ف�حكم نشاط  وال شك أن

�جب أن تتبناه في تفاعلها  الدور الذيناظرة إلى  أساس المأمول تحق�قه من المكاسب الس�اس�ة،

 ةمرهون إن صراعاتهاموقعها بین دول العالم، إذ أثیره على وت ،عات الدول�ةا في الصر  الس�اسي

الذي یتعارض ذلك الصراع  تمتنع عن خوض فإذا ما استشعرت عكس ذلك ،بتحقیق مكانة أرقى

، وتقع في نطاقها التي تنتمي لها حقق ذلك الدور مكسً�ا للحضارة و�نمع إضافة مكاسب للدولة، 

 .)2(لحضار�ةفالمصلحة القوم�ة تقدم على المصلحة ا

وعل�ه فإن تلك الرؤ�ة تتوافق مع ما أفرزه التار�خ من تجارب؛ إذ إن الحر�ین العالمیتین 

ا إال الدمار والخسائر على جم�ع األصعدة ماألولى والثان�ة لم تجل�ا للدول الصغرى الُمشار�ة فیه

نزاف مواردها ال�شر�ة الماد�ة واإلنسان�ة واالجتماع�ة، و�انت تلك الحروب سبً�ا رئ�س��ا في است

واالقتصاد�ة، وظلت الدول سنوات طو�لة تعاني من نتائج تلك الحروب، وهذه التجارب التار�خ�ة 

الواقع�ة تؤ�د أن مصالح الدول القوم�ة �جب أن تكون مقدمة على مصلحة نطاقها اإلقل�مي 

 والحضاري.

                                                           
 .17 -7، ، صصراع الحضارات من �تاب أهل الكتاب والع�ش المشتركأبو صوي، ُینظر:  )1(
(الدار الب�ضاء: ، حول صراع الحضارات: حوارات ومقاالت مختارة لصامو�ل هنتنجتون محمد،  :سعدينظر: یُ  )2(

 .73، صم)2006 د.ط، أفر�ق�ا الشرق للط�اعة والنشر،
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دول مستقلة تراعي نها على أساس أ تهااعالق بناء ة في�َّ طرِ قالدول الومن ثم تتعامل 

بل إن تلك ، القوم�ة مع مصلحتها �ما یتناسبمصالحها الذات�ة، وتدعم حضارتها التي تنتمي إلیها 

ومن أمثلة ذلك في تتصادم إذا اقتضت مصلحتها ذلك،  الواحد قد الدول ذات االنتماء الحضاريَّ 

حول سالم�ة �االختالف والتنازع اإلسالم�ة المنتم�ة لحضارتها اإل العدید من الدول التار�خ ق�ام

الملف اللیبي والملف  اختالفهم حول مثلال س�ما في اآلونة األخیرة  ،العدید من الملفات المصیر�ة

 .)1(السوري 

القوم�ة  لدولاه �جوأهمیته في تو  الدور االقتصاديقام بتجاهل و�غفال  وال شك أن هنتنغتون 

تي تعقدها الدول لصفقات التجار�ة الضح على ذلك: أنَّ اوالمثال الوا ،التي تنتمي لها الحضارات ال

الذي ستجن�ه تلك مردود النفعي وال اعت�ار الفائدة على ذات االنتماءات الحضار�ة المختلفة، تقوم

، وتضع المكاسب شتى من نواحٍ  جراء تلك الصفقات المعقودة. إن الدول تق�س أر�احها الدول

ومكانة الدول الس�اد�ة تنتج من خالل تمتعها �قوة قوة ألول، وألن االقتصاد�ة والس�اس�ة في المقام ا

العدید من الصفقات المعقودة تقوم على أساس تقو�ه المصدر ، فإن اقتصادها الداعم لس�اساتها

المالي الداعم لتلك القوة االقتصاد�ة، ومن ثم تعز�ز المكانة المرموقة بین الدول، ومثال ذلك یتجسد 

 مختلفة، تنطلق منبین دول تنتمي لحضارات  والتعاون في المجال العسكري ة األسلحفي صفقات 

و�عد ذلك  الدولي، مصالح الدولة على المستوى المحلي الذي �عزز مكانتها على المستوى مبدأ 

تضع في اعت�ارها االنتماء الحضاري، وأنه في حال تعارض مصلحتها الذات�ة مع حضارتها فإنها 

 -مثاًال - فنجد أن الصفقات التجار�ة في مجال التسل�ح ذات�ة على ما سواها،ترجح �فة المصلحة ال

بناًء على تعز�ز التحالفات بین الحضارات المختلفة ضد  هنتنغتون الذي ساقه  ال ُتعقد وفق التصور

                                                           
مكت�ة الشروق  (القاهرة:، ترجمة: سمیر بوتاني، اإلسالم وأورو�ا: تعا�ش أم مجابهة؟انجمار،  :�ارلسون ُینظر:  )1(

 .170، صم)2003، 1طالدول�ة، 
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صفقات األسلحة المت�ادلة بین دول تنتمي للحضارة  �ه حولأشار إل امومن ذلك ، حضارة �عینها

إذ إن إیران والعراق، مثل: الصین و�ور�ا مع دول تنتمي للعالم اإلسالمي مثل:  ،�ةالكونفوشیوس

الهدف األساسي للصین و�ور�ا من أجل تحقیق المردود المادي ومراعاة منفعتها االقتصاد�ة، 

رضها غفإن دول العالم اإلسالمي  وعلى صعید، وتحقیق العائد االقتصادي وز�ادة االستثمار

دون ن�ة  ،)1(وحما�ة نفسها، وتحسً�ا لرد أي هجوم قد �طالها من�ة للدفاعاألاجة حال یتمحور حول

﴿َوَقاِتُلوا ِفي َسِبیِل �َِّ الَِّذیَن ُ�َقاِتُلوَنُكْم َوال َتْعَتُدوا ِإنَّ �ََّ االعتداء بنهي صر�ح من القرآن الكر�م 

 .)190 ال�قرة:( ال ُ�ِحبُّ اْلُمْعَتِدیَن﴾

مثل: الحضارة الغر��ة دول من المنطقي أن ُتعقد تلك الصفقات مع  �سفإنه ل ومن ثم

ل�ست �حاجة لها إذ إنها تملك فن ألنها  ؛الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة أو بر�طان�ا أو ألمان�ا أو فرنسا

والفارق األساسي بینها و�ین  ،صناعتها، بل إن الدول الغر��ة تعقد صفقات السالح لتمو�ل اآلخر�ن

على تحدید نوع�ة  التي تنتمي للحضارات األخرى أن عقد الدول الغر��ة لصفقات السالح بناءً الدول 

محددة من األسلحة، بینما ال تسمح بب�ع أسلحة من نوع�ة أخرى منها: األسلحة النوو�ة أو ما �طلق 

لمتحدة علیها أسلحة الدمار الشامل؛ ألن التخوف ال�ادي من قبل الدول الغر��ة وخاصة الوال�ات ا

 ااألمر�ك�ة، نا�ع من خشیتها أن تشكل س�استها القائمة على أساس اله�منة الغر��ة أو أن تفقد جزءً 

من إحكام س�طرتها على دول ُمحددة خاصة الدول اإلسالم�ة، وأن تشكل الدول التي تقتني األسلحة 

یتنافى مع مصالحها وتراه  ،نقطة قوة لدى دول الحضارات األخرى، وهذا ما ترفضه الدول الغر��ة

عاء �ان یهدف إلى لفت إن هنتنغتون بذلك االدّ ف بوجود أقطاب أخرى تنافسها في ق�ادة العالم؛ لذا

                                                           
 .261)، ص2012راهي، ( )1(
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 ،للحد من التسلح لدول الحضارات األخرى  ؛ناع القرار في الدول المنتم�ة للحضارة الغر��ةنظر ُص 

 .)1(الفصل السابقفي  نظر�تهل نافي تناول أشرنا آنًفاا �ما وهو ما اقترحه فعل�ً 

دول الحضارات مع دول الحضارة الغر��ة وعل�ه فإن هناك تناقًضا واضًحا في تعامل 

ففي الوقت الذي تدعي ف�ه أن ق�ام الدول التي تنتمي  .، إذ تت�ع س�اسة الكیل �مك�الیناألخرى 

برى المنتم�ة للحضارة الصین�ة �عقد الصفقات العسكر�ة ما هي إال أداة ووسیلة لمعاداة الدول الك

بناء صفقات ب�ع األسلحة �عقد  للحضارة الغر��ة، نجد ق�ام تلك الدول الكبرى في الحضارة الغر��ة

األمر�ك�ة من صفقة  الوال�ات المتحدةومثاًال على ذلك ما قامت �ه  ،على مصلحتها االقتصاد�ة

 ال االقتصادي، ولم تراعِ في المج ت�ادل المصالح على بناءً لمملكة العر��ة السعود�ة ا األسلحة مع

ال تدل  الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة وجودها دولًة مر�ز�ًة للحضارة الغر��ة، �ما أن تلك الصفقات

إسالمي، و�قاس على ذلك مسألة ب�ع أسلحة الصین للجمهور�ة اإلیران�ة  –على وجود را�ط مس�حي

 .)2(حلف حضاري  دون 

اعت�ار أن الحضارة الواحدة تتفق مصالحها التناقض واضح ف�ما ذهب إل�ه هنتنغتون �ف

دول الحضارة الغر��ة تسیر على منهج�ة مراعاة المصالح �ما أن �منأى عن الحضارات األخرى، 

 القوم�ة للدول.

الواقع �شیر أن والء تلك  في حین أنن هنتنغتون �فترض أن والء الدول لحضارتها كما أ

خوض أن تالدول على استعداد و ، والس�اس�ةاالقتصاد�ة  صالحهامفي المقام األول ینطلق من الدول 

مكانتها من أجل المحافظة على  ا وصراعات مع دول تنتمي لنفس مح�طها الحضاري حرو�ً 

                                                           
 ..67 -66ص، ینظر: الفصل األول من هذه الدراسة، الم�حث )1(
مر�ز  (بیروت:، ار التفسخ: الغرب و�ق�ة العالم بین صدام الحضارات وحوارهاطأخ، مهبو�اني، ��شوري  )2(

 .55صم)، 2000، 1ط الدراسات االسترات�ج�ة وال�حوث والتوثیق،
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ة متى ما تضار�ت مصالح تلك الدول حول تحقیق المكاسب ق العالم�اسو في األ �ةقتصاداال

طائرات دون النظر إلى تنظ�م العمل�ة االقتصاد�ة، فالعدید من الدول تتنافس على عقد صفقات ال

 .)1(مع الدول ذات االنتماء الثقافي والدیني الواحد

والجدیر �الذ�ر في هذا المضمار أن العدید من التجارب أثبتت نجاحها في ق�ام اتحادات 

 وأبرمت العدید من االتفاق�ات، ،تكتالت اقتصاد�ة وشكلت ،بین دول تجمعها النفع�ة االقتصاد�ة

جغراف�ة  االنتماء الثقافي والدیني، وذات أقال�م دول تنتمي لحضارات مختلفةن أن هذه الفي حی

االقتصاد�ة الناجحة والتكتالت  التحالفاتعلى  النماذجومن  ،)2(ومت�اعدة في الوقت ذاته متعددة

 على الرغم من اختالف انتمائها الجغرافي والحضاري:

 �ك):بآال�اس�ف�كي ( –التجمع اآلسیوي منظمة  •

المنظمة العدید من األعضاء ذوي االنتماء الحضاري والثقافي والدیني المختلف  ضموت

وأسترال�ا ونیوز�لندا و�ندا والوال�ات والصین وتایالند وفیتنام وروس�ا ال�ا�ان و�ور�ا الجنو��ة  منهم

 .)3(المتحدة �اإلضافة لعدد من دول أمر�كا الالتین�ة

  ):شنغهايتكتل منظمة شنغهاي للتعاون ( •

منظمة القائمة على التعاون في المجال االقتصادي والس�اسي واألمني، وتأسست في تلك ال

روس�ا والصین و�ازاخستان  التكتل عدًدا من الدول مثل:�ضم م في شنغهاي، و 2001یونیو  15

                                                           
مر�ز الدراسات االسترات�ج�ة وال�حوث  (بیروت:، االستدعاء في الغرب و�ق�ة العالمفؤاد ،  :عجمينظر: یُ  )1(

 .50 -41ص م)،2000، 1ط والتوثیق،
 م)،1997، 1طمر�ز دراسات الوحدة العر��ة، (بیروت: ،قضا�ا في الفكر المعاصرالجابري، محمد عابد، ُینظر:  )2(

 .113 -112ص
، ترجمة وتحقیق: ولید عبد آفاق التحوالت الدول�ة المعاصرةیل، محمود ومجموعة مؤلفین، عبد الفضُینظر: )3(

 .47 -34ص م)،2002 ،1طدار الشروق للنشر والتوز�ع، (عمان: الحي، 
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ذا ونجد ه ،ومن المنتظر انضمام �اكستان والهند وتر�منستان ومنغول�ا ،وطاج�كستان وأوز�كستان

 )1(الثقافة واألمن والدفاع المشترك.و التكتل یهتم �العدید من القضا�ا إلى جانب االقتصاد 

إذا  في تحدید العالقات بین دول العالم رى د الجغرافي ال �مثل األهم�ة الكبعْ إن ال�ُ وعل�ه ف

تقوم �جمع أن الثقافة العالم�ة الواحدة  �ماالت�ادل االقتصادي، على �المصلحة القائمة  ما قورنت

 .)2(رأس المال دون التر�یز على أهم�ة االنتماء القومي

أن الدول ال تلتفت ألهم�ة ال�عد الحضاري القائم على الحدود التي   علىدلیًال  و�عد هذا

، إنما االلتفات في المقام أو الروا�ط الدین�ة والثقاف�ة فال اعت�ار لألماكن الجغراف�ة ،رسمها هنتنغتون 

 .االقتصاد�ة األول للمصلحة

ن تقلیل هنتنغتون من شأن الدولة القوم�ة ودورها الفعلي في التفاعالت العالم�ة وعل�ه فإ

 .)3(ا في أطروحته؛ ألن تحلیالته ُبنیت على أساس طو�اوي غیر واقعيالنقطة األكثر ضعفً 

وعمل على تأج�ج الصراع �شأنه  ،قد أخطأ في االرتكاز على الدین هنتنغتون ومن ثم فإن 

ین اإلسالمي یدعو المسلمین وغیر المسلمین في المقام األول، وهمَّش دور الدولة القوم�ة، �ما أن الد

﴿ُهَو َأنَشَأُكْم ِمَن اَألْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفیَها َفاْسَتْغِفُروُه ُثمَّ ُتوُ�وا ِإَلْ�ِه ِإنَّ َر�ِّي إلى إعمار األرض 

وظف هذا التنافس بین الحضارات لهذا الهدف ال للصدام، ، �ما أنه ]61 [هود: َقِر�ٌب ُمِجیٌب﴾

﴿َوَلْوال َدْفُع �َِّ النَّاَس َ�ْعَضُهْم ِبَ�ْعٍض َلَفَسَدِت اَألْرُض َوَلِكنَّ �ََّ ُذو وفي ذلك �شیر القرآن الكر�م 

َمْت َصَواِمُع َوِ�َ�ٌع ﴿َوَلْوال َدْفُع �َِّ النَّاَس َ�ْعَض ، ]251 [ال�قرة: َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمیَن﴾ ُهْم ِبَ�ْعٍض َلُهدِّ

 [الحج: َعِز�ٌز﴾َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُیْذَكُر ِفیَها اْسُم �َِّ َ�ِثیًرا َوَلَینُصَرنَّ �َُّ َمْن َینُصُرُه ِإنَّ �ََّ َلَقِويٌّ 

                                                           
 .47 -34نفس المرجع السابق، ص: ُینظر )1(
 .58مرجع سابق، ص ،بیتر مارتن، ه، شومان، ه:ُینظر )2(
 .73بق، صسعدي، مرجع سا :ُینظر )3(
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طیًال للقوى ال�شر�ة وتعه التقدم لألمام، ولم �كن في اإلسالم صداًما ف، فإنما هو تدافع هد]40

 ومغالبتها.

 االنتقائ�ة والتحیز للحضارة الغر��ة المطلب الثاني:

اعتمد على قراءة شمول�ة انتقائ�ة  إذحملت أطروحة هنتنغتون العدید من التناقضات الفكر�ة 

قائ�ة وجنوحها لالنت عدم مطا�قتها للواقعللنظر�ة اى لتعرضها لنقد نتائج ا أدَّ لألحداث التار�خ�ة ممَّ 

، والمتأمل في الدین اإلسالمي یلحظ أنه ومحا�اة الحضارة الغر��ة على حساب الحضارات األخرى 

﴿َ�ا وفي ذلك �قول تعالى: یؤسس للعدل على حساب االنتقائ�ة، واإلنصاف على حساب المحا�اة، 

ِ ُشَهَداَء ِ�اْلِقْسِط وَ  ال َ�ْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ُ�وُنوا َقوَّاِمیَن �َِّ

، فال مجال ف�ه لمحا�اة حضارة )8 المائدة:( ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى َواتَُّقوا �ََّ ِإنَّ �ََّ َخِبیٌر ِ�َما َتْعَمُلوَن﴾

 أو دولة أو فئة على حساب األخرى.

على أساس الصدام الحضاري ال �كتسب  ةارات القائماستبدال هنتنغتون الدول �الحضو 

الصدام الحضاري  �ما أن نظر�ةوغیر ثابتة،  �صورة مستمرةالحضارات متغیرة  إذ إن صفة الث�ات،

الذي قام �ه  االستبدال و�عدخالف قاعدة الثوابت التار�خ�ة، ت إذ إنها، تفتقر إلى الواقع�ة والث�ات

ها صفة ئعطا� �ة هالم�ة غیر محددة المعالم، وال �مكن ق�اسها بدقة و مرجع�ة خ�الل إحالًال  هنتنغتون 

�جب أن تكون تلك  إذغیر منطق�ة و " "فالفكرة تبدو من الناح�ة العمل�ة و�أنها "وهمٌ  الثبوت،

 .)1(أو ما �شابهها لقبول فكرة تصادمها �اآلالتالحضارات 

غتون�ة التي تعامل الك�انات ة الهنتن�إلى عدم واقع�ة تلك النظر  في ذلكالكوست �شیر و 

إذ إن التكامل بین الحضارات  ؛وهذا األمر غیر صح�ح ،الحضار�ة على أساس أنها وحدات طب�ع�ة

                                                           
 .86)، قضا�ا في الفكر المعاصر: العولمة، مرجع سابق، ص1997الجابري، محمد عابد (ُینظر:  )1(
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أمر أكثر منطق�ة وواقع�ة، �ما أن التدافع ال �عني �حال الصدام، بل إن ف�ه الحث الذي �عمل 

 .)1(صور واألزمنةوهو ما یؤ�ده الحال على مر الع ،على البناء بین تلك الحضارات

نه لجأ أأهم االنتقادات التي طالت أطروحة صدام الحضارات لهنتنغتون من إن و�ذلك ف

لألحداث التار�خ�ة ووقائعها في مقتطفات جزئ�ة؛ ل�عممها على التار�خ الحضاري  انتقائيٍّ  منهجٍ  لىإ

 ، وال شك أن هذه)2(على أساس التصادم بین الحضارات أقامهلل�شر�ة في قراءته للمستقبل الذي 

ینتقي من األحداث ما یوافق فكرته دون األخذ �الردود  ، إذاالنتقائ�ة ت�عد �اتبها عن الموضوع�ة

 معها.أو المختلفة والمتقاطعة المتعارضة 

حال مناقشته تغاض�ه عن ذ�ر الیهود�ة عند منهج هنتنغتون االنتقائي �شكل واضح وظهر 

على الرغم من  ، للصراع اإلسرائیلي الفلسطینيضع احتماًال ثن�ة والدین�ة، فلم �لصراعات اإلا

"من البدیهي أن تقوم في مناطق  :قائًال لصراعات المستقبل�ة المحتملة، و�ؤ�د الكوست هذا التصور ا

الصراع  لم �عطنه أ إال بها هنتنغتون ورغم علم  االحتكاك بین األد�ان والحضارات صراعات دین�ة،

 .)3(حقه في المناقشة اإلسرائیلي -الفلسطیني

، �ما �حسب الدین وقع في األساس تصن�ف هنتنغتون  والجدیر �الذ�ر في هذا الس�اق أن

أشار هنتنغتون إلى الصراع و تقوم على أساسه الحضارات،  إذ أهمیته أنه أكَّد �شكل قوي على

صراع ال وهو لم�اًال إلى الصراع األكبر عبر تار�خ العا ثم لم یلقَ محتمل، الاإلسالمي المس�حي 

 .)4(یهوديوالمس�حي ال �ما أنه لم �شر إلى صراٍع محتمل بین ،یهوديالسالمي اإل

                                                           
 .46مرجع سابق، ص ،الكوستُینظر: )1(
 .59المرجع السابق، ص )2(
 .46المرجع سابق، ص )3(
 .15، صصدام الحضارات و�عادة بناء النظام العالميهنتنغتون، ُینظر:  )4(
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َعلى َذلَك االعت�اِر الّدینّي، بْل  ُمستقلة حضارةً �اعت�ارهم إنَّ هنتنغتون لْم ُ�َصنِّْف الیهوَد  

َث  ضمنِإنَُّه َیتعمَُّد َضمَّها  ناِت الَحضارِة الَغر��ِة، فتحدَّ َعنها ِ�اقتضاٍب، وِ�ذْ�ٍر َوحیٍد ُدوَن أْن ُمكوِّ

"وَماذا َعن  :قال ف�ه في إْحدى َهوامِش ِ�تاِ�ِه أثار َتساؤًُال  إذ�ُخْوَض في َتفاصیَل َ�ثیرٍة، 

َنادًرا ما َیذ�ُروَنها، َفِمن َناح�ِة َعدِد  إجا�ةً  َحضارةِ الیهود؟ لُ�جیَب ُمعظُم الَ�احِثیَن في الَحَضاراتِ 

َنَشأْت ِمْن  تا�عة،ا َحَضارٌة ِمَن الَواِضِح أنَّ الَیهود�َة َل�سْت حضارًة رئ�سًة َ�صُفَها تو�نبي �أنَّهَ النَّاِس ف

ِمَن الَمس�ح�ِة، واإلْسالِم، وَعلى َمدى ِعدِة  الَحضارِة الِسر�ان�ِة الَ�اِكرِة، وهَي َتار�خ��ا ذات َنسٍب ِ�ُكلٍّ 

  )1(الثَّقاف�ِة َداخَل الَحَضاراِت الَغر��ِة، واألرُثوذ�س�ة، واإلْسالم�ِة.م تهِ ُقروٍن َحافَظ الیهوُد َعلى ُهو�

ساُت،  مقوماتوِ�ق�اِم إسرائیَل أص�َح َلدیهم ُ�ّل  الَحضارُة: الدیُن، واللغُة، والَعاداُت، والُمؤسَّ

، وس�اسيٌّ   َماذا َعْن التَّحقُِّق الذَّاِتّي؟  السؤال األهم: لكنْ  ،ووَطٌن ُجغراِفيٌّ

الَیهوُد الذیَن َ�ع�شوَن في َثقافاٍت ُأخرى وزَُّعوا َأنفَسُهم َعلى َمدى ِسلِسَلٍة ُمتِصلٍة َتمتُد ِمَن 

الَكامِل َمَع الَحضارِة التي  نخراطواال ،الُكِلّي َمَع الَیهود�ِة، و�ْسرائیَل إلى الَیُهودّ�ِة االسم�ة التداخل

 .)2(ُد أساًسا بیَن الَیُهوِد الذین َ�ع�ُشون في الَغرِب"َ�ع�ُشوَن فیَها، والَحالُة اَألخیرُة ُتوجَ 

 :نجد أن األمر یتأرجح بین سببینالصراع  هذاهنتنغتون   إلغفالتفسیرٍ  و�ال�حث عن

لذا �كرس  ؛ا لألهداف اإلسرائیل�ةأن التوجه الس�اسي والدیني لهنتنغتون جاء داعمً  األول:

 .المس�حي �الصهیون�ة كل جهد في سبیل تقو�ة را�طة العالم الغر�ي

                                                           
 .80، ص، صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمينتنغتون هُینظر:  )1(
 .80مرجع سابق، صال )2(
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واالنتهاكات المقامة على األراضي  ،متعلق �عدم اإلشارة لجرائم الصهیون�ة :الثاني

أن هنتنغتون �ان یت�ع منهج�ة انتقائ�ة ال تقوم على على مما یدل  ،الفلسطین�ة من قبل اإلسرائیلیین

 . نیینبل ألجل إخفاء الجرائم اإلسرائیل�ة ضد الفلسطی ،موضوع�ة علم�ة دق�قة

دون غیرها من الحضارات ممیزات الحضارة الغر��ة هنتنغتون  دَ عدَّ � ول�س من الواقع�ة أن

فاِت الُمَمیِّزِة للحضارِة الَغر��ِة ولم یلتفْت إلى تفسیِر الَعدیِد  العالم�ة األخرى، إذ ماِت والصِّ جمع السِّ

ماِت، َ�ما أنَُّه َتغاَضى َعن ِذ�ِر َما ُ�خالِ تلك مَن  ِمْن َأْحداٍث َهامٍة �اَن لها الدوُر األساسيُّ ها فالسِّ

ماِت التي َجاءْت َ�عَد وقٍت َطو�ٍل مَن الزَّمِن،  َ�اَن ذلَك و في ُوُصوِل الَحضارِة الَغر��ِة إلى ِتلَك السِّ

سّي، وأْستاٍذ أفقَد ِمن التَّغاُفِل ال الَجهِل ِلرُجٍل ِس�ا االت�ِس�ُط واالِنتقاُء ِللِسَماِت ِمن ِقبِل هنتنغتون نْوعً 

 َنظر�َتُه َواِقِعیِتها.

ماِت َعلى الَحضارِة الَغر��ِة؛ ألنَّ العالَم قْد َمرَّ ِ�الَعدیِد مَن و  ال نستط�ُع أْن َنحُصَر ِتلَك السِّ

أنَّ َهذِه الَخصائَص التي َمّیَز ِمن إلى  ةَصالح ُقنصو الد�تور  وفي هذا �شیرالَحضاراِت الُمتتال�ِة، 

إّنها  إذهنتنغتون الَحضارَة الَغر��َة لْم تـَبُرْز ِ�ُصورٍة َواضحٍة وُمحددٍة إال �عَد َعْصِر النَّهضِة؛  ِخالِلها

لْم َتُكْن َموجودةً َقبَل الَقرِن السا�َع عشَر الِمیالدّي، وُهو الَقرُن الذي ُینظُر إل�ِه أنَُّه االنِطالقُة الَحق�ق�ُة 

ستخدَمُه األورو�یون َ�ُمواجهٍة للَكنس�ِة، اُث الِكالس�ِكّي اإلْغر�ِقّي، والُروَماِني أَما الُترا ،لفترِة التَّْحدیثِ 

 . )1(ولْم ُ�ستخدْم قبَل َعصِر النَّهضةِ 

َفقد َنقَلُه الُمسلُموَن إلى أورو�َّا  ، ذاَك التُّراَث َمنقوٌل إلى الَغربِ إلى َأنَّ  ةو�ذهُب َصالُح ُقنصو 

َفرَّ ِ�ِه َ�عٌض من البیزنطیین ِعنَد َفتِح الُقسطنطین�ِة ِمن ِقبِل الُعثمانیین،  ِمن ِخالِل األندُلِس، َ�ما

                                                           
 .16-13مرجع سابق، صال )1(
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ُو�بدي اسِتغراَ�ُه إذا َ�اَن أصُل ذاَك التُّراِث وُجذوُر أصِلِه، وَتار�ِخِه في الترُّاِث اإلْغر�ِقّي الُیوَنانّي، 

 .)1(ُب التُّراثِ هم َوُهم َأْصحایَ لإفِلماذا َیتُم است�َعاُدهم، وَعدم اإلشارِة 

، وال ابتكاًرا َجاَء ِ�ه اإنَّ الدَ�انَة الَمس�ح�َة الَغر��َة َل�ست َشیًئا َجدیدً ف وعلى صعید آخر 

َجاَءت نت�َجة َصراٍع َطو�ٍل بیَن الُسلطِة  ،ةِ د�موقراط�الُمؤَسَساِت الَبرلَمان�ِة وال ووجودُ  التَّعُدِد�ةُ ف ،الَغربُ 

 .)2(وَمحاِكِم التَّفت�شِ  الَحاِكمِة وُسلطِة الَ�ا�ا

للثورِة الِفرنس�ِة التي َ�َفلِت  نت�جةً جاء  َس�ادُة الَقانونِ عن حقوق اإلنسان والتقدم فیها فإن و 

ِللعمِل، َ�ما َجاءت الفردان�ة �عَد أْن ناَل النِّظاُم الْرأسماليُّ الَغر�يُّ استقراَرُه، و�مجيِء  ًناالُحر�َة ضما

كانُة الَفرِد، ِممَّا ُیبْرِهُن على أنَّ التَّمتَُّع بتلَك الفردان�ة ل�سْت ِسمًة َغر��ًة ذاِت َمارِتن ُلوثر َعَلت مَ 

�اِس�ِة أَتى َ�عَد ِصراٍع َطو�ٍل بیَن )3(َطا�ٍع َأزليّ  وح�ِة والسِّ لطتیِن الرُّ الفردان�ة واالنفصاَل بیَن السُّ ، وأن َّ

لطِة الَحاكَمِة التي َ�انْت تَ  فاِع َعن ذاِتها الَكن�سِة والسُّ �اسِم الَحقِّ اإللِهي،  -الَكن�َسة-نَطلُق في الدِّ

 .)4(ِتلَك الفردان�ة التي َجاءت َ�عَد االْنِقالِب َعلى النِّظاِم الَكَنِسَي والُحكوَمِة الدین�ةِ 

ِح�َِّة، هنتنغتون َ�ثیًرا مَن اَألحداِث الّتار�خ�ِة الَ�ارزِة عِن الَمس� وانتصاًرا لالنتقائ�ة فلم یبین

ِتلَك الِمیزُة التي َیراها هنتنغتون ُتمیُِّز الَغرَب، فلْم ُ�ِشْر إلى الُحُروِب الَواِسَعِة الطَّاِحَنِة بیَن ُ�لٍّ ِمن 

ْح َسبَب  الَكاثول�ك والبروُتستانت، ولْم ُیبیِّْن الِخالفاِت الواسعِة التي َ�انت َسائَدًة بینُهما، َ�ما لْم ُیوضِّ

ماِل، ِس�ادِة الَكاث ْر َ��َف َ�كوُن اْخِتالُف الُلغاِت و ول�ك�ة في الَجنوِب، والبروتستانت�ة في الشَّ لم ُ�فسِّ

، في الحق�قِة أنَّ هناَك �ثیًرا ِمن اُألموِر َ�اَن �جُب أْن ُیَوِضحها )5(َعاِمًال ُمَمیًِّزا ِللحَضارِة الَغر��ةِ 

                                                           
 .16-13المرجع سابق، ص )1(
 .16-13مرجع سابق، ص  )2(
 .16-13مرجع سابق، ص  )3(
 .19ص ، صدام الحضارات و�عادة بناء النظام العالميهنتنغتون ُینظر:  )4(
 .164 -154بق، صالمرجع السا )5(
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والتحیز للحضارة الغر��ة، إذ إن الهدف األسمى  ذ �االنتقائ�ةاخَ ؤَ حتى ال یُ  هنتنغتون ِ�شكٍل أكبرَ 

 .لل�احث هو التنقیب عن الحق�قة الكاملة ال االنتقاء منها

بین  �انتاعات ف�ما �عد الحرب ال�اردة رَ أن الصِّ  على دلیل  �س هناكلالمتأمل �جد أنه و 

لمخاطر، من نات تحلیل ااالحضارات، ففي دراسة أجراها فو�س استخدم فیها التحلیل الكمي لب�

م) تبین أنه ال یوجد تغیر في حجم 1992 -م1946خالل مقارنته لب�انات الحروب بین أعوام (

، �ما أن الب�انات التي جمعها فو�س )1(الصراعات العرق�ة منذ الحرب ال�اردة إلى الفترة التي تلتها

ار�ة ستكون م) جاءت عكس ما تن�أ �ه هنتنغتون أن الصراعات الحض1998 -م1985عن الفترة (

فإن مؤشر الصراعات الحضار�ة أثناء الحرب ال�اردة شكلت  ،�شكل �بیر �عد الحرب ال�اردة

من الصراعات الحضار�ة، بینما جاءت النس�ة �عد الحرب  223من أصل  86% �ما �عادل 36.9

 .)2(من الصراعات الحضار�ة  275من أصل  104بواقع  37.8ال�اردة 

لى وهن الفكرة التي انتصر لها هنتنغتون وروَّج لها �ثیًرا، و�ّین وهو في الحق�قة ما یؤ�د ع

هذا العرض ما یؤخذ على هنتنغتون من االنتقائ�ة المجحفة للحضارات غیر الحضارة الغر��ة، 

و�ذلك محاولة فرض صورة هالم�ة لنظر�ة صدام الحضارات ال تمت للواقع �صلة، و�ن �انت 

ر عنه أح�اًنا، ومن ثم فإن الر�ون إلى النظر�ات التي تدعم أطروحة نها ال تعبأتشیر إل�ه حیًنا إال 

صدام الحضارات، والمحاولة المستمرة لالنتصار للحضارة الغر��ة على أنها النموذج األمثل، یبین 

 ما في أطروحة "صدام الحضارات"، من منافاة للواقع، وانتقائ�ة لألفكار. 

                                                           
)1( .” .421Ethnic Minorities and the clash of civilizations“fox,  
 .428المرجع السابق، ص )2(
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 اییر مختلفةتصن�ف الحضارات وفق معالمطلب الثالث: 

من المآخذ الرئ�س�ة على نظر�ة الصدام الحضاري أن هنتنغتون لم یلتزم منهًجا ثابًتا عند 

تناوله تصن�ف الحضارات ذات االنتماءات الثقاف�ة والدین�ة المتعددة، وأنه اعتمد على تصان�ف 

وانجمار  )Jeane Kirkpatrick)1 وفق رؤى مختلفة اعتبرها ال�احثون مثل: جین �یرك �اتر�ك

 كارلسون �محمد سعدي، الحلقة األضعف في نظر�ة الصدام الحضاري.

أضعف ا منهج��  ًئابر خطتُ عْ ا على معاییر مختلفة مما العالم�ة لحضارات وصنَّف هنتنغتون ا

 .)2(واحد �سیر على نسقٍ  إذ إن هذا التصن�ف ال، نظر�ته

 في تصن�ف الحضارات: هنتنغتون المعاییر التي اعتمدها 

في تصن�فه للحضارة اعتمد هنتنغتون على العنصر الدیني (الدین اإلسالمي)  ین:الد •

، مبیًنا أن اإلسالم هو الذي أثَّر على قاطني هذه المنطقة مع االنتشار السر�ع له، و�هذا اإلسالم�ة

فإنه �ض�ف إلى ش�ه الجز�رة العر��ة و�ذلك شمال إفر�ق�ا وش�ه جز�رة أیبیر�ا، و�ذلك االمتداد 

سالمي في آس�ا الوسطى وش�ه القارة الهند�ة وجنوب شرق آس�ا، �ما أنه �ضم الحضارات التي اإل

                                                           
 7م بدنكان وتوفیت في 1926نوفمبر  19عالمة وس�اس�ة ودبلوماس�ة أمر�ك�ة ولدت في : جین �یرك �اتر�ك )1(

الخارج�ة في عهد الرئ�س األمر�كي رونالد ر�غان، وأول  �انت مستشاًرا للس�اسة) ببیث�سدا، مار�الند 2006د�سمبر 
، و�انت معروفة �موقفها المناهض للشیوع�ة )1985-1981(امرأة أمر�ك�ة تعمل سفیًرا لدى األمم المتحدة 

وتسامحها مع األنظمة االستبداد�ة الداعمة لس�اسة واشنطن، تورطت في منتصف الثمانین�ات في قض�ة إیران 
 -ض�حة س�اس�ة ب�عت فیها أسلحة سر�ا إلى إیران وتحولت األموال إلى متمردي الكونترا في ن�كاراغواوهي ف-كونترا 

استقالت �یرك �اتر�ك من منصبها وانضمت رسمً�ا إلى الحزب الجمهوري، عادت إلى التدر�س  1985وفي عام 
رج�ة للجمهور�ین في مجلس في جامعة جورجتاون بینما �انت تشغل �ذلك منصب �بیر مستشاري الس�اسة الخا

 ).”Britannica, “Jeane Kirkpatrick:ینظر. (الشیوخ
 .170، ص، اإلسالم وأورو�ا�ارلسون ُینظر:  )2(
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تنتمي إلى اإلسالم و�دخلها تحت مظلته ملقً�ا الضوء على اللغات العر��ة والتر��ة والفارس�ة 

 .)1(والمالیو

فإنه  ،محینما تعرض للمشكلة مع الغرب حول اإلسال هنتنغتون ومما تجدر اإلشارة إل�ه أن 

 ،ر�ن إلى القول �أن المشكلة ال تكمن في األصول�ة اإلسالم�ة، إنما في الحضارة اإلسالم�ة

واختالف تلك الحضارة عن الغرب واقتناع الشعوب اإلسالم�ة بتمیزهم وتفوقهم الحضاري والوعي 

 )2(بدنیو�ة موقعها.

نها ل�س لها دوٌر في كما أن هنتنغتون وصف الحضارة اإلسالم�ة �المشاكسة، واتهمها �أ

والدین  )3(تؤجج الصراع وتفتقر الق�ادة والمر�ز�ة. -على حد تعبیره-ذاك التقدم الحضاري إذ إنها 

االتهام، إذ إنهما یدعوان إلى التعارف والتكامل من هذا  بر�ئیناإلسالمي والحضارة اإلسالم�ة 

النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ﴿َ�ا َأیَُّها والعطاء، و�خاطب القرآن الكر�م الناس أجمعین 

ِ َأْتَقاُكْم ِإنَّ �ََّ َعِل�ٌم َخِبیٌر﴾ ف ِص ، �ما �َ )13 الحجرات:( ُشُعوً�ا َوَقَ�اِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد �َّ

 .)107 األنب�اء:(  َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمیَن﴾﴿َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ �أنه رحمة للعالمین،  ملسو هيلع هللا ىلص النبي

إال أن التصن�ف  �برى وعظ�مة، تون محًقا في أن اإلسالم أنشأ حضارةغوقد �كون هنتن

وهذا  على أساسها فحسب هو الذي أفقد أطروحت القوة، إذ إنه ُینشئ صراًعا أساسه الدین فحسب

ا القضاء على الدین اإلسالمي �االنتصار ، ومن ثم �ق�م معسكرات دین�ة متناحرة هدفهخطأ فادح

 للحضارة الغر��ة �ما أشرنا آنًفا.

                                                           
 .78 -74، ص صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالميهنتنغتون، ُینظر:  )1(
 .352مرجع سابق، صال )2(
 .15م، ص 1997یولیو  7،  صح�فة الح�اةُینظر:  )3(
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اعتمد هنتنغتون في تصن�فه للحضارة الصین�ة نس�ة  شخص�ات مؤثرة في المجتمع: •

إلى ذلك و�ن  "Foreign Affairs"وأشار إلى ذلك في في مقالته  حك�م الصین �ونفوشیوس إلى

على الحضارة  الحضارة الصین�ة ىاستخدام مسم ره لتفضیلمع ذ�، )1(استدرك على نفسه الحًقا

 .)2(اعتمد على مسمى الدولةألنه  ؛خلل في التصن�ف ُعد أنه الكونفوشیوس�ة، وعلى الرغم من ذلك

ا هنتنغتون مع الحضارة الغر��ة أو مولم نجد هذین التصن�فین السا�قین قد استخدمه

 ل مع التصن�فات للحضارات المختلفة ل�حقق مآربَ نه �میل إلى هواه في التعامأالیهود�ة، إال 

 س�اس�ة آن�ة أو الحقة. 

اعتمد على المجال الجغرافي �جهة في تصن�فه  هنتنغتون قد �ما أن الجهة الجغراف�ة: •

، ومن خالل هذا التصن�ف الذي انفردت �ه الحضارة الغر��ة في أطروحته، قسمها للحضارة الغر��ة

 .)3(مع فیها �ال� من أورو�ا، وأمر�كا الشمال�ة، وأمر�كا الالتین�ةإلى ثالث مكونات رئ�س�ة ج

�غفل هنا عن قصد دور الدین والشخص�ات ال�ارزة الملهمة �ما فعل سا�ًقا  هنتنغتون ولعل 

في تقس�مه للحضارة اإلسالم�ة والصین�ة، ولعل من الح�اد�ة أن �كون المع�ار الذي �قوم عل�ه 

 الحضارات.التقس�م مشترً�ا في جم�ع 

على  ال�ا�ان�ة والهند�ة لكل من الحضارتین:في تصن�فه  اعتمد هنتنغتون  :الدولة المر�ز •

الدولة المر�ز�ة، متخًذا من مطا�قة اسم الدولة المر�ز�ة الكبرى للحضارة، وهي الصین في حین أن 

یدة عن الحضارة كثیًرا من ال�احثین �جعلون ال�ا�ان حضارة منفصلة لها استقاللیتها، و�ن �انت ول

 1500الصین�ة، �ما أن الحضارة الهند�ة تضم مز�ًجا من الحضارات المتتال�ة التي وجدت منذ سنة 

                                                           
 .78 -74، صصدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي ،هنتنغتون ُینظر:  )1(
 .103الجابري، مرجع سابق، صُینظر:  )2(
 .78 -74، صصدام الحضارات إعادة صنع النظام العالميهنتنغتون، ُینظر:  )3(
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على أقل تقدیر، ونجد أن هنتنغتون یناقض نفسه قائًال: "ومثل الصین�ة فإن اصطالح الهند�ة  .ق.م

في تلك الحالة، مما  �فصل اسم الحضارة عن اسم دولة المر�ز"، ثم یردف �أن هذا هو المرغوب

 .)1(یؤخذ عل�ه بدا�ة في استخدام دولة المر�ز في التصن�ف ثم التخ�ط الفكري من �عد

فر�ق�ة والالتین�ة على اسم اعتمده هنتنغتون في تصن�فه للحضارتین اإل االسم للقارة: •

مرة ف ،قارة �ل منهما، في حین نجد خ�ًطا وعشوائ�ة في هذا التصن�ف وفي عرض تلك الحضارات

إذ  ؛�عتبرها حضارة قائمة على هذا التصن�ف القارِّي، ومرة أخرى یدخل الدین في هذا التصن�ف

یبین أن أمر�كا الالتین�ة تختلف عن أورو�ا ثم إنه یؤ�د على أنها �اثول�ك�ة فحسب، ثم إنه مرة 

 .)2(یر�طها �الغرب ومرة �فصلها عنه

ًطا في التصن�ف، لهذه ال�قعة الحضار�ة أما ف�ما �خص الحضارة اإلفر�ق�ة فإننا نجد خل

، إذ إنه عمل على تقس�مها مرة إلى إسالم�ة وغیرها، ومرة أخرى عمل على هنتنغتون من قبل 

�ي، إذ إنه و تقس�مها بین الحضارة اإلسالم�ة والحضارة المس�ح�ة المتمثلة في االستعمار األور 

 )3(العامل على جلبها إلفر�ق�ا.

نغتون یؤ�د على وجود الحضارة البوذ�ة لكنه قام بتجاهلها عند أن هنت وعلى الرغم من

إذ إن تلك تسام تلك التقس�مات �الخلل الشدید، الهذا التصن�ف أثره في  وعل�ه فإن، )4(التقس�م

القائمة على  اختالط المفاه�م والمصطلحاتتداخل و المعاییر المختلفة تؤدي إلى خلق نوع من ال

 .)5(ثنيین، واالنتماء الجغرافي أو اإلمثل: الداعت�ارات مختلفة 

                                                           
 .75صالمرجع السابق،  )1(
 .78 -74المرجع السابق، ص  )2(
 .75، صالمرجع السابق)3(
)4( .” .421Ethnic Minorities and the clash of civilizations“fox,  
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ها فَ والجدیر �الذ�ر أن الحضارة اإلسالم�ة هي الوحیدة من مجموع الحضارات التي صنَّ 

وفًقا للدین، في حین أن أطروحته �أكملها قامت وفق االختالف الدیني والثقافي، �ما أراد هنتنغتون 

لًقا لصراعاته مع الحضارة الغر��ة على وجه بذلك تسل�ط الضوء على الدین اإلسالمي �اعت�اره منط

إذ  ،إن هذا التقس�م یناقض المنهج�ة العلم�ة التي ُتبنى علیها تلك التقس�ماتالخصوص، ومن ثم ف

الحضارة اإلسالم�ة، الحضارة ( :لكان التقس�م األنسب الو اعتمد هنتنغتون على الدین مع�ارً 

 خلًال  أحدثلكنه سار وفق معاییر متعددة مما  )،ذ�ةوالحضارة البو  ،المس�ح�ة، الحضارة الیهود�ة

 .ا�بیرً  امنهج�ً 

الخت�ار  اجاء التصن�ف وفقً ؛ إذ التقس�م أ�عد أطروحة هنتنغتون عن الموضوع�ة هذاإن 

، وترو�ًجا العنصر�ة تجاه الحضارة اإلسالم�ة انتصاًرا لتلك هنتنغتون �ما �خدم الغرب، �ما إنه جاء

لحضارة، مع التخ�ط الملحوظ واالنتقائ�ة في التصن�ف الذي لم �خضع لمیزان ألفكاٍر مشوهة لتلك ا

 محكم.

من  هنتنغتون  وفي هذا الصدد �قدم الد�تور خل�فة تصوًرا منطق��ا لهذا للخلل الذي وقع �ه

جاءت �شكل خاص لمواجهة اإلسالم  خالل تصن�ف للحضارات، مبیًنا أن أطروحة هنتنغتون 

حتى ال تبدو  من الحضاراتالعدید  ت في إطار نظر�ة عامة تشتمل علىلكنها ص�غ ،والمسلمین

أن ذلك الخلل المنهجي  من وما لم یدر�ه هنتنغتون ، )1(فحسب ضد اإلسالمة ا أنها موجهشكل�� 

ة استرات�ج�عمل على لفت أنظار ال�احثین إل�ه؛ ذلك ألنه غیر ُمتَِّسق وِص�َغ لخدمة مصالح س�اس�ة و 

 م�ة �صلة.وال تمت إلى العل

                                                           
مر�ز (القاهرة: ، المسلمون والحوار الحضاري مع اآلخر نقد لنظر�ة صراع الحضارات ،محمد خل�فة :حسن )1(

 .74ص م)،2003 )،2العدد ( الدراسات الشرق�ة،
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توافق تال  تون تظهر شخصیته المتناقضة؛ إذ إنهانغالتي انتهجها هنتتقس�مات ال هذه ولعل

اللغة والدین أساًسا للتقس�م الحضاري؛ إذ استند على  اعتمد علیها التياألساس�ة مع المحددات 

ا قام �فصل ومن هنا ظهرت تساؤالت عدیدة من النقاد على سبیل المثال: لماذ والتراث والتار�خ،

 الغر��ة؟كل من أمر�كا الالتین�ة والحضارة 

لفصله بین أمر�كا الالتین�ة والحضارة  اواضحً  اسب�ً  وال ولم �جد العدید من النقاد مبرًرا مقبوًال 

استوطنهما تنتم�ان لخلف�ة تار�خ�ة مشتر�ة حیث الغر��ة التي تضم أمر�كا الشمال�ة، فكلتا القارتین 

��ة و وا على الد�انتین المس�ح�ة واألور غُ �َ سْ وأَ  ،أورو�ا �حملون اللغات األورو��ةمهاجر�ن من  اسكانً 

تشابهان أورو�ا، و�أنهما  من القارتین أمر�كا الشمال�ة وأمر�كا الجنو��ة أن �ال� �ما ص�غة أورو��ة، 

 .أورو�یتان غر�یتان مع وجود مز�ج من عناصر أخرى 

عن الحضارة  الروس�ة لفصل الحضارة األرثوذ�س�ة اووفًقا لوجهة النظر ذاتها ال یوجد سب�ً 

الشعب الحق�قة التار�خ�ة الخاصة بتلك الحضارة األرثوذ�س�ة تبین أن أصول الغر��ة؛ ألن 

لمنحدر�ن في األصل من القارة األورو��ة، وسكان الحضارة الغر��ة السالفیین ا تعود إلىاألرثوذ�سي 

لثقافة األورو��ة للشعوب األورو��ة �ما ینتمون ا �نحدران منإلى نفس األصول، و  تعود واألرثوذ�س�ة

 .)1(من الثقافة الغر��ةو�ستمد الدین طقوسه وشعائره ، ذاتهاالغر��ة 

فإن وقوع هنتنغتون في خطأ التصن�ف ال �مكن اعت�اره خلًال غیر  ؛واستناًدا على ما سبق

الدول�ة، إذ قصد هنتنغتون من  مقصود من شخص �عد أحد الساسة ال�ارز�ن في مجال العالقات

                                                           
سترات�ج�ة، مر�ز الدراسات اال(بیروت: ، حضارات حتم�ة التحدیث التقالید والتغییرصدام ال، جین �یر :��اتر�ك )1(

 .72-71، صم)1995، 1ط
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خلف ذلك التصن�ف تحقیق أهداف ومآرب تخدم التوجهات الفكر�ة واألهداف الس�اس�ة للوال�ات 

 المتحدة األمر�ك�ة و�سرائیل مًعا.

 في تكر�س اله�منة األمر�ك�ةأثر نظر�ة صدام الحضارات المطلب الرا�ع: 

ا األمر�ك�ة، و�دا تأثیر هنتنغتون واضحً  توج�ه الس�اسة الخارج�ة على هنتنغتون عملت آراء 

من خالل عمله في مراكز فكر�ة لها أثر �بیر في توج�ه الس�اسة الخارج�ة للوال�ات المتحدة 

عل في االنتخا�ات الرئاس�ة، وانتخا�ات مجلسي الشیوخ ادورها الف ذات األمر�ك�ة، تلك المراكز

أهم المراكز الفكر�ة في "، لة الشؤون الخارج�ةمج" والنواب، وصدرت أفكار هنتنغتون التحلیل�ة من

، �ما یدلل أن الس�اسة �انت غال�ة على أطروحة صدام الحضارات، )1(الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة

 �ان �طرحها طرًحا س�اس��ا ال فكر��ا، مما �ضعفها و�وجه لها النقد. هنتنغتون وأن 

للتأثیر على صناع ، م2001 أحداث الحادي عشر من سبتمبر ومن ثم فقد استخدمت

 بر�طها بنظر�ة صدام الحضارات وما جاء فیها من أفكار، والعمل على القرار في الوال�ات المتحدة،

ا لمبدأ الحرب على اإلرهاب والدفاع عن الوال�ات ة والعسكر�ة وفقً �الس�اس االسترت�ج�اتتوج�ه 

 من خاللا لتكر�س اله�منة الغر��ة مبررً أطروحة هنتنغتون  ومن ثم فقد أوجدتالمتحدة من أعدائها، 

 من أن تتجه الحكومة األمر�ك�ة �ق�ادة الرئ�س األمر�كي جورج االبن برد �دًال و لوال�ات المتحدة، ا

 .)2(هجمات، توجهت لشن حرب شاملة على العالم اإلسالميتلك ال

                                                           
ع   ،32م ،مجلة المستقبل العر�ي، "أثر المراكز الفكر�ة في الس�اسة الخارج�ة األمر�ك�ة"خفاجي، ُینظر:  )1(

 . 43 -42ص ،369
ب.ط، مكت�ة العب�كان، (الر�اض: ترجمة: عبد اللط�ف أبو ال�صل، ، كهنة الحرب الك�ار ،ما�كل :�ایبرُینظر:  )2(

 . 73صم )، 2006
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 و��جادنتها، قد عمل هنتنغتون على خدمة الوال�ات المتحدة �أطروحته لتكر�س ه�مومن ثم ف

صورة الحرب في ذهن المواطن والحفاظ على  �عد الحرب ال�اردة ،المبرر ل�قائهم في حالة حرب

صناع القرار األمر�كي داخل البنتاغون  لِ بَ قرار استمرار�ة الحروب من قِ  ��قىاألمر�كي، و 

ردة، فخلق هنتنغتون والمؤسسات العسكر�ة األمر�ك�ة التي فقدت المبرر الفعلي ل�قائها �عد الحرب ال�ا

 .)1(من خالل أطروحته مبررات عدیدة للمحافظة على ه�منة الوال�ات المتحدة على العالم

كان هنتنغتون أحد المساهمین في تقد�م تبر�ر أخالقي مقبول للحرب التي تشنها الوال�ات 

بیت األب�ض ومن أجل ذلك �ان هذا الدافع الكبیر لوصول جورج بوش إلى الاإلسالمي، على العالم 

في ، )2(ة الس�اس�ة التي تخدم أهداف الوال�ات وتطلعاتها الخارج�ةسترات�ج�تلك اال حقق�ل رئ�ًسا،

واضح المعالم ومحدد �عد الحرب ال�اردة،  نموذًجالوال�ات المتحدة األمر�ك�ة تكر�سها سعٍي حثیث ل

 .)3(العسكر�ة �صفة مستمرة ة من خالل تطو�ر قوتهاسترات�ج�أخذت �فكر هنتنغتون لتعز�ز تلك االو 

یؤ�د في أطروحته على العداء اإلسالمي للغرب  هنتنغتون نجد أن  ؛وتأكیًدا على ذلك

و�صفه �المتزاید، في مقابلة ما أسماه �القلق الغر�ي من هذا الخطر المتمثل في التطرف اإلسالمي، 

ما أن المسلمین غیر مرغوب مبیًنا أن الغرب ینظر إلى اإلسالم على أنه مصدر اإلرهاب النووي، �

  )4(فیهم في الغرب.

                                                           
ع ، م2008م، المجلة الس�اس�ة والدول�ة، "الجیو�ولیتك ونظر�ة صدام الحضارات لهانتنغتون " ،حسنُینظر:  )1(

 .29 -28، ص 8
 ،د.طمؤسسة االنتشار العر�ي،  (بیروت:ترجمة: عبیر المنذر،  ،1947حكا�ة س�اسة  ،فرانك: دانین ُینظر: )2(

 .253ص م)،2007
، م)2008 ب.ط، دار العابد،(الموصل: ، الفكر الس�اسي المعاصر نماذج مختارةفائز صالح.  :محمودُینظر:  )3(

 .67ص
 .348، صصدام الحضارات إعادة صنع النظام العالميهنتغتون، ُینظر:  )4(
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قد أشار إل�ه من قبل في ب�ان أن األمر ال �قتصر على  هنتنغتون وهذا التأثیر الس�اسي ل

�ذلك تتخوف من هذا االن�عاث اإلسالمي حتى قبل أحداث الحادي  ،الحكومة بل إن الجماهیر

أكلها في تخو�ف وترهیب الجماهیر عشر من أیلول، في إشارة إلى أن هذه األطروحة قد آتت 

 )1(الغر��ة من العالم اإلسالمي، والتأثیر على الق�ادة الس�اس�ة وتوجیهها �ذلك.

في أطروحته الفكر�ة أفقدها مكانتها ووجه  هنتنغتون ولعل هذا المنحى الس�اسي الذي نحاه 

س�اسة والترو�ج ألفكار لها النقد العلمي واألكاد�مي، إذ خرجت من طور العلم والفكر إلى طور ال

 تجاه ومنحًى قد رسم سلًفا.اتخدمها في 

و�عد هذا تحوًال خطیًرا في الفكر، وارتقاًء إلى مرحلة الحرب �عد الصراع أو الصدام، وهو 

  )2(من خالل هذه األطروحة، وما �فقدها ق�متها العلم�ة أمام ق�متها الس�اس�ة. هنتنغتون ما عمل عل�ه 

) شار�ت الوال�ات 1995 -1980ط�ًقا لب�انات وزارة الدفاع األمر�ك�ة (ومما یؤ�د ذلك أنه 

عمل�ة في الشرق األوسط �انت �لها موجهة ضد مسلمین، ولم تحدث أي عمل�ات  17المتحدة في 

 )3(أمر�ك�ة ضد أي شعب من حضارة أخرى.

اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ﴿ُقْل َ�ا َأْهَل اإلسالمي یدعو أهل الكتاب إلى �لمة سواء  الدین وفي حین أن

َنا َ�ْعًضا َأْرَ�اً�ا ِمْن ِإَلى َ�ِلَمٍة َسَواٍء َبْیَنَنا َوَ�ْیَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ �ََّ َوال ُنْشِرَك ِ�ِه َشْیًئا َوال َیتَِّخَذ َ�ْعُض 

﴿َوِ�ْن َأَحٌد ، و�جارة المشرك )64 ان:آل عمر ( ُدوِن �َِّ َفِإْن َتَولَّْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا ِ�َأنَّا ُمْسِلُموَن﴾

                                                           
 .348ع سابق، ص جمر ال-)1(
عقیل الش�خ  جمة:، تر من منهاتن إلى �غداد ما وراء الخیر والشر، محمد وز�ف، وأر�ون:ج ُینظر: میال: -)2(

 .11، ص: )م 2008 ،1طدار الساقي،(بیروت:حسن، 
 .351ص: ، صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالميتون، نغهنت - )3(
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 ٌم ال َ�ْعَلُموَن﴾ِمَن اْلُمْشِرِ�یَن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى َ�ْسَمَع َ�الَم �َِّ ُثمَّ َأْبِلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك ِ�َأنَُّهْم َقوْ 

 ونبذ العدوان إال إننا نجد �ل هذا العدوان ضد المسلمین. )6 التو�ة:(

الوال�ات  المتمثلة فيهنتنغتون في تلك اله�منة الغر��ة  ید آخر فإن افتراضوعلى صع

 اله�منة األمر�ك�ة تر�د ا؛ إذتناقًض  �عد على حد زعمه قراط�ةو لق�م الد�مل احتراًماالمتحدة األمر�ك�ة 

مع  هذا ال یتوافقتعم�م ق�مها الغر��ة على اآلخر�ن، وأن تكون السائدة في الحضارات األخرى، و 

قراط�ة التي تؤمن �حق االخت�ار وفق مبدأ إنساني تكفله الحقوق اإلنسان�ة وهو حر�ة و الم�ادئ الد�م

 االخت�ار.

لترس�خ فكرة األفضل�ة للحضارة الغر��ة على  من خالل أطروحته س�اس��اسعى هنتنغتون و 

تقع في مرت�ة اعت�ار أنها النموذج المثالي األوحد، وتقدمها عن �اقي الحضارات األخرى، التي 

العالم �أكمله من ذلك  ها إنقاذعاتق على �ما �قعدون�ة إذا ما قورنت �مستوى التحضر الغر�ي، 

 .التخلف

تلك األفكار التي وظفها هنتنغتون ل�ست �الجدیدة على العالم الغر�ي بل هي  و�ن �انت

�ام الحضارة الغر��ة قد�مة ورثتها من زمن االستعمار فقد ورثت عبء الرجل األب�ض التي تتمثل �ق

، إال أنه أص�غها الص�غة الس�اس�ة وأوجد لها )1(بنشر المدن�ة والتحضر بین الشعوب في العالم

المبررات التي تخرجها من طور الفكرة المجردة إلى طور الصراع ثم إلى الصدام وصوًال إلى الحرب 

لن آنذاك مستمًدا من هذه المقدسة التي وقعت �عد أحداث الحادي عشر، والتي �ان هدفها المع

 األطروحة في القضاء على اإلرهاب ومحار�ة التأخر.

                                                           
 .13، ص المسلمون والحوار الحضاري مع اآلخرخل�فة،  )1(
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ها للعالم وفرضها على �ل الشعوب، تِ سَ َئاها ورِ تعن قطب�ة الحضارة الغر��ة ور�اد إن الحدیث

ا مس�سة هإذ إنها تبرز في �ل فصل من فصولها و�اب من أبوابها أن ،�فقد هذه األطروحة مكانتها

 حبها لتحقیق مأرب س�اسي ال فكري، ولعله قد وصل إلى مبتغاه.قام علیها صا

 ات والتجني على الحضارة اإلسالم�ةنظر�ة صدام الحضار  : الم�حث الثاني

َلْت أحداث الحادي عشر من سبتمبر نقطة تحول هامة في عالقة الغرب �العالم  شكَّ

ات مختلفة استرات�ج�ة األمر�ك�ة واتخذت الحضارة الغر��ة وعلى رأسها الوال�ات المتحد ،اإلسالمي

في تعاملها مع الحضارة اإلسالم�ة، متخذة من الحرب على اإلرهاب ذر�عة لتكر�س ه�منتها، 

 وفرض نفوذها على العالم اإلسالمي.

وقدم هنتنغتون تصوًرا لنظاٍم عالمي جدید تسوده عالقات الصراع الحضاري معتبًرا أنَّ 

ر��ة س�كون من قبل العالم اإلسالمي التي تمثل أخطر حضارات الصدام األقوى تجاه الحضارة الغ

التحدي، واعت�ارها المهدد األول للحضارة الغر��ة بدعم من الحضارات الشرق�ة؛ لما لها من مصلحة 

مشتر�ة مع الحضارة اإلسالم�ة في معاداة الحضارة الغر��ة قاصًدا الحضارة الكونفوشیوس�ة 

 من سبتمبر. 11رؤ�ة ثاق�ة، ال س�ما �عد هجمات  الصین�ة، و�دا هنتنغتون صاحب

وعلى رأسها حقوق الحر�ة وممارسة  ،و�نفي هنتنغتون َتمتُّع العالم اإلسالمي �الق�م اإلنسان�ة

 .)1(ة والعدید من الحقوق اإلنسان�ة التي �كفلها العالم الغر�ي لمواطن�ه د�موقراط�ال

الحضارة اإلسالم�ة والمغالطات التي  ونوضح في هذا الم�حث خطأ رؤ�ة هنتنغتون تجاه

وقع بها في تقد�م تصور للعالم اإلسالمي وخاصة ف�ما یتعلق �عالقته مع الحضارة الغر��ة، ونقد 

 وفق الرؤ�ة اإلسالم�ة. هنتنغتون نظر�ة 

                                                           
)1( .421” .inorities and the clash of civilizationsEthnic M“fox,  
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 المطلب األول: إشكال�ة صناعة العدو، واإلرهاب بین الغرب واإلسالم، رؤ�ة نقد�ة

اإلسالمي على أساس أنه األشد خطورة والذي �مثل الُمهدد األول �صور هنتنغتون العالم 

للحضارة الغر��ة، بل جعلها أنها الحضارة الوحیدة التي تسعى �شكل رئ�سي لتكون في مواجهة مع 

 الغرب.

ید دإن تصور هنتنغتون �أن الحضارة اإلسالم�ة تشكل تهدیًدا م�اشًرا للغرب، ما هو إال تر 

لو�س و�ثیًرا ما �قت�س جمله التي ُتعنى بتهدید العالم اإلسالمي للحضارة الغر��ة لكالم أستاذه برنارد 

والدین المس�حي، ال س�ما أنها الحضارة الوحیدة التي جعلت �قاء الحضارة الغر��ة واستمرارها 

 .)1(موضع شك

ن و�زعم هنتنغتون أن انتهاء الحرب ال�اردة أحد العوامل التي من شأنها ز�ادة الصراع بی

الحضارة اإلسالم�ة والغر��ة ل�كونا في مواجهة ثنائ�ة عدائ�ة؛ ال س�ما �عد سقوط عدو مشترك 

 بینهما هو االتحاد السوفیتي.

وال شك أن ذلك االفتراض الذي ذهب إل�ه هنتنغتون خاطئ، فلم ت�حث الحضارة اإلسالم�ة 

التحاد السوفیتي أیدیولوج��ا، عن عدو بدیل ل�سد فراغ االتحاد السوفیتي؛ إذ لم �كن الخالف مع ا

بل �ان اختالف الحضارة اإلسالم�ة مع االتحاد السوفیتي ألس�اب دین�ة؛ نظًرا لرفض الشیوع�ة 

األد�ان واعت�ارها أفیون الشعوب، واضطهادهم للشعوب اإلسالم�ة الواقعة ضمن أراضي االتحاد 

 .)2(إلسالمي وممارسه طقوسه وشعائرهالسوفیتي و�ج�ارهم على الشیوع�ة ومنعهم من اخت�ار دینهم ا

                                                           
 .19ص ،المسلمون والحوار الحضاري مع اآلخرخل�فة،  )1(
 .42 -41المرجع السابق، ص )2(
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�انت تحكم وفًقا للنظام االشتراكي، �ما  سالميومن ناح�ة أخرى فإن دوًال في العالم اإل

تر�طهم عالقات قو�ة �االتحاد قائمة في األساس على المصالح بین دول من العالم اإلسالمي 

عن عداء الغرب وعلى رأسه الوال�ات ، أما )1(وروس�ا االتحاد�ة حتى �عد انه�ار االتحاد السوفیتي

المتحدة األمر�ك�ة مع االتحاد السوفیتي فسب�ه أیدیولوجي لتعارض النظام الرأسمالي مع النظام 

 .)2(االقتصادي الشیوعي ورفضه النتشاره داخل االتحاد السوفیتي أو خارجه

و �سد من ومن ثم فقد أخطأ هنتنغتون في تصوره أن العالم اإلسالمي �سعى إل�جاد عد

خالله الفراغ الذي خلفه االتحاد السوفیتي �سقوطه، و�فترض هنتنغتون أن ذاك البدیل قد تمثل في 

ألن المسلمین ال ی�حثون عن أعداء لهم من األساس، والحاجة لخلق هذا العدو  ؛الحضارة الغر��ة

 على اآلخر. �صفة مستمرة هي من قبل العالم الغر�ي؛ حتى �حافظ على شعور التفوق واله�منة

�حفظ حقوق اآلخر و�علي من شأنه، وال �سمح  هلدین اإلسالمي �جد أنفي اوالمتأمل 

 .�معاداته أو ما یؤدي إلى ذلك

و�انتهاء الحرب ال�اردة وانه�ار المعسكر الشیوعي �ان العالم الغر�ي وعلى رأسه الوال�ات 

العمیق؛ لذا عمل العالم الغر�ي على  سترات�جيالمتحدة األمر�ك�ة �شعر �الفراغ األیدیولوجي واال

خلق عدو له �مثل تهدیًدا خارج��ا �شحذ من خالله الهمم في تعبئة القوة الداخل�ة و�خلق المنافسة 

 .)3(الخارج�ة و�شعره �قوته وه�منته فال �مكن الشعور بتلك القوة من غیر ذلك العدو

                                                           
 .217، صطروحات فو�و�اما وهنتنغتون والنظام العالمي الجدیدقاعود، ُینظر:  )1(
 .42، صالمسلمون والحوار الحضاري مع اآلخرخل�فة،  )2(
، مستقبل العالقات الدول�ة من صراع الحضارات إلى أنسنه الحضارة وثقافة السالم ،محمد :سعديُینظر:  )3(

 .236-235ص م)،2008، 2ط مر�ز دراسات الوحدة العر��ة،(بیروت: 
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تماع�ة أن ظاهرة الحاجة إلى العدو وفي العدید من الدراسات األنثرو�ولوج�ة والنفس�ة واالج

ظاهرة قد�مة، وأسس تلك النظر�ة في إطار المفهوم التصارعي للوجود والتطب�قات العمل�ة في 

العدوان�ة المت�ادلة والنزوع إلى ش�طنة اآلخر المختلف ورفعه إلى درجة العدو المطلق، مما �خلق 

 .)1(د العدوإحساًسا �ضرورة الوحدة والتماسك للجماعة والتعبئة ض

َخ في العقل�ة  وال شك أن هنتنغتون �ان ی�حث من خالل نظر�ته عن ذلك العدو الذي ُرسِّ

الغر��ة إلث�ات تفوقه وممارسة ه�منته، ولم �كن اخت�اره للعالم اإلسالمي مجرد انتقاًء عشوائ��ا بل 

الوطن العر�ي، هو انتقاء مقصود �خدم توجهات هنتنغتون الصهیون�ة، فإسرائیل توجد في قلب 

ومسألة اعت�ار العرب والمسلمین �مثا�ة العدو للعالم الغر�ي، هو حما�ة إلسرائیل من خالل الر�ط 

�المصیر المشترك في الذهن الغر�ي، إذ جعل الغرب و�سرائیل في خندق واحد في مواجهة عدو 

ذ تعد حارس الغرب لدود هو اإلسالم، �ما أن وجود إسرائیل �عمل على حما�ة المصالح الغر��ة، إ

 في منطقة الشرق اإلسالمي.

وال شك أن في وجود الشرق عدًوا للغرب أهم�ة؛ إذ ال صدام حضاري دون ذلك العدو، 

الذي �شكل مبرًرا الستخدام األحالف واالنتشار العسكري للعالم الغر�ي، وقد وجد من خالل اإلسالم 

خالل النفي وفق سینار�وهات لوجود عدو آخر ، و�ن اإلث�ات من )2(تجسیًدا �حقق األهداف الغر��ة

 .)3(�كون الغرب في مواجهته هي الق�مة األساس�ة التي یتضح من خاللها األنا مقابل اآلخر (العدو)

                                                           
 .236-235المرجع السابق، ص )1(
، 1طدار الفارابي، روت: (بی، ترجمة: رلى ذب�ان، تار�خ أورو�ا و�ناء أسطورة الغرب ،جورج :قرمُینظر:  )2(

 .57-56ص م)،2011
، مر�ز دراسات الوحدة العر��ة(بیروت: ، مسألة الهو�ة: العرو�ة واإلسالم والغرب، محمد عابد :الجابري ُینظر:  )3(

 .182صم)، 2012، 4ط
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�شكل  وحة هنتنغتون ساهمالتوقیت الذي جاءت �ه أطر  )Roger Garaudy)1 �رى غاروديو 

من سبتمبر �عد  11 لغر��ة، إذ �انت أحداثكبیر في أن �كون اإلسالم هو العدو القادم للحضارة ا

الحرب ال�ادرة �مثا�ة الحدث األقوى التخاذ المسلمین أعداًء للحضارة الغر��ة، ومثَّل اإلسالم لدى 

رؤساء الوال�ات إمبراطور�ة الشر لتكون ور�ًثا لالتحاد السوفیتي الذي مثَّل هذه اإلمبراطور�ة زمن 

المتحدة هجمات عدیدة في العالم اإلسالمي متخذة مسمى "الحرب  ، وشنت الوال�ات)2(الحرب ال�اردة

على اإلرهاب" ذر�عًة على �عض الدول اإلسالم�ة، وأطلق علیها الرئ�س األمر�كي بوش االبن 

"حروب صلیب�ة" للوهلة األولى ومن ثم استبدلت �مسمى مكافحة اإلرهاب، رغم عدم ث�ات التهمة 

�انت الجهة المنفذة للعمل�ة فإن ما �عنینا ��ف للوال�ات مهما ، و )3(على بن الدن من الناح�ة التقن�ة

المتحدة األمر�ك�ة أن تشن حرً�ا على حضارة �املة وتوجه االتهام إلى المجتمع اإلسالمي �أنه 

 من خالل شخص�ة واحدة؟ فاألجدر أن تحاكم الفرد بذن�ه ال العكس. )4(یتسم �اإلرهاب مجتمعٌ 

                                                           
م، 1913عام في عائلة بروتستانت�ة من  روج�ه غارودي أو رجاء غارودي: فیلسوف و�اتب فرنسي ولد �مرسیل�ا )1(

وأص�ح مار�سً�ا وانضم إلى الحزب الشیوعي الفرنسي م، 2012عام  تشین�فییر سور مارن شرقي �ار�سوتوفي في 
في الثالثین�ات، وانتخب عضًوا في اللجنة المر�ز�ة للحزب الشیوعي الفرنسي ونائً�ا لدائرة جنوب فرنسا عام 

في العالم الغر�ي لوقوفه ضد اإلسرائلیین ودفاعه عن  م، أص�ح منبوًذا س�اسً�ا1982م، اعتنق اإلسالم عام 1945
. (ینظر: اإلسالم، وأعلن أن جرائم الحرب الناز�ة اخترعت لتبر�ر وجود إسرائیل

https://www.rfi.fr/en/africa/20120615-french-resistance-holocaust-denial-roger-
garaudy-dies-98 ( 

م)، 2007، 1، ترجمة: سلمان حرفوش، (دمشق: دار �نعان، طاإلرهاب الغر�يروج�ه،  ُینظر: غارودي: )2(
 .7-6ص

 .13المرجع السابق، ص )3(
دار النفائس للط�اعة والنشر والتوز�ع، روت: (بی ،موقع اإلسالم في حوار الحضارات ،محمد :السماكُینظر:  )4(

 .78صم)، 2012، 1ط

https://www.rfi.fr/en/africa/20120615-french-resistance-holocaust-denial-roger-garaudy-dies-98
https://www.rfi.fr/en/africa/20120615-french-resistance-holocaust-denial-roger-garaudy-dies-98
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لمواجهة العالم اإلسالمي تحت شعارات عدة، منها: مكافحة اإلرهاب،  وعل�ه فقد �ثر النداء

، وعبََّر السكرتیر العام لحلف شمال )1(الحرب على اإلرهاب، ومحار�ة األصول�ة اإلسالم�ة

قائًال: "�جب على أورو�ا مواجهة العدو الجدید المتمثل  Will Claes�ال�س  األطلنطي و�لي

قد حصر العداء بین الحضارة اإلسالم�ة وأطلق عل�ه  س�الن �ان �، و�)2(�األصول�ة اإلسالم�ة"

مسمى األصول�ة اإلسالم�ة فإن هنتنغتون یؤ�د على أن مشكلة الغرب أكبر من �ونها مشكلة 

 .)3(محصورة مع األصول�ة اإلسالم�ة، معتبًرا أن مشكلة الغرب األساس�ة تكمن في اإلسالم نفسه

لفظ: "اإلرهاب" على الحضارة اإلسالم�ة والمسلمین  وهناك تساؤالت عدیدة حول إطالق

َم هذا المصطلح على العالم اإلسالمي دون سواه، واعت�ار �ل ما �مت لهذا المصطلح من  فقد ُعمِّ

معاٍن ال بد أن تكون سلب�ة، ورغم أن اإلرهاب قد ورد �عدد من اآل�ات القرآن�ة مرت�ًطا �الجهاد 

 الصح�حة. اإلسالمي وفق معاییره اإلسالم�ة

ولو أخذنا اإلرهاب وفًقا لمعنى االعتداء وانتهاك حقوق اآلخر�ن فك�ف یتغاضى العالم  

الغر�ي عن الجرائم التي ارتكبتها الصهیون�ة ضد المدنیین منذ وجودها على األراضي الفلسطین�ة 

صفة إلى یومنا الحاضر؟ ولماذا لم تأخذ نفس الصفة (اإلرهاب)؟ �ما أن التغاضي عن إلصاق 

اإلرهاب عن األفراد الغر�یین من الیهود أو المس�حیین وتحاكمهم وفق جرمهم على المستوى الفردي 

                                                           
، ترجمة: عبد الدین والس�اسة في الشرق األوسط –اإلسالم والغرب: خرافة المواجهة هالیداي: فر�د، ُینظر:  )1(

 .186م)، ص1997 ،1ط اإلله النع�مي، (بیروت: دار الساقي،
اإلسالم الدین ، اإلسالم واالتحاد األورو�ي ومشكلة العبور الثقافي �ار�ر: �ر�ستوفر، و زمني: سامي، ُینظر:  )2(

، 1القاهرة: المر�ز القومي للترجمة، ط(، ترجمة: أحمد الش�مي �محمد أمین عبد الجواد مخ�مر، الثاني في أورو�ا
 .370 -369م) ، ص2016

 .352، صصدام الحضارات إعادة صنع النظام العالميهنتنغتون،  )3(
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ال الجماعي، ول�س مطلوً�ا من الغرب محاكمة المجتمعات من منظور األفراد، بل المطلوب عدم 

 الكیل �مك�الین في تعامالتها مع اآلخر�ن.

ذ والدتها مع الحضارة الیونان�ة، تمتد نحو ومارست الحضارة الغر��ة انتهاكات �برى من

ثالث آالف سنة من مختلف الحروب الكون�ة واإلقل�م�ة والدول�ة واألهل�ة وخلََّفْت �وارث إنسان�ة 

، و�حسب المؤرخ )1(مثل: المجاعات واألو�ئة متسب�ة في شقاء وتعاسة اإلنسان�ة لمالیین من ال�شر

م هي المرتك�ة 1947الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة منذ عام اعتبرت  Arno J. Mayerمایر  جاي رنوأ

جس�مة  ااألكبر لعمل�ات اإلرهاب لمَّا قامت �عدد ال �حصى من األعمال المارقة مخلفًة أضرارً 

 .)2(ة مظلًة الرتكاب تلك الجرائمد�موقراط�متخذة شعارات العدالة والحر�ة وال

المي �شكل خطًرا على العالم الغر�ي یثیر وما من شك أن ادعاء هنتنغتون �أن العالم اإلس

استنكاًرا �بیًرا في حد ذاته فالعالم اإلسالمي �عاني من انقسامات عم�قة وشتى، فال مجال للمقارنة 

 .)3(بینهما

كما أن العالم الغر�ي وفق المنظور الهنتنغتوني �مثل التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي، 

ق وصف هنتنغتون ال �ملك دولة مر�ز�ة لحضارته، ومن ثم فإن في حین أن العالم اإلسالمي وف

 رؤ�ته أنه األخطر ال تتوافق مع إمكاناته المحدودة عند ق�اسها �حجم الحضارة الغر��ة.

وعل�ه فإن تلك الصورة الذهن�ة التي رسمها هنتنغتون من خالل نظر�ته عن المسلمین 

م مظاهر الخوف من المسلمین لدى العدید من أعداًء للحضارة الغر��ة ساهمت �شكل �بیر في رس

                                                           
 . 76، صاإلرهاب الغر�ي، غارودي ُینظر: )1(
، ترجمة: سامي الدول الفاشلة إساءة استعمال القوة والتعدي على الد�مقراط�ة ي،نعوم :تشومسكيُینظر:  )2(

 .136ص م)،2007ب.ط، دار الكتاب العر�ي،  (بیروت: الكعكي،
، 1لخل�ج لأل�حاث والنشر، ط: مر�ز ادبي(، عولمة الس�اسة العالم�ة  ،سمیث، ست�فو بیل�س، جون، ُینظر:  )3(

 .805صم)، 2004
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شعوب العالم الغر�ي، إال أنها أضعفت تلك األطروحة لمناقضتها للواقع ونسجها عداًء هدفه س�اس��ا 

 كما أشرنا آنًفا.

 ة وحقوق اإلنسان بین الغرب واإلسالم رؤ�ة نقد�ةد�موقراط�المطلب الثاني: ال

ض أن العالم الغر�ي هو الوحید الذي یتمتع قامت أطروحة هنتنغتون على أساس افترا

قراط�ة التي نال من خاللها الفرد حقوقه اإلنسان�ة و �الحقوق اإلنسان�ة القائمة على أساس الد�م

َلت الحضارة الغر��ة النموذج األمثل لعالم ینشده ال�شر؛ لذا فإن رؤ�ة نجاح الحضارات  كاملة، وشكَّ

ة" ارت�ط �مدى نجاحها �محاكاة د�موقراط�نظمة ال�شر�ة "الأو فشلها من ناح�ة التمتع �أفضل األ

النموذج الغر�ي، بینما جعل من �ق�ة الدول التي لم تستفد من ذلك النظام الغر�ي، حضارات تعاني 

من التخلف والرجع�ة، بل تناصب العداء للحضارة الغر��ة؛ نظًرا لذلك التفوق والتمیز وخص 

ذ�ر ووصمها �مخالفة النموذج الغر�ي، واصًفا إ�اها �االستبداد هنتنغتون الحضارة اإلسالم�ة �ال

 وسلب األفراد حقوقهم اإلنسان�ة مثل الحر�ة والمساواة.

و�ؤ�د هنتنغتون أن أبرز نقاط االختالف بین الحضارة الغر��ة والحضارة اإلسالم�ة هو 

حكم السائدة في الدول قراط�ة �شكل فعلي من خالل أنظمة الو اختالفهما حول مسألة ممارسة الد�م

 ؛المنتم�ة لكل من الحضارتین، إذ یرى أن دول الحضارة اإلسالم�ة سبب علتها في دینها اإلسالمي

قراط�ة وما یرت�ط بها من حر�ات وحقوق و�حد من انتشارها، فاإلنسان و ألن اإلسالم �حارب الد�م

امل حقوقه اإلنسان�ة التي �جب الذي �ح�ا في دول العالم اإلسالمي محروم في واقعه من التمتع �ك

 د�موقراطيأن �حفظها له نظامه، وفي هذا �قول هنتنغتون: "إن أكبر مقاومة لجهود التحول ال

 ة الغر��ة في دولهم.د�موقراط�، قاصًدا بذلك عدم تطبیق ال)1(جاءت من اإلسالم وآس�ا"

                                                           
 .310، صصدام الحضارات إعادة صنع النظام العالميهنتنغتون،  )1(
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ع�ة تقوم على الشورى، من المعلوم أن الس�اسة الشر �الًغا إذ  افي ذلك خطً  هنتنغتون وأخطأ 

]، فال �صح أن �ستبد الحاكم برأ�ه وال �عیر 38 [الشورى: ﴾َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْیَنُهمْ ﴿لقوله تعالى: 

قراط�ة هي التي یتغنى بها العالم اآلن، هي الشورى التي أقرها و مواطن�ه، فالد�ملللشعب أو  اانت�اهً 

 .)1(ا الذي ال �مكن تجاهله أو تخط�هاإلسالم من قبل، فثبت أن لألمة قرارها ورأیه

بلغني ": ملسو هيلع هللا ىلصفي منبر رسول هللا  ومن الشواهد على ذلك، ما قاله عمر بن الخطاب 

أن قائًال منكم �قول �هللا لو مات عمر ل�ا�عت فالًنا، فال �غترن امرؤ أن �قول إن ب�عة 

، ول�س ف�كم من أبي �كر �انت فلتة فتمت، أال و�نها قد �انت �ذلك ولكن وقى هللا شرها

تتطلع إل�ه األعناق مثل أبي �كر، من �ا�ع رجًال من غیر مشورة من المسلمین فال ی�ا�ع 

هو وال الذي �ا�عه لغرة أن �قتال. ثم ساق خبر ب�عة أبي �كر وما �ان �خشى من وقوع 

  )2(.)الفتنة بین المهاجر�ن واألنصار لوال تلك الم�ادرة �م�ا�عته للثقة �قبول سائر المسلمین

و�نظر هنتنغتون إلى الحضارة اإلسالم�ة نظرًة مرت�طة �االستبداد والقمع �ما أنها ال تدعم 

، �ما �حاول أن �كرس فكرة )3(ة وحقوق اإلنسان الموجودة في ثقافة الحضارة الغر��ةد�موقراط�ال

ان الغر�ي ضمن الصراع الحضاري القائم بین عالمین مختلفین �مثلهما "نحن" الذي ینتمي إل�ه اإلنس

ة وتط�قها على أرضها الواقع�ة، وهم الذین �مثلون فئة د�موقراط�حضارة غر��ة تتبنى م�ادئ ال

ألنهم �حیون ح�اة سو�ة �ما ین�غي، و�ین "هم" المختلف ذي الحدود  ؛الناس الطب�ع�ة والمقبولة

                                                           
 .81رسالة د�توراه، ص اختالف العلماء في العمل �الس�اسة الشرع�ة،، السنوطي: ُینظر )1(
رقم �ت�ه وأبوا�ه ، ال�خاري فتح ال�اري �شرح صح�ح ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي :العسقالني )2(

عل�ه تعل�قات ، قام �إخراجه وصححه وأشرف على ط�عه: محب الدین الخطیب، وأحادیثه: محمد فؤاد عبد ال�اقي
 .154، ص12)، ج1379 د.ط، بیروت، -دار المعرفة ، (العالمة: عبد العز�ز بن عبد هللا بن �از

)3(.” .421lizationsEthnic Minorities and the clash of civi“fox,  
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الغر��ة وتمثل الحضارة الدمو�ة الذي �مثله المنتمین إلى الحضارة اإلسالم�ة التي تتحدى الحضارة 

ة ال تتوافق والرؤ�ة د�موقراط�األكثر خطورة وتحدً�ا، وذلك من خالل فرض أنظمة سلطو�ة غیر 

 .)1(الغر��ة

وعلى النق�ض تماًما فإن العدید من الدول المنتم�ة لحضارات أخرى تدین �الفضل إلى 

من أنظمتها التسلط�ة القائمة على  ألنها �انت سبً�ا رئ�س��ا في تحول تلك الدول ؛الحضارة الغر��ة

القمع واالستبداد إلى دوٍل نال فیها اإلنسان حقوقه وجزء �بیر من حر�اته من خالل تبني دولهم 

ة الغر��ة، فقد مثلت الحضارة الغر��ة لتلك الدول النموذج العالمي الناجح، وسعى د�موقراط�فكرة ال

ذي �ان له أثر عظ�م في النقلة اإل�جاب�ة للدول التي ال د�موقراطيالعالم الغر�ي إلى تعم�م فكره ال

ناجًحا حیث  د�موقراطياستجابت لذلك المؤثر الغر�ي، وفي ذلك �قول هنتنغتون: "كان التحول ال

 .)2(المؤثرات المس�ح�ة والغر��ة قو�ة"

 ومن ثم فإن دول العالم اإلسالمي لم تقم بذلك التحول لعدم استجابتها لذلك المؤثر، وعل�ه

 الحضارتین �شكل صدامي. نفإن هنتنغتون تصور العالقة القائمة بی

و�انت رغ�ة هنتنغتون �اد�ة في تعم�م الق�م الغر��ة وفرضها على الحضارات األخرى 

واعت�ار الحضارات التي قِبَلْت �الق�م الغر��ة حضارات متقدمة، على عكس تلك الدول والحضارات 

وم�ادئه والتي وصفها هنتنغتون �أنها حضارات سلب�ة؛ لعدم قبولها  التي لم تتناغم مع الق�م الغر��ة

 التحول للصورة اإل�جاب�ة وظلت محتفظة �أنظمتها المستبدة.

                                                           
 .29ص، المجلة الس�اس�ة والدول�ةحسن، ُینظر:  )1(
 .309ص، صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالميهنتنغتون، ُینظر:  )2(
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ومحاولة هنتنغتون فرض وتعم�م تلك الم�ادئ الغر��ة ما هو إال تناقًضا واضًحا مع م�ادئ 

ولة فرض "األنا" الغر�ي على �اقي ة ذاتها التي تعترف �حق اآلخر في االخت�ار، ومحاد�موقراط�ال

 الحضارات حتى ُ�ْحَكْم علیها أنها األفضل.

ومن ثم فقد بدا هنتنغتون متحامًال على الحضارة اإلسالم�ة؛ إذ إنه قاس مع�ار تقدمها من 

عدمه بناًء على عدم قبولها على منظومة الق�م الغر��ة، �ما أنه ال �قدم تصوًرا موضوع��ا حول 

م�ة، الواردة في العدید من المصادر اإلسالم�ة وعلى رأسها: القرآن الكر�م وسنة النبي الق�م اإلسال

، وجاء اإلسالم �الحقوق اإلنسان�ة �شكل شامل ومتكامل حتى قبل أن ُتقرها منظمات ملسو هيلع هللا ىلصمحمد 

حقوق اإلنسان العالم�ة، ومن تلك الحقوق التي ضرب بها اإلسالم أروع األمثلة منذ والدته: العدالة 

والمساواة فإن الدین اإلسالمي قائٌم على نظام یرفض الظلم والجور و�قر مبدأ العدل �ما �حرص 

على تطبیق العدالة والمساواة على الجم�ع �صورة مطلقة دون تفضیل وتخص�ص، بل أنه یراعي 

في تطبیق م�ادئ عدالته ومساواته حتى مع غیر المسلمین من األصدقاء واألعداء والخصوم، وأال 

  )1(غلب المسلم أهوائه في تعامالته مع اآلخر�ن�

 :المائدة[ ﴿َوال َ�ْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى﴾قال تعالى: 

 .)2(إن حق العدالة والمساواة عام للجم�ع فال �فرق بین ط�قة وأخرى أو مجموعة دون الثان�ة ،]8

                                                           
، 1طدار المتلقي للط�اعة والنشر، (ل�ماسول:  ،اإلسالم ومفهوم الحر�ة،حور�ة یوسف :الخطیبُینظر:  )1(

 .81، صم)1993
حقوق اإلنسان في اإلسالم: دراسة مقارنة مع اإلعالن العالمي واإلعالن اإلسالمي  ،محمد :يالزحیلُینظر:  )2(

 .345 -344، صم)2004، 3ط (دمشق: دار ابن �ثیر، ،لحقوق اإلنسان
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أن اإلسالم �فل لإلنسان حر�ته ال س�ما حر�ة المعتقد فلم ُ�كره أحًدا على اعتناق الدین  كما

﴿ال ِإْكَراَه ِفي  :قال تعالى )1(اإلسالمي، بل جعل اإلكراه إلى الدین من األمور المحرمة الممنوعة

﴾ ْشُد ِمَن الَغيِّ یِن َقْد َتَبیََّن الرُّ  .]256 :ال�قرة[ الدِّ

ورو�ا �قرون في إقرارها لتلك الحقوق والحر�ات، و�ینما �ان الغرب �غرق وسبق اإلسالُم أ

�الجهل واالستبداد في العصور الوسطى المسماة �عصور الظالم، �انت تلك الحقوق والحر�ات 

 . )2(على أوسع نطاق في العالم اإلسالمي ُس ُتمار 

ألنه  ؛یز للعالم الغر�يلذا فإن قراءة هنتنغتون خاطئة وتغلب علیها النزعة الذات�ة والتح

ة د�موقراط�جعل المع�ار الوحید الذي ُ�عتمد عل�ه في ق�اس حقوق اإلنسان وحر�اته وفًقا لمنظور ال

ولم  ،�صورة تختلف عن النظام الرأسمالي اللیبرالي الحر�اتتعامل مع الغر��ة، والدین اإلسالمي 

الواضحة حق الملك�ة الفرد�ة الخاصة، ومن أمثلة تلك االختالفات  ،أصل وجودها في اإلسالم ینفِ 

إذ إن اإلسالم �قر لألفراد هذا الحق �صورة مختلفة عن النظام الرأسمالي الذي �كون ف�ه اإلنسان 

كآلة تعمل لحساب فئة قلیلة من أصحاب الثروات، �ما أن اإلسالم ل�س �النظام الشیوعي الذي 

ة نظام صاغته القوانین د�موقراط�أن ال ، و�رى اإلسالم)3(�حرم اإلنسان من جني ثمرات جهده

الوضع�ة، لكن األصل الثابت لمشار�ة األمة في شؤون الحكم وفق وحي إلهي تفرد �ه اإلسالم 

 .)4(وأقره سلوً�ا عام�ا في المجتمعات اإلسالم�ة، وأسلوب إدارة الشؤون العامة

                                                           
(دمشق: ، األهداف -الموضوعات -التار�خ -الحوار اإلسالمي المس�حي: الم�ادئ، �سام داوود :عجكُینظر:  )1(

 .45ص م)،1998، 1طعة والنشر والتوز�ع، دار قتی�ة للط�ا
 .210، صدأطروحات فو�و�اما وهنتنغتون والنظام العالمي الجدی ، قاعودُینظر:   )2(
 م)،2002، 1طال�مامة للط�اعة والنشر والتوز�ع، (بیروت: ، حقوق اإلنسان في اإلسالم، علي :الشر�جي ُینظر: )3(

 .61 -60ص
، 1طمر�ز دراسات الوحدة العر��ة، (بیروت: ، ات العامة في الدولة اإلسالم�ةالحر�، راشد :الغنوشيُینظر: )4(

 .108صم)، 1993



111 
 

ة د�موقراط�ها ق�م الومن )1(وسعى هنتنغتون من خالل أطروحته إلى تسی�س الق�م الحضار�ة

ة غطاًء لتبر�ر الحروب التي شنتها د�موقراط�من سبتمبر متخذة من ال 11ال س�ما �عد أحداث 

ة ذر�عة واضحة لتحقیق د�موقراط�على العالم اإلسالمي �ما في أفغانستان والعراق، وجعلت من ال

، )2(ییر واتخاذ مك�الین للق�اسة �عاني من ازدواج�ة المعاد�موقراط�أهدافها، والغرب في تعامله مع ال

كما اتخذت الحضارة الغر��ة المتمثلة في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة من قضا�ا حقوق اإلنسان 

ة المرت�طة �الحضارة الغر��ة، معتبرة نفسها الفاعل األساسي سترات�ج�لتحقیق أهدافها اال ؛مظلة

إلسالمي، وال تحتاج ألخذ الموافقة من األمم والمحرك الرئ�س التخاذ قرارات تعد تدخًال في الشأن ا

 .)3(المتحدة، و�ن حصلت على تلك الموافقة فهي �شكل صوري فحسب

و�انت الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة سبً�ا في انتهاكات حقوق شعوب �أكملها من خالل 

ن عراقي في إزهاق أرواح ملیون ونصف ملیو  يتذرعها �حما�ة تلك الحقوق، فقد �انت السبب الرئ�س

أغلبهم من الرضع واألطفال و��ار السن، �ما فرضت العدید من الحروب والعقو�ات االقتصاد�ة 

دولة  137مثل محاصرة الشعب الكو�ي دون االكتراث لقرار الجمع�ة العامة الذي صدقت عل�ه 

 .)4(شجبوا ذلك االنتهاك

                                                           
 .89، صالمسلمون والحوار الحضاري مع اآلخرخل�فة،  )1(
 .64، ص2 ،ع1م، مجلة حوار العرب، "التجدید والتحد�ات المعاصرة في العالم اإلسالمي، "الموصليُینظر:  )2(
الحما�ة والعقاب، والمسألة الدین�ة في الشرق األوسط من قانون الرعا�ة المذهب�ة إلى ، سمیر :مرقسُینظر:  )3(

 .149 -148م)، ص2003 د.ط، (القاهرة: المر�ز الق�طي للدراسات االجتماع�ة، قانون الحر�ة الدین�ة
العامة للكتاب،  صر�ةالم ، ترجمة: إسماعیل داوود، (القاهرة: الهیئةحكام العالم الجدد، جون  :بیلجرُینظر:  )4(

 .103 -102م)، ص 2008ب.ط، 
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قع ضمن نطاقه الحضاري، إن العالم الغر�ي �قر بتلك الحقوق عند تعامله مع الدول التي ت

بینما نجده یتعامل مع الحضارات على أسس إلزام�ة الت�ع�ة واإلكراه لقرارات تعسف�ة ال تمت لواقع 

 الحر�ات وحقوق اإلنسان �أي صلة.

والحقوق والحر�ات التي منحها اإلسالم ال تتفق مع رؤ�ة هنتنغتون �أن اإلسالم دین 

األنظمة المستبدة منتشرة في البالد اإلسالم�ة فإن تسلطي، و�ن بدت مظاهر التسلط واضحة و 

العیب �قع على عاتق المسلمین الذین تبنوا تلك األنظمة الوضع�ة ال على اإلسالم دیًنا شامًال 

و�كفي اإلسالم فخًرا أنه احترم وحفظ لإلنسان �رامته منذ أن  ،لمنظومة الحر�ات والحقوق اإلنسان�ة

�عد حقوقها، إال أن اإلسالم قد  اًما لتلك النفس المتكونة التي لم تعِ كان جنیًنا ُحرِّم إجهاضه إكر 

هنتنغتون  تكفل �حفظها لینال من �عد �افة الحقوق والحر�ات التي تكفل له ح�اة إنسان�ة �ر�مة، أما

 فكان مبتغاه األساسي س�اس��ا متوافًقا في فرض اله�منة الغر��ة للوال�ات المتحدة األمر�ك�ة ال صراًعا

 دین��ا �ما �حاول تصو�ره.

 ، رؤ�ة نقد�ةهنتنغتون المطلب الثالث: الصدام بین اإلسالم والمس�ح�ة عند 

لتكر�س فكرة الصراع بین اإلسالم والمس�ح�ة على  عمل هنتنغتون على استخدام الدین

اته ج�استرات�أساسه، ال على اعت�ار التغیر الطارئ على المجتمع الغر�ي بتحوله العلماني، وتحول 

 الس�اس�ة في بناء العالقات الخارج�ة بناًء على المصلحة الس�اس�ة واالقتصاد�ة.

وصور هنتنغتون العداء اإلسالمي من خالل عوامل تمر بها دول الحضارة اإلسالم�ة تز�د 

من عمل�ة الصدام بین الطرفین في شكل ثنائ�ة المواجهة بین اإلسالم والعالم الغر�ي �شكل ال 

 قبول أي طرف لآلخر.�حتمل معه 
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و�المفهوم المغایر نجد أن العالقة بین األد�ان تقوم على السالم وتدعو إلى التعاون، وال 

تقوم على أساس الصدام، والعالقة بین الد�انتین اإلسالم�ة والمس�ح�ة قائمة على التسامح مع 

 اآلخر الغیر منتمي لنفس الد�انة.

نتنغتون في تصوره حول الصدام بین اإلسالم وفي هذا �قول الد�تور خل�فة: "أخطأ ه

والمس�ح�ة على أساس دیني فإن التسامح �صل في الد�انة المس�ح�ة إلى حد (إذا ضر�ك أحدهم 

على خدك األ�من فأدر له خدك األ�سر)، �ما نادى اإلسالم إلى مفاه�م التسامح بین ال�شر، قال 

وُهْم  الَِّذینَ  َعنِ  ﴿َال َیْنَهاُكُم �َُّ تعالى:  یِن َوَلْم ُ�ْخِرُجوُ�م مِّن ِدَ�اِرُ�ْم َأن َتَبرُّ َلْم ُ�َقاِتُلوُ�ْم ِفي الدِّ

، و�كفي أن نشیر إلى أن هللا یوصف في )8 :الممتحنة( َوُتْقِسُطوا ِإَلْیِهْم ِإنَّ �ََّ ُ�ِحبُّ اْلُمْقِسِطیَن﴾

َراعات  ،الحسنى "السالم"وفي اإلسالم فإن من أسماء هللا  ،المس�ح�ة �صفة "هللا مح�ة" و�ن الصِّ

التار�خ�ة القد�مة التي ذ�رها هنتنغتون بین الد�انین �انت ذات أس�اب س�اس�ة، فقد ظهر اإلسالم 

في ش�ه الجز�رة العر��ة ثم انتشر في بالد تت�ع المس�ح�ة، وهو أمر طب�عي واجهته المس�ح�ة ذاتها 

 .)1(ن قوى وثن�ة و�هود�ةعندما انتشرت في فلسطین وخارجها حیث حور�ت م

ورغم تلك الحقائق الثابتة والراسخة في العالقة بین األد�ان، لوحظ أن هنتنغتون �غذي تلك 

النزعة ذات المصالح الس�اس�ة المشتر�ة بین العالم الغر�ي الذي �سعى لله�منة �ق�ادة الوال�ات 

ي منطقة الشرق األوسط لخدمة المتحدة األمر�ك�ة والك�ان الصهیوني الحارس للمصالح الغر��ة ف

 المصالح الصهیون�ة برعا�ة من أكبر قوة س�اس�ة وعسكر�ة مه�منة تحت الغطاء الدیني.

الد�انة  من ومن ثم فقد وقع هنتنغتون في خطأ منهجي إذ لم �ستطع التمییز بین �ل

اسة في استغالل المس�ح�ة، والعلمان�ة الغر��ة التي فصلت الدین عن الدولة، وانطلقت من خالل الس�

                                                           
 .22 -21، صالمسلمون والحوار الحضاري خل�فة،  )1(
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تبر�ر النزاعات خاصة حول الهو�ة والمصالح والحدود �اسم  ةالدین دعًما للصراعات والحروب، و�ثر 

 .)1(الدین

أن  علىو�ؤ�د هنتنغتون على الصدام بین الحضارات في حین تؤ�د العدید من الدراسات 

م الشرق�ة والغر��ة الحضارات ال تقوم على أساس التصادم بل على أساس التكامل، وجم�ع األم

دائنة ومدینة للتراث الحضاري اإلنساني، فال یوجد أمة من األمم لم تستفد من التراث الحضاري ثم 

، وتغافل هنتنغتون عن توض�ح أثر الحضارة اإلسالم�ة وفضلها على الحضارة )2(ساهمت ف�ه

ارة الغر��ة (من خالل الغر��ة في عدد من المجاالت، إذ �ان لإلسالم في فترة انفتاحه على الحض

وفي ذلك یرى غارودي أن النهضة الغر��ة لم تبدأ منذ القرن  .األندلس) دور �بیر في نهضة الغرب

، �سبب شمول�ة )3(السادس عشر من خالل إ�طال�ا، بل س�قته بنحو ثالثة قرون من خالل األندلس

في العصور األورو��ة الف فأنه ال خ، حتى )4(اإلسالم وفضله في االنفتاح على الد�انات األخرى 

الحدیثة ساهمت الترجمة التي قام بها المستشرقون من منجزات الحضارة اإلسالم�ة ونقلها من اللغة 

العر��ة إلى الالتین�ة واللغات األورو��ة الحدیثة في بناء نهضة الغرب الحدیثة، �ما استفاد المسلمون 

في بناء حضارته اإلسالم�ة الحدیثة من خالل خالل الفترة األخیرة من المنجز الحضاري الغر�ي 

                                                           
دار (دمشق: ، العالقات الدول�ة: ال�عد الدیني والحضاري  ،أماني، محروس عبد الخبیر عطا:صالحُینظر:  )1(

 . 85 -84، صم)2008، 1طالفكر، 
، 1طدار ال�قین للنشر والتوز�ع، (القاهرة: ، ب على الحضارة األورو��ةثر العر أ ،محمود ع�اس :العقاد ُینظر: )2(

 .188صم)، 2016
دار قتی�ة، (دمشق: ، روج�ه غارودي من اإللحاد إلى األ�مان: لقاءات ومحاضرات ،رامي: �الوي  ُینظر: )3(

 .172، صم)1990
م)، 1985ط، .شق: دار دمشق، ب، ترجمة: ذوقان قرقوط (دماإلسالم في الغربغارودي: روج�ه، ُینظر:  )4(

 .255ص
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الترجمة إلى اللغة العر��ة، و�رسال ال�عثات التعل�م�ة إلى الغرب واالستفادة من التكنولوج�ا الغر��ة 

 .)1(في تنم�ة وتحسین المجتمعات اإلسالم�ة

 ،ة الغر��ةوتجاهل هنتغنتون أثر اإلسالم في المس�ح�ة إذ أثََّرْت الفلسفة اإلسالم�ة في العقل�

ن استعملوا براهین الغزالي یوترك الغزالي طا�ًعا عقل��ا ودین��ا، ول�س أدل على ذلك من أن المس�حی

على مسائل الهوت�ة، �ما أن االتصال المعنوي بین الدین اإلسالمي والدین المس�حي، والطرق 

�ة علماء المسلمین التامة التي استخدمتها الد�انة المس�ح�ة لنقل المعارف اإلسالم�ة و��ان أستاذ

ن من جم�ع األمم إلى القرن الثالث عشر أو الخامس و للغرب في �ل شيء، و�ان العلماء المعروف

، وال مفر من القول �أن الثقافة اإلسالم�ة �انت الملهم والمرشد لمسلمینعشر مقلدین لعلماء ا

مظاهر اإلصالح  هنتنغتون تجاهل ، �ما )2(للحضارة الغر��ة، و�انت المدد لمتعلمي القرون الوسطى

في الحضارة الغر��ة من خالل هذا العلم الذي سار له الغرب، ونقلوه  ياإلسالم نالتي قامت �ه الدی

 إلى د�انتهم وحضارتهم.

الفاعل في مسیرة نهضة الحضارة  اوتجاهل هنتنغتون دور الحضارة اإلسالم�ة وأثره

�جاب�ة بین عالقات العالمین اإلسالمي والغر�ي على یؤ�د على رغبته في طمس معالم اإل ،الغر��ة

و�ؤخر تحقیق أهدافها من خالل الدعم  ،سبیل الخصوص؛ خش�ة من أن �عرقل مسیرة الصهیون�ة

 الغر�ي والوال�ات المتحدة األمر�ك�ة.

                                                           
م)، 2008، 1طوزارة األوقاف والشؤون اإلسالم�ة، (الدوحة: ، الحوار منهجا وثقافة ،محمد خل�فة :حسنُینظر:  )1(

 .127ص
)، م1993الهیئة المصر�ة العامة للكتاب،القاهرة: ، (صلة اإلسالم �إصالح المس�ح�ةأمین،  :الخوليُینظر:  )2(

 .45و 36ص
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وذهب هنتنغتون إلى أن الصحوة اإلسالم�ة أجَّجَّت عوامل الصدام بین اإلسالم والغرب 

رته وحدته، وفي هذا �شیر الد�تور خل�فة مبیًنا أن هنتنغتون تناول ص�اغة ع�ارة وزادت من وتی

"الصحوة اإلسالم�ة" �شكل غامض لخبث نوا�اه، فالصحوة اإلسالم�ة تعني التدین، أما الذي ذهب 

إل�ه هنتنغتون أنه �لما زاد إ�مان المسلم زادت فرص صدامه مع العالم الغر�ي، والحق�قة أن التدین 

�شكل عائًقا في سبیل ق�ام العالقات اإلسالم�ة مع العالم الغر�ي، والتدین المس�حي في الغرب ال 

ال �شكل عائًقا أمام التقارب الغر�ي اإلسالمي، �ما أن تالعب هنتنغتون �المسم�ات لتكر�س فكرة 

الحر�ات  الصدام الحضاري إذ ینقل معنًى إ�جاب��ا لدى المسلمین (الصحوة اإلسالم�ة)، و�ر�د �ه

اإلسالم�ة المعاصرة التي اتخذت من الدین ذر�عًة لتحقیق مآر�ها الس�اس�ة، إن هدف هنتنغتون في 

، )1(تالع�ه تحقیق مكاسب س�اس�ة وعسكر�ة لمصلحة الحضارة الغر��ة على حساب العالم اإلسالمي

 م والغرب.أو �األحرى تحقیق مكاسب للك�ان الصهیوني من خالل الصدام المفتعل بین اإلسال

مسألة األصول�ات على الرغم من وجود أصول�ات تنتمي للعالم  ومن ثم فإن في تناول

الغر�ي الیهودي والمس�حي �اإلضافة إلى أصول�ات متنوعة في �افة الد�انات، ولم ُ�قرر إال وجود 

 .)2("األصول�ة اإلسالم�ة" مهدًدا خطیر للحضارة الغر��ة

ن أن الهجرات المتدفقة نحو العالم الغر�ي من قبل العالم وفي الس�اق ذاته اعتبر هنتنغتو 

وأص�حوا مجندین لقضا�اهم اإلسالم�ة،  ،اإلسالمي نت�جة للنمو السكاني الذي خلق �طالة ساخطة

و�شكلون ضغًطا على المجتمعات الغر��ة خاصًة ف�ما یتعلق �التأثیر على الهو�ة الغر��ة، نت�جًة 

                                                           
 .37، صالمسلمون والحوار الحضاري مع اآلخر: خل�فةُینظر:  )1(
شر�ة نهضة مصر للط�اعة  (الجیزة:، اإلسالموفو��ا: لماذا �خاف الغرب من اإلسالم؟سعید،  :الالونديُینظر:  )2(

 .5، صم)2008، 3طوالنشر، 
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أنه طالما �انت أورو�ا  )Tzvetan Todorov)1 ى تزفیتان تودوروفلتلك الهجرات المتعاق�ة، و�ر 

ممیزة من خالل اإلفادة من التعدد�ة �الذات، إذ حوت مختلف الهو�ات المناطق�ة والوطن�ة والدین�ة 

، �ما یرى الد�تور خل�فة ل�س )2(والثقاف�ة، وتلك التعدد�ة تسهم في التنافس واالستفادة من اآلخر

ي النمو السكاني إلى �طالة حاقدة، �ما أن حدیث هنتنغتون ال �خلو من استخدام �الضرورة أن یؤد

طرق ملتو�ة في الحدیث عن ال�طالة و�نتاجها للتشدد الدیني �ما �شاع، إذ إن القضا�ا اإلسالم�ة 

وحصرها في  ،تهم العالم اإلسالمي �أسره، وأراد هنتنغتون فصل القضا�ا اإلسالم�ة عن المسلمین

 .)3(لمتشددة وهو �طب�عة الحال أمر عار من الصحةالفئة ا

اإلسالمي  نختزل الدی�ُ وفي هذا الصدد یؤ�د تزفیتان تودوروف إنه من الخطأ الجس�م أن 

صاحب التار�خ الطو�ل في برنامٍج س�اسيٍّ ل�عض المجموعات، فتلك االختزاالت ل�ست مغلوطة 

سالم�ة تصل إلى مل�ار مسلم، وعل�ه فإن فحسب، بل إنها مسیئة وال تمثل �ضعة آالف من أمة إ

 . )4(بن الدن ال �مثل حق�قة اإلسالم، �ما أن هتلر ال �مثل حق�قة الغرب

                                                           
م 2017فبرایر  7�ار�س مارس واستقر في  1عالم أدبي وفیلسوف فرنسي من أصل بلغاري ولد في صوف�ا في  )1(

وهو وحدة �حث�ة  1983عاًما، �ان تسفیتان أحد مؤسسي مر�ز أ�حاث الفنون واللغة في عام  77عن عمر یناهز 
�ما حصل على العدید من الجوائز . و�ل�ة الدراسات المتقدمة في العلوم االجتماع�ة CNRSمشتر�ة مرت�طة بـ 

عن مجمل أعماله، واهتم �مفاه�م الهو�ة  2011د�م�ة الفرنس�ة في عام الهامة، �ما في ذلك جائزة النقاد من األكا
والتغییر، واإلنسان�ة، والذاكرة واألخالق، وقام بنشر العدید من الكتب التي حارب من خاللها أفكار الحدود والترا�ط 

لك المجتمعات، له الثقافي وناقش ظهور �راه�ة األجانب في المجتمعات الغر��ة محذر من نو�ات االستبداد في ت
 .�تاً�ا، مثل: غزو األمر�كتین و معسكرات االعتقال الناز�ة والستالین�ة 21العدید من المؤلفات وقد قام بنشر 

 ).“ ,steven” enciclopedia ینظر:(
هیئة أبو ظبي للثقافة ، (أبو ظبي: البرابرة، ما وراء صدام الحضاراتالخوف من تزفیتان،  :تودوروفُینظر:  )2(

 .177صم)، 2009، 1طوالتراث، المجمع الثقافي، 
 .36 -35، ص ، المسلمون والحوار الحضاري خل�فةُینظر:  )3(
 .200، ص، الخوف من البرابرةتودوروف )4(

https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0066241.xml%D8%8C
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ة الصراع والصدام  وعل�ه فإن من المفارقات لدى هنتنغتون أنه جعل من األمور التي تز�د ِحدَّ

ن�ة التوحید�ة ذاتها، و�قول بین الطرفین اإلسالمي والمس�حي أنهما د�انتان تنتم�ان للمجموعة الدی

"كالهما دین توحید و�ختلف عن الد�انات التي تقول بتعدد اآللهة وال �ستط�ع أن �ستوعب  هنتنغتون:

 .)1(آلهة آخر�ن �سهولة"

واستناًدا على هذا الكالم فإننا نتساءل: ��ف یتصور هنتنغتون أن الدین یز�د الفجوة بین 

ذلك معلوم أنه �لما زاد التشا�ه �ان التقارب أكبر، وعلى ذلك فعلى العكس من  ؟د�انتین سماو�تین

هذه القرا�ة قائًال: "إن اإلسالم، الدین التوحیدي الثالث، �شارك  Steven Kepnesیؤ�د ست�فن �بنز 

في هو�ة مزدوجة في عالقته �الیهود�ة والمس�ح�ة و�الغرب المس�حي، وهذه الهو�ة المزدوجة هي 

نفس الوقت، واستناًدا إلى النص الدیني المقدس: "�شترك اإلسالم مع الیهود�ة (اآلخر) و(المثل) في 

 .)2(والمس�ح�ة في اإل�مان �اإلله الواحد، و�خیر�ة الخلق، و�حلم الحساب والسالم في المستقبل"

وعل�ه فال �مكن تصور أن الد�انات التي تنتمي لمجموعة الد�انات األخالق�ة دون إله محدد 

نا بیو�ن اختلفت في تفاصیله، وقد  ،دین��ا إلى مجموعة تنتمي لنفس الفكر الدیني أن تكون أقرب

في وصفه للصدام بین اإلسالم والمس�ح�ة ومحاولته النفخ في الرماد، وتأج�ج صراًعا  هنتنغتون خطأ 

أقامه على أساٍس دینيٍّ من أجل الوصول إلى مآرب س�اس�ة قد رسمت خر�طتها من قبل، لكنه إن 

فقد أضعف نظر�ته إذ قامت على أصغاث أحالم ال مكان لها  ،قد وصل إلى مأر�ه الس�اسيكان 

  .في العالم الواقعي

                                                           
 .034، صصدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي، هنتنغتون  )1(
 . 171، صا وثقافةالحوار منهجً  ،خل�فة )2(
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 الحضاري الحوار المقار�ة اإلسالم�ة و : الفصل الثالث
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 الفصل الثالث 

 الحضاري الحوار المقار�ة اإلسالم�ة و 

؛ ِلما لمسوه من عداء غیر ء في طرح بدیل فاعل لنظر�ة صدام الحضاراتاجتهد العلما

مبرر لألد�ان والحضارات على حدٍّ سواء، فقامت النداءات �طرح حوار الحضارات؛ إذ إن نظر�ة 

إعالم��ا وضجة  رواجاً هنتنغتون لم تلق القبول الفكري والعلمي لدى ال�احثین المنصفین، و�ن القت 

 .نا في الفصل السابق�ما مر بمفتعلة 

�ق�ة حوار الحضارات قد�م قدم اإلنسان�ة، فلم تعش حضارة �معزل عن وما من شٍك أن 

التقدم اإلنساني من التفاعل بین الحضارات التكامل و  حقَّقَ  �مااألخرى، اإلنسان�ة الحضارات 

 الماد�ة والمعنو�ة. الناحیتین

�عد نها�ة الحرب ال�اردة  ال س�مار�ن، إن األحداث المتسارعة خالل القرن العشومن ثم ف

نظر�ة الصدام الحضاري  ومنها ،الجدید يوظهور النظر�ات واألطروحات التي تفسر النظام العالم

استدعت ظهور مصطلح الحوار و لهنتنغتون التي سعى من خاللها إلى تكر�س اله�منة الغر��ة، 

ق التعا�ش بین ال�شر على یوتحق  للصراع والصدام،الحضاري على نطاق واسع؛ لتكون بدیًال 

 تنوعهم الحضاري والثقافي.و  هماختالف

 اشغل اهتمامً  ، ودعوته الحثیثة لهن حاجة العالم اإلسالمي للحوار الحضاري وال شك أ

نظر�ة الصدام تحصر المواجهة بثنائ�ة حضار�ة فتضع العالم اإلسالمي في  إذ إنواسع النطاق، 

 مواجهة الحضارة الغر��ة.
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معوقات لالتطرق لو للحوار الحضاري  المقار�ات الفكر�ة والعلم�ةالفصل  في هذااول تنأو 

الحوار الحضاري الفاعل  شروط ومقوماتإلى جانب اإلشارة إلى ، التي واجهها الحوار الحضاري 

 والناجح.

 الحضاري  الم�حث األول: م�ادرات الحوار

ساء ق�مة الحوار، ونادى القرآن على إر  ملسو هيلع هللا ىلصعمل اإلسالم منذ اللحظة األولى ل�عثة النبي 

﴿َ�ا َأیَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى  �ل الناس إلى التعارف والحوار قال تعالى: الكر�م

ِ َأْتَقاُكْم ِإنَّ �ََّ عَ   ِل�ٌم َخِبیٌر﴾َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوً�ا َوَقَ�اِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد �َّ

 اْلِكَتاِب  َأْهلَ  َ�ا ُقلْ ﴿ أهل الكتاب إلى مائدته، إذ �قول تعالى:و�نادي النبي  )13سورة الحجرات: (

 َأْرَ�اً�ا ْعًضا�َ  َ�ْعُضَنا َیتَِّخذَ  َوَال  َشْیًئا ِ�هِ  ُنْشِركَ  َوَال  �ََّ  ِإالَّ  َنْعُبدَ  َأالَّ  َوَ�ْیَنُكمْ  َبْیَنَنا َسَواءٍ  َ�ِلَمةٍ  ِإَلى َتَعاَلْوا

ك ، �ما شهدت تل)64سورة آل عمران: ( ﴾ُمْسِلُمونَ  ِ�َأنَّا اْشَهُدوا َفُقوُلوا َتَولَّْوا َفِإنْ  �َِّ  ُدونِ  ِمنْ 

في زمن الخلفاء الراشدین، ثم  ملسو هيلع هللا ىلصالمرحلة العدید من الحوارات، وتوالت اللقاءات �عد عهد النبي 

�ان االنفتاح على الغرب األورو�ي عبر عدة منافذ أهمها زمن الخالفتین األمو�ة والع�اس�ة، حتى 

األندلس التي مثلت منطقة هامة النتقال العلوم اإلسالم�ة من خالل الترجمة واالستفادة منها من 

، إال أن هذا األمر لم �ستمر طو�ًال بل  ِقَبِل الغرب، �ما ُیَدلُِّل على وجود حواٍر حضاريٍّ ضمنيٍّ

 عات�ة عصفت �ه وأدت إلى صراعات وقط�عة بین العالمین اإلسالمي تعرض الحوار إلى ر�احٍ 

 والغر�ي؛ سببتها الحروب التي قامت بین الطرفین مثل الحروب الصلیب�ة واالستعمار.

ولقد برزت الحاجة للحوار �صورة ملحة في القرن العشر�ن، ال س�ما مع ظهور نظر�ات 

عد الحرب ال�اردة، وهو ما ال ینسجم مع التطلعات تنادي �اله�منة الغر��ة واألحاد�ة القطب�ة �

اإلنسان�ة والتكامل الحضاري بین الدول واألد�ان؛ لذا �انت الم�ادرات للحوار الحضاري على النحو 

 اآلتي.
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 المطلب األول: اإلرهاصات األولى للحوار اإلسالمي الغر�ي

، وشهد زمن النبوة العدید )1(ملسو هيلع هللا ىلصالحوار اإلسالمي مع أهل الكتاب قد�م منذ �عثة النبي محمد 

مع وفد نصارى نجران في السنة  ملسو هيلع هللا ىلصمن الحوار سواء �ان �شكل م�اشر مثل: حوار بین النبي 

مع رسله إلى �ال�  ملسو هيلع هللا ىلص أم �شكل غیر م�اشر من خالل الرسائل التي �عثها النبي )2(عة للهجرةتاسال

وشكلت  ،)3(ط �مصر وغیرهامن: النجاشي ملك الح�شة، وهرقل ق�صر الروم، والمقوقس ملك األق�ا

 نواة الحوار بین المسلمین وغیرهم من أهل الكتاب.

تكون الدعوة إلى الدین  ا أنمنذ عهد اإلسالم األول �ان حر�ًص  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا یوضح أن النبي 

عي أن اإلسالم دَّ وفق حر�ة األشخاص، ول�س �ما یُ  �الحوار عن طر�ق الموعظة الحسنة اإلسالمي

على  اواضحً  استخدام تلك المراسالت دلیًال  إذالعنف، � نادى ملسو هيلع هللا ىلصوأن النبي قد انتشر �حد الس�ف، 

 .التعا�شتعز�ز روح في مخاط�ة اآلخر�ن و ُرقي النبي 

، وحظي أهل الكتاب بتسامح �بیر من ِقَبِل ملسو هيلع هللا ىلصوسار الخلفاء الراشدون على نهج النبي 

إلى  )4(دعوة یوحنا الدمشقيالدولة اإلسالم�ة في تقلد المناصب، وحر�ة الفكر والرأي، ومن ذلك 

                                                           
، 1طالمجمع الثقافي، (أبو ظبي:  الحوار اإلسالمي المس�حي: الفرص والتحد�ات، ،یوسف :الحسنُینظر:  )1(

 .19، صم)1997
م) 2007(قطر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالم�ة، د.ط، الرحیق المختوم نظر: الم�ار�فوري: صفي الرحمن، یُ  )2(

، تحقیق: مصطفى عبد الواحد السیرة النبو�ةوُ�نظر: ابن �ثیر: اإلمام أبي الفداء إسماعیل، ؛ 451 -450ص
الحوار اإلسالمي �نظر: عجك، وُ  )؛100 /4(م)، 1976، ب.ط المعرفة للط�اعة والنشر والتوز�ع،  (بیروت: دار

 .115ص، المس�حي
 ،الحوار اإلسالمي المس�حي، نظر: عجك. و�ُ 358 -350، صالرحیق المختومنظر: الم�ار�فوري، یُ  )3(

 .131 -127ص
ینحدر یوحنا الدمشقي من أسرة دمشق�ة نصران�ة ثر�ة، واسمة الحق�قي: منصور بن سرجون بن منصور، ُینظر:  )4(

Moshe , “ Ahistory of Palestine.،  وقد ولى معاو�ة بن أبي سف�ان جده منصً�ا مرموًقا في اإلدارة المال�ة، ومن
ثم ورثه ابنه حتى وصل إلى یوحنا وظل یوحنا �شغل ذلك المنصب حتى عهد الخل�فة هشام بن عبد الملك بن 

م؛ ینظر: 750مروان ثم اعتزل والتحق بدیر سا�ا في فلسطین منك�ا على تأل�ف �ت�ه ورسائله حتى توفي عام 
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دائرة الحوار التي ُعِقَدت في بالط الخالفة األمو�ة حول مسائل االعتقاد �ألوه�ة المس�ح، ومسائل 

�المنتحل الكاذب  ملسو هيلع هللا ىلصه الدین اإلسالمي �الهرطقة، ووصفه النبي ف، رغم وص)1(التخییر والتسییر

، ومع ذلك لم �مسه أحٌد )2(ي �حیرة الراهبالذي جاء �فكرة الدین اإلسالمي �عد لقاء الراهب اآلر�وس

 �سوء دلیًال على التسامح الكبیر من الخالفة األمو�ة.

ن طور االعتدال إلى التسامح الشدید، فعلى سبیل المثال تخرج عإن مثل تلك الحر�ة أراها 

كتا�ات یوحنا الدمشقي خرجت من طور االعتدال إلى طور التطاول حیث وصف النبي �الكاذب 

، فلو لم �كن الدمشقي �ظلم المسلمین لغیرهم أو قسوتهم في التعاملعلى القائلین  هذا رد �افٍ  وفي

 أ على �تا�ة هذه المؤلفات ونشرها دون خوف.إلى معاملة المسلمین لما تجرَّ  اً مطمئن

هذا ساهم و ، وشهدت العالقات اإلسالم�ة مع الحضارة الغر��ة زمًنا من التعا�ش السلميِّ 

ي صناعة حضارة األندلس؛ لذا مثََّلْت األندلس َمْنفًذا هام�ا لالتصال بین الحضارتین فالتعا�ش 

م، وتمیَّزت تلك الفترة �س�ادة 1492م حتى سقوط غرناطة عام 712اإلسالم�ة والغر��ة منذ عام 

ر ، �ما قامت على حر�ة االعتقاد الدیني، وممارسة الشعائ)3(التسامح الدیني وُصْنِع حضارة مشرقة

والطقوس الدین�ة ألهل الكتاب، و�فل لهم المسلمون الحما�ة تحت مسمى أهل الذمة، وتقلََّد العدید 

منهم المناصب سواء المس�حیین أم الیهود في مجاالٍت عدة منها: الترجمة والطب والهندسة 

                                                           
هو المؤسس الجدي للحوار اإلسالمي  وقد اعتبر �عض ال�احثین الغر�ین أن یوحنا الدمشقي 16المرجع السابق، ص

م : رائد العدوان 750 –655ه/ 132 –35(ینظر: الغامدي: علي بن محمد عودة، یوحنا الدمشقي  المس�حي
 ..14م) ص2015، 1الفكري على اإلسالم، (مكة: جامعة أم القرى، ط

ظبي: مر�ز اإلمارات ، (أبو سبتمبر: حوار أم صراع حضاري  11اإلسالم والغرب عقب إسبوز�تو: جون،  )1(
 .11م) ص2003، 1للدراسات وال�حوث اإلسترات�ج�ة، ط

، ترجمة وتقد�م: جمال مفهوم أورو�ا المس�ح�ة لإلسالم: تار�خ الحوار بین األد�انسیالجیتش: عدنان، ُینظر:  )2(
 .36 -35م) ص2016، 1الدین سید محمد (القاهرة: المر�ز القومي للترجمة، ط

، 1، (بیروت: دار النفائس للط�اعة والنشر، طمقدمة إلى الحوار اإلسالمي المس�حيمحمد،  السماك:ُینظر:  )3(
 .102م) ص1998



124 
 

حر�ة ، �ما ُفتحت لهم مجاالت الحوار مع اآلخر اإلسالمي دون خوف، داللًة على ال)1(والمعمار

 .)2(والتسامح و�رساء مبدأ الحوار الذي مثََّله المسلمون في تلك الحق�ة

ورغم هذا فقد مرَّت العالقات اإلسالم�ة الغر��ة �فترة توتر أثََّرْت على الحوار القائم بین 

الطرفین على إثر س�طرة المس�حیین على األندلس، والتنكیل �المسلمین في محاكم التفت�ش ومظاهر 

، ومن ثم الحروب الصلیب�ة التي )3(لمتعددة، التي اتسمت �عمل�ات التصف�ة وقتل المسلمینالعنف ا

م، �ما تم إغراء الملوك 1291م حتى عام 1095استمرت قرا�ة قرنین من الزمان بدا�ة من عام 

، لذا نجد )4(من قبل الره�ان بتحقیق مكاسب اقتصاد�ة وس�اس�ة رغم اتخاذها الصلیب شعاًرا لها

 أن اتخذت من الدین غطاء لتحقیق مآرب أخرى.هنا 

ومرَّْت األندلس �مرحلتین �ارزتین أولهما س�طرة إسالم�ة ساد فیها التعا�ش والحوار، والثان�ة 

فترة الس�طرة الغر��ة التي نشطت بها محاكم التفت�ش والحروب، وهذا ردٌّ على من یدعي أن اإلسالم 

برنارد لو�س وتلمیذه هنتنغتون من �عده، إذ إن اإلسالم انطلق  یتسم �العداء والكراه�ة �ما قال بذلك

 من م�ادئ إنسان�ة راسخة على رأسها الحر�ة والتسامح مع اآلخر�ن.

وشهد القرن التاسع عشر المیالدي ظهور شخص�ات عملت على دراسة اإلسالم من ناح�ة 

تكن محایدة في الطرح والعرض  إال إنها لم-الهوت�ة، ومهَّدت للحوار اإلسالمي المس�حي المعاصر 

، )5(و�انت نواته في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشر�ن المیالدیین -للدین اإلسالمي

                                                           
 .8-6، ص سبتمبر 11اإلسالم والغرب عقب إسبوز�تو: جون،  ُینظر )1(
ار: ، (األب�الحوار المس�حي اإلسالمي بین المصداق�ة والتشك�ك دراسة مقارنة موازنةإدر�س: نع�مة، ُینظر:  )2(

 .12م) ص 2011مؤسسة �نوز الحكمة للنشر والتوز�ع، د.ط، 
 .102، صمقدمة إلى الحوار اإلسالمي المس�حيالسماك: محمد، ُینظر:  )3(
 .107المرجع السابق، ص )4(
، األ�عاد الس�اس�ة للحوار بین األد�ان: الحوار المس�حي اإلسالمي نموذًجاُینظر: أبو رمان: سامر رضوان،  )5(

 .26م) ص2005، 2ان: عالم الكتب الجدید، ط(َعمَّ 
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الذي ُ�عتبر  )1(من خالل العدید من الشخص�ات من أبرز تلك الشخص�ات: فالد�میر سولوفیوف

ائل الذین حاولوا إقامة وحدة روح�ة ، �ما �عتبره ال�عض من أو )2(المؤسس لحوار األد�ان الكتاب�ة

بین الد�انات عن طر�ق محاولته الكتشاف األسس التار�خ�ة الجامعة بین األد�ان التوحید�ة الكتاب�ة 

 .)3(الثالث

ز ال�حث  واصط�غت دراسات فالد�میر األولى حول اإلسالم �ص�غة الفكر المس�حي؛ لذا ر�َّ

ت دراسته إلى أن اإلسالم �قمع حر�ة األفراد، عن سبب ظهور اإلسالم؟ ومن هو محمد؟ وخُلص

 .)4(وشعار قوته سید واحد و�تلة هامدة من العبید

و�انت نظرة سولوفیوف عن اإلسالم محدودة للغا�ة، إذ حكم على اإلسالم �أنه ال �ملك 

ت ق�مة تار�خ�ة مستقلة، والسبب في قصور تلك النظرة أنها �انت مؤطرة �القوالب الفكر�ة واألطروحا

المنشورة للكاتب والمؤرخ الفرنسي "ر�نان"، الذي أساء إلى اإلسالم حین أكََّد أن الق�مة الوحیدة التي 

قدمها العالم اإلسالمي هي: الشعر الفارسي، وخیر من �مثل اإلسالم هم الدراو�ش "مجانین 

 .)5(التعصب"، فالحضارة اإلسالم�ة معاد�ة للتقدم

                                                           
م): فیلسوف والهوتي وشاعر روسي، تأثرت 1853- 1900( Vladimir Solovyovفالد�میر سولوفیوف  )1(

آراءه �الكتا�ات المس�ح�ة، و�أفكار أفالطون الحدیثة. طالب بدمج الكن�ستین المس�حیتین: الغر��ة الكاثول�ك�ة 
هم مؤلفاته: محاضرات في اإلنسان �هللا، تار�خ ومستقبل السلطة الدین�ة، روس�ا والشرق�ة األرثوذ�س�ة، من أ 

، إشراف: أحمد اإلسالم والمس�ح�ةسیرته وتعال�مه الدین�ة ُینظر: جورافسكي: أل�سكي،  -والكن�سة المسكون�ة، محمد
 .94م) ص1996مشاري العدواني، (الكو�ت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، د.ط، 

، أشراف: أحمد مشاري العدواني، (الكو�ت: المجلس الوطني للثقافة اإلسالم والمس�ح�ةجورافسكي: أل�سكي،  )2(
 .95م) ص1996والفنون واآلداب، د.ط، 

 .25، صاأل�عاد الس�اس�ة للحوارأبو رمان، ُینظر:  )3(
-1911، 2نشر الكتاب "التنو�ر"، ط ، (سان �طرسبرغ: جمع�ةاألعمال الكاملةسولوفیوف: فالد�میر،  ُینظر: )4(

 .  139 -213، ص1م)، م1914
 .97، صاإلسالم والمس�ح�ةجورافسكي، ُینظر: )5(
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إلسالم و�رز ذلك من خالل مؤلفه "محمد، سیرته وتغیرت وجهة نظر سولوفیوف عن ا

م، على إثر اطالعه على عدد من الدراسات والمؤلفات في األدب 1896وتعال�مه الدین�ة" عام 

اإلسالمي الغر�ي لعدد من علماء الغرب، وقد جاء �تا�ه دفاًعا �الم��ا مس�ح��ا عن اإلسالم، على 

توحید�ة التي تنحدر من عقیدة إسماعیل ومنها إلى أبي اعت�ار أن رسالة النبي جاءت �العقائد ال

 .)1(العقائد التوحید�ة إبراه�م

 إذل الجهل وااللت�اس الذي وقع ف�ه الكثیر من الغر�یین الیوم، ثِّ مَ �ُ إن موقف سولوفیوف 

ُنقل لهم، ال من خالل حق�قة اإلسالم، فمن �طلع على  اأخذوا فكرة خاطئة عن اإلسالم من خالل م

 .لتلك الصورة القاتمةن صورة أخرى مغایرة وِّ كَ ة اإلسالم �مصداق�ة، س�ُ حق�ق

ولم یتوقف األمر عند هذا الحد بل انصبت أفكار سولوفیوف ودعوته من خالل هذا الحوار 

مجموعة من الم�ادئ واألفكار، هي: عدم الخوض في مصداق�ة نبوة محمد، واصًفا إ�اه �امتالك  إلى

م�ادئ تمتاز �صدقها لو ق�ست بوثن�ة العرب الم�عوث فیهم، أدى ذلك ع�قر�ة دین�ة، إذ حمل 

رغم نقصان رسالته؛ لعدم القدرة للوصول  )2(للنجاح الهائل الذي حققه في میدان الوعي الدیني

 ، واستطاع اإلسالم ب�قین�اته)3(اإلله، إذ �سعى اإلسالم للعبود�ة المطلقة والتامة � -لنموذج اإلنسان

ُیدخل �ثیًرا من الشعوب إل�ه، واستطاع محمد أن �شكل برسالته دیًنا �ماثل الشر�عة  وفرائضه أن

الهمج�ة إلى الثقافة  -لدى الیهود، والفلسفة لدى الهلینیین، �اعت�اره مرحلة انتقال�ة من الوثن�ة

 .)4(المتكاملة -الصح�حة الشمول�ة

                                                           
 .100 -99المرجع السابق ص )1(
 . 139 -213، صاألعمال الكاملة، سولوفیوفُینظر:  )2(
 . 139 -213صالمرجع السابق،  )3(
 .101ابق، ص، مرجع ساإلسالم والمس�ح�ةجورافسكي، ُینظر:  )4(
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آخر، فصح�ح أن دعوة النبي ق من جانب وال �صح من جانب دَ صَّ هذا الكالم �ُ  نأ ونلحظ

توحید نها دعت لمحار�ة األصنام واألوثان، والعودة إلى د�انة الإذ إا ا �بیرً قد أحدثت تغیرً  ملسو هيلع هللا ىلصمحمد 

ال أن طب�عة الرسالة اإلسالم�ة تختلف عن من خالل رسالة سماو�ة �ما في الد�انة الیهود�ة، إ

دعوة  جاءتمحدودة بزمان وقوم محددین، بینما الشر�عة الیهود�ة، فقد اتسمت الد�انة الیهود�ة �أنها 

سولوفیوف أن �حصر دعوته في منطقة ش�ه الجز�رة، وأن �حددها عالم�ة، وقصد النبي محمد 

، بینما الحق�قة أن رسالة اإلسالم جاءت لكل زمان ومكان، �ما أنها جاءت للعالمین حسبللعرب ف

�الفلسفة  ملسو هيلع هللا ىلصتتوافق مقارنة رسالة النبي محمد  فال �حدها زمن وال قوم معینین، ومن ناح�ة أخرى ال

من حیث اختالف المصدر، فالد�انات السماو�ة مصدرها إلهي، بینما الفلسفة فكر �شري محدود 

�المعط�ات الحس�ة ال�عیدة عن اإل�مان �الغیب�ات، وجزء �بیر من الدعوة اإلسالم�ة قائم على 

 ار واإل�مان �المالئكة وغیرها من األمور الغیب�ة.اإل�مان �عالم ما خلف المحسوس مثل: الجنة والن

ومن ثم فإن التحول في موقف فالد�میر سولوفیوف جاء ِوْفَق نظرتین مختلفتین، أكدتا 

، یؤ�د على صدق ملسو هيلع هللا ىلصعلى أن تعمق الفكر تجاه ما �قدمه اإلسالم من خالل رسالة النبي محمد 

مه  في سبیل إخراج الناس من حالة الوثن�ة التي هذا الدین وصحة م�ادئه، وعظ�م اإلنجاز الذي قدَّ

یرفضها العقل السل�م، إلى الحالة التوحید�ة التي �قر بها العقل ذاته، �ما أن نقلة فالد�میر مثََّلْت 

تقارً�ا فكر��ا لألد�ان السماو�ة بوحدة مصدرها السماوي، ومن ثم �انت ممهدة للمرحلة التي تلتها في 

 .التقارب الغر�ي اإلسالمي

الذي المس�حي الدیني الداعم لإلصالح  و�شیر أمین الخولي إلى التأثیر اإلسالمي المعنوي 

تصال المعنوي أدى االو المذهب البروتستانتي،  ظهور ة اإلصالحفكانت نت�جطغت عل�ه البدع، 

و�عض علماء  تعلم عدد من رجال الدینالعلم من خالل بین العالم اإلسالمي وأورو�ا عن طر�ق 
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ر عدد �بیر منهم �الفالسفة وتأثَّ  لعالم اإلسالمي، ال س�ما األندلسفي مدارس وجامعات ا اأورو�

واالطالع على العلوم الدین�ة اإلسالم�ة، والتعرف  المسلمین مثل: الغزالي وابن رشد وابن سینا،

 الكر�مومنها القرآن  �اإلضافة إلى نقل العلوم اإلسالم�ة المترجمة على تعال�م الدین اإلسالمي،

و�مكن ، )1(التي ساهمت في اإلصالح الدیني المس�حيللغات األورو��ة أو الالتین�ة إلى أورو�ا؛ 

ورفضها في  ،لل�ا�ا والمجامع اعت�ار أن أهم نتائج ذاك االتصال المعنوي: الحد من سلطة الكن�سة

أن االتصال �العالم  وال یدعي الخولي ،)2(أهمها: مسألة االعتراف ومسألة الغفران ،عدد من المسائل

د الهامة إلحداث ذلك أحد الروافمثل اإلسالمي هو السبب الوحید لذاك اإلصالح بل �شیر أنه 

 -محطة هامة من محطات الحوار اإلسالمي أن االتصال المعنوي مثل اعت�ار نا�مكن، و )3(اإلصالح

 .المس�حي

منها: المجمع  ،ةى آخر إذ قامت عل�ه مؤسسات �نس�ة وعالم�كما أخذ الحوار منحً 

ت عَ الفات�كاني الثاني، وغیرها من المؤسسات التي حملت على عاتقها مسؤول�ة هذا األمر، ودَ 

 األطراف إلى حوار جاد بناء.

 لكاثول�كيالمطلب الثاني: المجمع الفات�كاني الثاني والحوار اإلسالمي ا

سالم�ة الغر��ة ال س�ما مع مثَّل المجمع الفات�كاني الثاني تطوًرا ملحوًظا في العالقات اإل

اإلسالم�ة تحوًال إ�جاب��ا، و�انت انطالقة  –المس�ح�ة الكاثول�ك�ة، وُعدَّ التحول �العالقة المس�ح�ة

                                                           
 .39 -37، صصلة اإلسالم �إصالح المس�ح�ةالخولي،  )1(
 .11المرجع السابق، ص )2(
 .8المرجع السابق، ص )3(
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من خالل وث�قة فات�كان المجمع المسكوني  )1(التحول تلك الم�ادرة التي قام بها ال�ا�ا بولس السادس

 القة بین الد�انة المس�ح�ة و�افة الد�انات األخرى.م) الداع�ة لتوثیق الع1965 -1962الثاني (

ا �اإلسالم، وتغیر الموقف المس�حي من  وَأْوَلى المجمع المسكوني الثاني اهتماًما خاص�

، أدَّى ذلك إلى انقسام أعضاء مؤتمر )2(اإلسالم �صورة إ�جاب�ة معترًفا بوضعهم الدیني المتمیز

 الرسمي إلى فئتین: المجمع الفات�كاني الثاني قبل انعقاده

ترى أن التطرق إلى المسلمین �جب أن �كون على نحو إ�جابي من خالل نص  األولى:

 .الوث�قة

رأت أن اإلسالم �مثل تهدیًدا للكنس�ة، وجاءت مطالبهم �إدانة اإلسالم على وجه  الثان�ة:

 .)3(صر�ح

َرْت العالقات الغر��ة اإلسالم�ة على نحو ، مثل: الخطاب  ومن ثم حدثت أحداًثا طوَّ إ�جابيِّ

الذي ألقاه ال�ا�ا بولس السادس في عمان والقدس، إثر ز�ارة قام بها إلى منطقة الشرق األدنى عام 

م، إذ أكد من ف�ه على احترام الكن�سة المسكون�ة الخاصة، ألصحاب الد�انات التي تعتنق 1964

 األد�ان التوحید�ة، أولئك الذي �عبدون هللا و�ؤمنون �ه.

م المتعلقة 1965ءت أهم القرارات الصادرة عن المجمع المسكوني الثاني عام وجا

 والعالقة معهم على النحو اآلتي: ،�المسلمین

                                                           
ال�ا�ا بولس السادس: �حمل ال�طر�رك بولس السادس اللقب ال�ابوي یوحنا الثالث والعشر�ن حسب �نس�سة  )1(

ار الحضارات بین المملكة العر��ة السعود�ة والفات�كان في حو الفات�كان في روما اإل�طال�ة للنظر: النونو: مط�ع، 
 .303م)، ص2004، 1(الر�اض: مكت�ة ملك فهد الوطن�ة، ط إطار الحوار اإلسالمي المس�حي

 .117، صاإلسالم والمس�ح�ةجورافسكي،  )2(
 .118المرجع السابق، ص )3(
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تقدیر المسلمین الذین یؤمنون �ا� الواحد األحد الذي خاطب ال�شر، ومن یؤمن �النبي  •

التي تحولت من الخصوص�ة  ؛ لذا شملتهم عقیدة الخالص)1(إبراه�م والعقائد الغیب�ة التي جاء بها

 .)2(�المس�حین إلى العالم�ة �جم�ع األد�ان

احترام الكن�سة للمسلمین الذین �حترمون المس�ح و�ن �انوا ال �قرون �ألوهیته، فإنهم  •

 .)3(�حترمونه نب��ا ُ�عث لل�شر، واحترام أمه البتول

والعمل �إخالص  دعوة �ل من المسلمین والمس�حیین لتناسى نزاعات وخالفات الماضي، •

على إحالل التفاهم المت�ادل ف�ما بینهم، والتعاون على تعز�ز الق�م األدب�ة والعدالة والحر�ة للناس 

 .)4(أجمعین

و�عد ذلك التحول اإل�جابي في العالقات اإلسالم�ة الغر��ة، ال س�ما ف�ما یتعلق �الجانب 

شتر�ة بین الطرفین، فمن خالل اإلله المس�حي الكاثول�كي ثمرة من ثمرات القواسم الدین�ة الم

�انت تلك األسس الرئ�س�ة التي ُبنیت علیها النظرة اإل�جاب�ة  المشترك واإل�مان �النبي إبراه�م 

بین الطرفین، فالقواسم المشتر�ة عامًال هام�ا في تعز�ز ق�مة الحوار، وهو ما یناقض فكرة هنتنغتون 

عد بین العالم اإلسالمي والمس�حي تلك العوامل المشتر�ة الذي ذهب إلیها في نظر�ته: أن سبب ال�

 بینهما مثل التوحید.

                                                           
 .379، صالحوار اإلسالمي المس�حيعجك، ُینظر:  )1(
  م،21/11/1964، الفات�كان، 16نور األمم، المادة  -دستور عقائدي في الكن�سة: نظریُ  )2(

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat- 
#ii_const_19641121_lumen-gentium_ar.html 

م، 2/10/1965، الفات�كان، 3�ة، المادة ب�ان حول "عالقة الكن�سة �الد�انات غیر المس�ح( في عصرناینظر:  )3(
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat- 

#ii_decl_19651028_nostra-aetate_ar.html.( 
 .43م) ص1970(بیروت: دار الكتاب العر�ي، د.ط،  لقاء المس�ح�ة واإلسالمسلهب: نصري، ُینظر:  )4(
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و�المقارنة بین المكاسب التي حققها الیهود والمسلمون من المجمع الفات�كاني الثاني، نلحظ 

أن الیهود قد حققوا مكاسً�ا أكبر، إذ عمدوا إلى تبرئة من قتل اإلله (االبن) المتمثل في النبي ع�سى 

 ، وجاءت مكاسب الیهود منطق�ة في هذا )1(ملسو هيلع هللا ىلصبینما لم �عترف المجمع بنبوة النبي محمد ،

ل الیهود في تلك الفترة قوًة علم�ًة وعدد�ة ضمن النطاق الغر�ي، بینما لم ُتَشكِّل أعداد  الوقت؛ إذ شكَّ

�قتین "الیهود�ة معناه نسخ الد�انتین السا ملسو هيلع هللا ىلصالمسلمین تلك القوة، �ما أن مسألة االعتراف بنبوة محمد 

 والمس�ح�ة"، ووجب ات�اعه إذ إنه رسوله جاء �الحق.

ومن ثم فقد واجهت الدعوة للحوار المس�حي اإلسالمي وفق ما دعا إل�ه المجمع الفات�كاني 

، �ما مثلت )2(ملسو هيلع هللا ىلصالثاني صعو�ة في التطبیق؛ �سبب رفض المجمع الفات�كاني االعتراف بنبوة محمد 

ض قضا�ا المسلمین المصیر�ة احتجاًجا على الحوار من الجانب مواقف الفات�كان تجاه �ع

اإلسالمي؛ ولما �انت القض�ة الفلسطین�ة أهم قضا�ا العالم اإلسالمي، فقد اعتبر الفات�كان أن قض�ة 

فلسطین في حاجة للمشار�ة الوجدان�ة، وهو عاجز عن تحو�ل مسار القادة الغر�یین عن مساندتهم 

 .)3(جانب الشعب الفلسطیني المظلوم إلسرائیل، والوقوف إلى

المس�حي من خالل أسقف الكنائس  -كما وجدت أصواًتا مس�ح�ة تناهض الحوار اإلسالمي

ل المسلمون  في الدول التي ُ�شكِّل المسلمون فیها أقل�ة، في حین اختلف األمر في الدول التي شكَّ

َب أسقف الكنائس في تلك الدول �الحوار، وتعددت اللقاءات من خالل المؤتمرات  فیها �ثرة؛ إذ رحَّ

م، ُعِقَد خاللها ما یز�د عن واحد وثالثین 2006م إلى 1965بین الطرفین، وفي الفترة الممتدة من 

                                                           
 .380، صالحوار اإلسالمي المس�حيعجك، : ُینظر )1(
، مجلة �ل�ة دار العلوم والموقف الشرعي منه" الحوار النصراني اإلسالمي: تار�خه وأهدافه" ،السح�مُینظر:  )2(

 .232-182ص  ،19، ع19ج
 .415، صالحوار اإلسالمي المس�حيعجك، ُینظر:  )3(
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مؤتمًرا حول العدید من القضا�ا، إلى أن جاء ال�ا�ا بند�توس السادس عشر وألقى خط�ة �سیئ بها 

سالمي المس�حي، إلى أن اسُتأنف مجدًدا عام إلى اإلسالم ونب�ه وتوقف على إثرها الحوار اإل

 . )1(م2011

وعلى الرغم من العراقیل التي اعترضت مسیرة الحوار اإلسالمي المس�حي؛ جراء القرارات 

التي أقرََّها المجمع الفات�كاني الثاني، والصعو�ات التي واجهت تطبیق قرارات المؤتمر إال أن خطوة 

وفتح �اب الحوار  ،سار الكراه�ة والعداء تجاه العالم اإلسالميالفات�كان من أهم خطوات تغیر م

بدًال من الصراع، وال شك أن عدد المؤتمرات التي ُعقدت بین الطرفین تعد مؤشًرا إ�جاب��ا؛ لذا 

اعتبرت م�ادرة الفات�كان محطة هامة في مسیرة الحوار اإلسالمي الغر�ي، والجدیر �الذ�ر أن 

م�ة الداع�ة للحوار لم تتوقف عند م�ادرة الفات�كان وحدها، بل تلتها محاوالت الجهود الغر��ة واإلسال

 فكر�ة عمل�ة على أرض الواقع.

 Roger Garaudy )17المطلب الثالث: حوار الحضارات عند روج�ه غارودي 

 )2012یونیو  13 - 1913یولیو 

، ومن أبرز )2(تجددت الدعوة إلى حوار الحضارات في النصف الثاني من القرن العشر�ن

الذي تبنى فكرة  Roger Garaudyالداعین لهذا الحوار المفكر والفیلسوف الفرنسي روج�ه غارودي 

 واضح ومحدد �بیر �ان له مشروعو  ،الحوار الحضاري في الس�عینات من القرن العشر�ن المیالدي

وأجرأ الدعوات ، وتعتبر دعوة غارودي للحوار من أنضج الحوار الحضاري لخدمة  "مشروع األمل"

للحوار الحضاري بین العالم الغر�ي وغیره من الحضارات العالم�ة، ال س�ما الحضارة اإلسالم�ة 

                                                           
 .13 -21، صالحوار النصراني اإلسالميالسح�م، ُینظر:  )1(
شِهَد العالم في تلك الحق�ة الزمن�ة العدید من الحروب الشاملة والمدمرة منها الحر�ین العالمیتین، والحرب ال�اردة  )2(

 بین المعسكر�ن الشرقي والغر�ي.
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كما تجددت الدعوة �شكل أوسع وأكثر حاجة و�لحاًحا �عد ظهور نظر�ة الصدام الحضاري، ثم 

فعال لحوار التأثیر ال لَ مثَّ  إذلذا تم التطرق له دون سواه  ؛أحداث الحادي عشر من سبتمبر

 الحضارات من خالل مشروعه الكوني الذي وجد أنه البدیل للصدام.

م الذي حمل 1977دعا غارودي إلى حوار الحضارات من خالل مؤلفه الصادر عام و 

 Pour unعنوان "من أجل حوار الحضارات"، وفي ترجمات ُأخرى: "في سبیل حوار الحضارات"

dialogue des civilisations دي محام��ا یدافع في المحكمة عن فكرة الحوار ، و�دا غارو

، وَوَصَف �تا�ه �أنه وث�قة هامة ومساهمة �شاد بها في مجال مستقبل اإلنسان وتطور )1(الحضاري 

، �ما َنَعَت نفسه �األكثر نضًجا في تجر�ة االنفتاح بین الحضارة الغر��ة وما �قابلها من )2(الحضارة

 .)3(حضارات أخرى 

قًدا للحضارة الغر��ة إذ �رَّس الغرب قوته من أجل مصلحته الذات�ة وأضاع ووجه غارودي ن

فرصة االستفادة من الحضارات األخرى عبر التار�خ؛ �سبب نزعة االستعالء على اآلخر، والشعور 

 واستعمار�ة. )4(�التفوق الذي �عد نتاًجا الستخدام السالح والحرب لتحقیق أهداف عدوان�ة وعسكر�ة

رودي ما قام �ه الغرب "�الشر األب�ض" والدور المشؤوم الذي قام �ه اإلنسان كما وصف غا

األب�ض في التار�خ إذ واكب عصر النهضة الرأسمال�ة واالستعمار، وهدمت من خالله الحضارة 

، ففي تصور غارودي أن الغرب مثََّل االستعمار المتطرف )5(الغر��ة حضارات في مرت�ة أسمى منها

                                                           
 .38م) ص2006، 1(دمشق: دار الفكر، ط تعارف الحضاراتالمیالد: ز�ي، ُینظر:  )1(
 .3، ص8ع ،، مجلة الفكر" أساسه حوار الحضارات نحو مستقبل أفضل"مزاليُینظر:  )2(
(الدار الب�ضاء: المر�ز الثقافي  المسألة الحضار�ة: ��ف نبتكر مستقبلنا في عالم متغیرالمیالد: ز�ي، ُینظر:  )3(

 .76م) ص1997العر�ي، 
نشر والط�اعة، ، ترجمة: عادل العّوا (بیروت: عو�دات للفي سبیل حوار الحضاراتغارودي: روج�ه، ُینظر:  )4(

 .9م) ص1999، 4ط
 .9مرجع السابق، صال )5(
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وامتلك نظرة االستعالء �ادعائه امتالك الثقافة الحق�ق�ة الوحیدة، ونموذج التنم�ة  منذ خمسة قرون،

الوحید، والدین العالمي األوحد، مع نفي الثقافات األخرى والد�انات األخرى ونماذج التنم�ة 

، وقام �استغالل بلدان العالم الثالث؛ مما أصاب تلك البلدان �التخلف وفي هذا �شیر )1(األخرى 

ودي قائًال: "إنَّ النمو والتخلف ُعْنُصرا منظومة واحدة، هي المنظومة الرأسمال�ة" تلك التي غار 

دفعت الغرب من أجل بلوغ تفوقه على اآلخر�ن إلى َجْعِل العالم الثالث متخلًفا نت�جة نهب ثروات 

 .)2(قارات العالم الثالث: آس�ا وأفر�ق�ا وأمر�كا الالتین�ة

وصل إل�ه الغرب ال ُ�َعبِّر حق�قًة عن تفوقه الثقافي، بل نت�جة و�ؤ�د غارودي أنَّ ما 

صعوده على حساب الحضارات األخرى، وهذا �عني أن اإلنجاز مستمد من سلب اآلخر حقه، 

 و�ذلك �ان الوضع غیر متكافًئا بین الحضارة الغر��ة والحضارات األخرى.

ع�ش حالًة من التأزم �سبب و�سبب غارودي ضعف الحوار اإلسالمي الغر�ي �أن الغرب �

نهجه الرأسمالي و�ض�ف قائًال: "نحن نع�ش في هذا الر�ع األخیر من القرن العشر�ن أزمة عم�قة 

ولحل تلك األزمة البد من االقتراب من الحضارات األخرى والدخول معها في  )3(في الثقافة الغر��ة"

الس�طرة أو التنافس، و�كون الهدف  حوار حق�قي، وال بد من النظر لآلخر نظرة تخلو فكرتها من

، وذلك ال )4(األعظم التعلم من تلك الحضارات، وال�حث عن المعنى الحق�قي للمشار�ة اإلنسان�ة

یتحقق إال من خالل مشروع مستقبلي �وني �ضم �ل الحضارات إلى جانب الحضارة الغر��ة ُأطلق 

                                                           
، ترجمة: عزة ص�حي (القاهرة: حفارو القبور: الحضارة التي تحفر لإلنسان�ة قبرهاغارودي: روج�ه، ُینظر:  )1(

 .22م)، ص2002، 3دار الشروق، ط
 . 40ص ،في سبیل حوار الحضاراتغارودي، ُینظر:  )2(
 .79المرجع السابق، ص )3(
م) 1982، 2، ترجمة: عادل العوا (�ار�س: منشورات عو�دات، طحوار الحضارات، هغارودي: روج�ُینظر:   )4(

 .191-190ص
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، بل أنه ممكن الحدوث على أرض الواقع، عل�ه "مشروع األمل" وال یراه غارودي مشروًعا طو�او��ا

وهو مشروع تسعى إل�ه آالف المجتمعات المتشار�ة والطوائف على اختالف أنماطها المتنوعة، 

وذلك ال یتحقق إال من خالل التعرف على القاسم المشترك بین تلك الحضارات، ومن خالله ُ�خلق 

 .)1(فردي قائم على أساس المشار�ةنس�ج اجتماعي جدید، و�كون التحدث وفق منظور جمعي ال 

تأس�ًسا لحواٍر بنَّاء یدعو غارودي العالم الغر�ي للتخلص من نظرة  ،وللخروج من هذا النفق

االستعالء الذاتي، والخطوة األولى لتحقق ذلك من خالل مالقاة الطرف اآلخر �قبول اختالفه عن 

 .)2(غیر الذات لتحقیق هدف مشروع األملالغرب، فلن �كون هناك تغییر للعالم ما لم �كن البدء بت

و�ؤ�د غارودي على ضرورة ال�عد عن اإلمبر�ال�ة الغر��ة التي تقف عائًقا في سبیل الحوار 

وفي هذا  .الحضاري؛ ألن وجود اإلمبر�ال�ة �جعل من واقع الحوار بین الحضارات ضرً�ا من الوهم

، فإن رغ�ة معتنقي اإلمبر�ال�ة )3(بر�ال�ة�قول غارودي: "ال وجود لحوار الحضارات مع وجود اإلم

تكمن في رغبتهم في تنم�ط وت�ع�ة اقتصاد�ات وس�اسات وثقافات �ل الشعوب، وهذا یتعارض مع 

؛ لذا یرى غارودي أن الحضارة الغر��ة )4(خلق وحدة غن�ة للعالم متكونة من تالقح الثقافات المختلفة

وقوع تلك الحضارة في الحیرة وعدم االستقرار، في طر�قها لالنحطاط، الذي �عني وفق تصوره 

و�أنها بال روح، �ما تمثل الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة طل�عة ذلك االنحطاط، ومن ثم فقد أطلق 

غارودي على الحضارة الغر��ة (حضارة الال معنى) فهي الحضارة الوحیدة التي تجیب عن سؤال: 

الك اإلجا�ات الفاصلة عن الغا�ات األخیرة لإلنسان ما معنى ح�اتنا بال أعراف، ألنها فاقدة امت

                                                           
 .10ص ،في سبیل حوار الحضاراتغارودي، ُینظر:  )1(
 .141 -140م) ص1977، 1(بیروت: دار اآلداب، ط ،مشروع األملغارودي: روج�ه، ُینظر:  )2(
 .9م) ص1984، 1، ترجمة: ذوقان قرقوط (بیروت: الوطن العر�ي، طوعود اإلسالم غارودي: روج�ه،ُینظر:  )3(
، 3، ترجمة: منى طل�ة وأنور مغیث (القاهرة: دار الشروق، طك�ف نصنع المستقبل؟غارودي: روج�ه، ُینظر:  )4(

 .60م) ص2002
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و�شیر إلى ذلك قائًال: "لقد دخلت الوال�ات المتحدة مرحلة السقوط التار�خي �االنه�ار الب�اني 

والحل إلنقاذ حضارة الغرب التي طغت علیها  .)1("-أي: التفكك التدر�جي الداخلي-لحضارتها 

هو دخولها في حوار جاد مع الحضارات األخرى واالستفادة  الماد�ة من السقوط �ما یتصوره غارودي

منها، وهو �اختصار مشروع األمل المشترك بین جم�ع الحضارات وفق القواسم اإلنسان�ة على 

المستوى االقتصادي والس�اسي والتر�وي، و�رى غارودي أن الحضارة اإلسالم�ة هي األجدر على 

تحقیق مشروعه الكوني (مشروع األمل)، �ما یتصور ق�ادة الحضارات األخرى والتفاعل معها ل

غارودي أن الحضارة اإلسالم�ة هي الحضارة المسؤولة عن صنع القرن الواحد والعشر�ن، وهي 

القادرة على حل مشاكل العالم أجمع، ولكن المشكلة تكمن في أن أبناء الحضارة اإلسالم�ة �جهلون 

وأن نهضة الحضارة اإلسالم�ة ممكنة وضرور�ة في موقعهم الحق�قي ودورهم الفعال في العالم، 

الوقت ذاته، �ما قادت قرط�ة النهضة في إس�ان�ا في القرن الثالث عشر المیالدي، و�ان لها الفضل 

 .)2(في توج�ه النهضة األورو��ة في القرون التي تلتها

ل�اردة؛ إذ ومن ثم فإن أهم�ة مشروع األمل الذي قاده غارودي في الفترة الزمن�ة للحرب ا

كانت الحاجة ملحة أن یتجه العالم نحو حوار حضاري قائم على االحترام المت�ادل بین �افة 

األطراف، دون رغ�ة من الحضارة الغر��ة أن تفرض ه�منتها وس�طرتها لتكون النموذج الحضاري 

لت�ادل ال األوحد، فإن الحضارة الغر��ة �حاجة إلى جهود الحضارات األخرى؛ لق�ام الحوار على ا

 على س�ادة القطب األوحد.

                                                           
م) 1999، 1الشروق، ط، تعر�ب: عمرو زهیري (القاهرة: دار أمر�كا طل�عة االنحطاطغارودي: روج�ه،  )1(

 .36ص
، ترجمة: ذوقان قرقوط (دمشق: دار ، اإلسالم في الغرب قرط�ة عاصمة العالم والفكرغارودي: روج�هُینظر:  )2(

 .256ص ،م)1995، 1دمشق، ط
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وعل�ه فإن الجهود المبذولة لق�ام حوار متكافئ �ان مطلب المفكر�ن والمنظر�ن آنذاك ال 

غارودي وحده، �ذلك دعوته لحوار حضاري من خالل مشروعه الكوني، ومن ثم �انت هناك 

 م�ادرات متعددة لم تقتصر على العالم الغر�ي بل شِمَلْت العالم أجمع.

  المطلب الرا�ع: األمم المتحدة وحوار الحضارات

قامت العدید من المنظمات اإلقل�م�ة والدول�ة بدور �بیر دعًما لحوار الحضارات وتعز�زه؛ 

لما له من أهم�ة �الغة في جوانب الس�اسة واالقتصاد والثقافة، وحظي موضوع الحوار الحضاري 

في تعز�ز الحوار  ز المنظمات التي �ان لها دورٌ أهم�ة متزایدة على الساحة الدول�ة، ومن أبر �

 "األمم المتحدة" التي دعت عبر العدید من المنابر إلى دعم ق�مة الحوار الحضاري.

ومن ثمَّ فإن دور األمم المتحدة في دعم الحوار بین الحضارات قد�م �عود تار�خه إلى عام 

للحضارات في مقر الیونسكو، وتمخََّض م، حیث اجتمعت لجنة الخبراء في الدراسات المقارنة 1949

عنه إصدار تقر�ر �حدد أهداف الحوار بین الحضارات، ودور منظمة الیونسكو في دعم تلك 

، ومن ثم توالت أنشطة الیونسكو في مجال الحوار بین الحضارات، ومن أبرزها إعالن )1(األهداف

نصَّ على االحترام والحفاظ على  م، والذي1966الم�ادئ للتعاون الثقافي الدولي الذي صدر عام 

الق�م الحضار�ة لكل حضارة، �ما أن �ل الحضارات جزًءا ال یتجزأ من اإلرث العام لل�شر�ة، و�ل 

 .)2(شعب له من الحقوق وعل�ه من الواج�ات لتنم�ة حضارته

                                                           
، 147، ع38س "، مجلة الس�اسة الدول�ة،عبد الناصر، "حوار الحضارات على أجندة العالقات الدول�ةُینظر:  )1(

 .75ص
منظمة األمم المتحدة ، حقوق اإلنسان، ،ُینظر: مكتب المفوض السامي: "اإلعالن العالمي �شأن التنوع الثقافي" )2(
  https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CulturalDiversity.aspx 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CulturalDiversity.aspx
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َمهُ الرئ�س 2001و�عتبر عام  اإلیراني م سنة األمم المتحدة لحوار الحضارات، ِوْفَق ُمْقَتَرح قدَّ

م من خالل الجمع�ة العامة لألمم المتحدة اقتراًحا �اعتماد 1998السابق محمد خاتمي في سبتمبر 

 .)1(م (سنة األمم المتحدة لحوار الحضارات)2001

سبتمبر الذي عطَّل الجهود الستثمار  11م م�شرة للغا�ة لوال هجوم 2001و�انت سنة 

واستمرت الجهود الداعمة للسیر الحثیث نحو مواصلة  الغر�ي، -مثالي للحوار الحضاري اإلسالمي

َزْت األمم المتحدة جهودها لتحقیق هدف الحوار الحضاري عبر مؤسساتها  ؛الحوار الثنائي، وعزَّ

ومراكزها المختلفة، سواء �انت رسم�ة أم غیر رسم�ة، وقد اختارت منظمة الیونسكو لتحقیق الحوار 

 .)2(م2007 -م2002اتها متوسطة المدى من عام رات�ج�استا ضمن استرات�ج�الحضاري هدًفا 

و�ان من الطب�عي ال�حث عن تنش�ط الحوار الحضاري عبر المنظمات والهیئات الدول�ة، 

سبتمبر، والفجوة التي ُخلقت بین العالم اإلسالمي والحضارة الغر��ة، و�ون  11ال س�ما �عد أحداث 

�ة تشكل منبًرا عالم��ا �طغى عل�ه سمات التنوع واالختالف األمم المتحدة �أجهزتها اإلدار�ة والتنظ�م

لهذا تبنَّْت األمم المتحدة عقد العدید من المؤتمرات الدول�ة من أجل تعز�ز فكرة الحوار  ؛)3(االنتمائي

 ومن بین تلك المؤتمرات: ،الحضاري 

 �ة الیونسكو.م برعا2005مؤتمر الحوار بین الحضارات والثقافات والشعوب في �ار�س إبر�ل   •

 م.2000مؤتمر الحوار بین الحضارات: اإلسالم والغرب في �یب�ك �كندا في مایو   •

                                                           
المنظمة اإلسالم�ة للتر��ة والعلوم والثقافة  ،"خصائص الحضارة اإلسالم�ة وآفاق المستقبل، "التو�جري ُینظر:  )1(

 .17ص، 20ع، 20م، (اإل�س�سكو)
،  "الدورة الستون للبرنامج العالمي الحوار بین الحضارات(الجمع�ة العامة لألمم المتحدة): "ُینظر:  )2(

 https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/60/311، م26/8/2005
حوار الحضارات في الفكر اإلسالمي المعاصر: دراسة تحلیل�ة في المضامین ُینظر: �اطع: سناء �اظم،  )3(

 .315م)، ص2016، 1(عمان: دار دجلة، ط الفكر�ة

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/60/311
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مؤتمر تعز�ز الحوار بین الحضارات والثقافات عن طر�ق العمل الملموس في الر�اط �المملكة   •

 )1(م.2005المغر��ة في مایو 

زع الخالف، وهو ضروريٌّ و�انت جهود األمم المتحدة إ�ماًنا �أن الحوار �قضي على �ل نوا

لتحقیق السالم واالزدهار داخل جم�ع الحضارات على اختالفها الثقافي، ال س�ما �عد التحد�ات 

م إزاء دورها الفعلي 2001من سبتمبر  11التي واجهت األمم المتحدة �عد الحرب ال�اردة، وأحداث 

معین في تكر�س ه�منته وفرضها  الذي �جب أن تقوم �ه أمام الرأي العام، وأال تمیل نحو دعم طرف

 .)2(على اآلخر

دور األمم المتحدة في تفعیل الحوار في تحو�ل الواقع من مجرد فكرة إلى س�اسة ساهم و 

ثقاف�ة على المستوى العالمي، �ما إنها تسیر وفق برامجها الهادفة حفاًظا على حقوق اإلنسان 

لقوة والس�طرة المه�منة ذات القطب الواحد هي و�قرار السالم العالمي، ال س�ما �عد أن �اتت لغة ا

السائدة �عد الحرب ال�اردة، وعلیها إث�ات دورها الفعلي على المستوى الدولي، ومواجهتها للتحدي 

والتي تمثلها �صورة أساس�ة الوال�ات  ،والضغط من ِقَبِل تلك القوى المفروضة على الساحة الدول�ة

 المتحدة األمر�ك�ة.

 سبل مواجهتهاالحوار الحضاري و  : معوقاتالثانيالم�حث 

الهدف األسمى للحوار هو التعا�ش وفق المنظومة اإلنسان�ة الراق�ة، و�ناء العالقات اآلمنة 

بین الشعوب والحضارات، �ما �ضمن السالم المجتمعي وعمارة األرض، إال أن هذا المسار قد 

ته، إذ إن الموروث الثقافي والتار�خي لوج�ة عملت على عرقلة مسیر یو یدأواجهته معوقات فكر�ة و 

                                                           
 https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/60/311نظر: ، یُ مرجع سابق)1(
، 1(القاهرة: المكت�ة األكاد�م�ة، ط العالقات الس�اس�ة الدول�ة النظر�ة والواقعمقلد: إسماعیل صبري، ُینظر:  )2(

 .302م) ص2011

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/60/311
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والصورة السلب�ة المبن�ة سلًفا عن اآلخر أثََّرْت �شكل �بیر في رفض الحوار معه، �ذا تلك الصورة 

التي صورها اإلعالم عن العالم العر�ي واإلسالمي �أنهم بؤرة إرهاب�ة، عملت على بناء حاجز نفسي 

الحلول للتغلب على هذه المعوقات من خالل إزالة رافض للحوار معهم، �ما وجب علینا إ�جاد 

 الغ�ش، و��ان الصورة الحق�ق�ة والبدء من نقطة الوضوح في التعامل مع اآلخر.

وندرس في هذا الم�حث تلك المعوقات المتمثلة في الموروث الثقافي والتار�خي عن اآلخر، 

وقات من خالل: وسائل اإلعالم، كذا الصورة النمط�ة عن المسلمین، ووسائل التغلب على تلك المع

 والتعل�م التر�وي؛ لتصح�ح الرؤ�ة والوصول إلى بیئة صالحة لبناء حوار جاد.

 المطلب األول: الموروث الثقافي والتار�خي تجاه اآلخر، وتصح�ح المسار

عمل�ة تفاعل  ا فيا �بیرً إن للموروث الثقافي والتار�خي لكل من المسلمین والغرب دورً 

ت تلك المؤثرات الذهن�ة على عقل�ة �ل طرف منهما ال س�ما في فترة ما �عد الحرب الطرفین تح

ال�اردة، وأحداث الحادي عشر من سبتمبر، إذ أّدت تلك التراكمات السلب�ة إلى تجمید فكرة الحوار 

س�ما  ة التعامل بین الطرفین، الاسترات�ج�مع العالم اإلسالمي، واعت�اره عدو�ا مترِ�ًصا، �ما حدَّدت 

دور القوي الذي �جب له أن  -بناًء على رؤ�ة أصحابها-من جانب الحضارة الغر��ة التي تمثل 

 .-وفًقا لذات الرؤ�ة–ُ�ْحِكَم س�طرته على الطرف المتخلف الهمجي الذي �مثله العالم اإلسالمي 

 الموروث الثقافي والتار�خي عند المسلمین: أوًال 

الغر�ي نت�جًة لتغذ�ة العقل�ات �عدد من المبررات التي  جاء الرفض للحوار من جانب العالم

آمن العقل �منطقیتها، أما على الصعید اإلسالمي فقد رفض �عض المفكر�ن المسلمین الحوار مع 

الغرب الذي �مثل العنصر�ة واالستعالء وسلب خیرات العالم اإلسالمي، ومثََّلْت فترة االستعمار 

سالمي، إذ تنافست القوى االستعمار�ة للحصول على أكبر قدٍر محطة مظلمة في تار�خ العالم اإل
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من الثروات العر��ة واإلسالم�ة؛ لتغذ�ه مصانعها من المواد األول�ة، واعت�اره سوًقا خارج�ة لب�ع 

للحقوق،  منتهكٌ  ، ومن ثمَّ رسمت تلك األحداث صورة الغر�ي على أنه مجرمٌ )1(وترو�ج منتجاتها

لعالم اإلسالمي، �ما ساد االعتقاد لدى الرجل األب�ض الغر�ي أنه الِجْنس لخیرات ا سارقٌ  ولصٌّ 

 .)2(المتفوق، حق�ا له ق�ادة ذلك العالم اإلسالمي المتخلف عن طر�ق الحضارة

ومن ثم فقد تصاعدت حالة الرفض من الطرف اإلسالمي للحوار مع الغرب، معتبًرا أنَّ 

َمرََّس عل�ه الغرب، وحمََّل العدید من المسلمین الغرَب نت�جة فتح آفاق الحوار مع العالم الغر�ي شٌر تَ 

 .)3(اإلخفاقات الماض�ة والحاضرة للعالم العر�ي واإلسالمي، إذ إنه الضح�ة أمام الجالد

وساهمت هذه العوامل �شكل �بیر في اإلعراض والعزوف عن الرغ�ة في التواصل مع  

تي تستط�ع تجاوز تلك التراكمات الثقاف�ة والتار�خ�ة، الغرب؛ لذا �جب أن نجد العقل�ة المسلمة ال

حتى یتسنى لها تحقیق إ�جاب�ات الحوار المنشود، وتصدر المشهد في الحوار البناء؛ للمطال�ة 

الملحة �الحقوق العر��ة واإلسالم�ة المستحقة، وعلى رأسها القض�ة الفلسطین�ة وحقوق الشعب 

سالم�ة مثل: العراق، ال�من، وسور�ا حتى تنال تلك الشعوب الفلسطیني، و�ق�ة الشعوب العر��ة واإل

 السالم المنشود.

إن هذا الموروث الثقافي والتار�خي عمل على تَبنِّْي العدید من المصطلحات التي وجب 

أن ُتقابل �حذر شدید حتى ال نكون مساهمین في التقلیل من شأن ثقافتنا اإلسالم�ة، ومنح اآلخر 

في لطمسها، ِمْثَل استخدام مصطلح "الغزو الثقافي" الذي َدَأَب الكثیر من المفكر�ن الغر�ي المبرر الكا

                                                           
، (الر�اض: مر�ز ال�حوث ع الحضارات بین عولمة غر��ة و�عث إسالميصراإدر�س: جعفر ش�خ، ُینظر:  )1(

 .67 -66م)، ص2012، 1والدراسات، ط
 .65المرجع السابق، ص )2(
 .83م)، ص2007، (القاهرة: دار غر�ب للط�اعة، الغیبو�ة العر��ةراغب: نبیل، ُینظر:  )3(
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العرب على الترو�ج له، معنى أن تكون ثقافتنا تحت وطأة الغزو أنها األضعف، القابلة لالنغماس 

واالنتهاء لمصلحة الثقافة األقوى، و�جب أن نأخذها على أساس التنافس فاألساس في الحوار 

ؤ، وعجزنا عن التقدم التقني ال �قلل من شأن ومكانة الثقافة اإلسالم�ة، ووجب حما�ة الفكر التكاف

العر�ي من التهجین واالختالط بدًال من المساهمة دون درا�ة واضحة في خنق ذلك الفكر 

 .)1(وضموره

 تصح�ح المسار اإلسالميا: ثان�ً 

ي والتار�خي عن الحضارة �أتي رفض الحوار من جانب �عض المسلمین للموروث الثقاف

الغر��ة �أنها فاسدة وما ینتج عنها فاسد مثل أصله وأساس منشأه، وتبنى هذا الت�ار الرافض غلق 

 استیراد أيٍّ  عَ قنوات الحوار مع العالم الغر�ي غلًقا مطلًقا، فال انتفاع من تجار�ها وال علومها، وَمنَ 

ضر �العالم اإلسالمي الذي یؤ�د دینه على األخذ ، وتبني مثل هذا الموقف الصارم �)2(من منتجاتها

من الحضارات األخرى �ما یتوافق و�تماشى مع م�ادئه السمحة إذ الحكمة ضالة المؤمن أینما 

ر�ي؛ غوجدها فهو أحق بها، والعالم اإلسالمي �حاجة لتلك التقن�ات والعلوم التي ینتجها العالم ال

 .)3(دكي �طور ذاته وتساعده على نهضته من جدی

ته، فالدخول في حوار معه  واستناًدا إل�ه وجب أال نرفض الغرب برمته وأن ال نقبل ِعال�

وفق الفائدة المرجوة بین الطرفین، وأال �خلط بین االختراعات التي أنتجها الغرب والتي من شأنها 

                                                           
 .62المرجع السابق، ص )1(
، (لكهنو: المجمع اإلسالمي موقف العالم اإلسالمي تجاه الحضارة الغر��ة الندوي: أبو الحسن علي،ُینظر:  )2(

 .11م) ص1963، 1العلمي، ط
 .9م)، ص1967، 1، (بیروت: دار اإلرشاد، طمع الغرب حدیث الندوي: أبو الحسن علي،ُینظر:  )3(
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�ة العر��ة تسهیل مصاعب الح�اة، و�ین األفكار التي تمس الدین واألخالق اإلسالم�ة وتطمس الهو 

 .)1(اإلسالم�ة

وعل�ه فإن التقلید الغر�ي وتجاوز الفارق بین الحضارتین اإلسالم�ة والغر��ة ال �مكن أن 

�كون �إلغاء الذات الحضار�ة للعالم اإلسالمي، بل �جب المحافظة على الهو�ة اإلسالم�ة �ما 

ت�ة والهو�ة اإلسالم�ة یتضمن الذات واالنتماء من تار�خ وق�م، واالنطالق من خالل هذه الذا

الواضحة في فتح آفاق الحوار مع اآلخر، و�ن ال�ا�ان تقدم في ذلك خیر مثال ممكن أن �حتذى �ه 

في مجال التواصل الحضاري، فقد حافظت الحضارة ال�ا�ان�ة على ثقافتها وعاداتها وخصائصها 

الحضار�ة من خالل التحاور الذات�ة التي تمیزها، وقامت في الوقت ذاته في االستمرار في نهضتها 

واستفادت من التطورات التكنولوج�ة الحدیثة في تقدمها دون المساس  ،مع اآلخر والتواصل معه

 .)2(بهو�تها الحضار�ة

ن التقلید وطمس الهو�ة مرفوض، �ما هو شأن االنعزال عن الحضارة الغر��ة فإ ومن ثم 

ي مصلحة الصدام الحضاري الذي �عمل على تفر�ق الشعوب �اعتمادها على مرفوض، و�صب ف

الدین، في حین أن العالم اإلسالمي �حث على الحوار وت�ادل الفائدة بین الحضارات، وهو ما نشأ 

والعصور اإلسالم�ة المتتال�ة التي آمنت �التنوع واالختالف  ملسو هيلع هللا ىلصعل�ه اإلسالم منذ أ�ام رسولنا محمد 

في الكون، وذلك لم �خل من التقارب بینها و�ین �اقي الحضارات ذات الد�انات والثقافات سنًة إله�ًة 

المتعددة، بل مثََّل العالم اإلسالمي بیئًة منفتحًة على �اقي الحضارات السا�قة له حتى نال تمیزه، 

                                                           
 .9صالمرجع السابق،  )1(
، 1(الدار الب�ضاء: المر�ز الثقافي العر�ي، ط، اإلسالم والغرب وحوار المستقبلمحفوظ: محمد، ُینظر:  )2(

 .21م) ص1998
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م على االنفتاح والیوم هو �حاجة للتعامل مع هذا االنفتاح ومحاولة إعادة األمجاد فالتطور والتقدم قائ

 الفكري والحضاري ال االنغالق واالنكفاء على الذات.

 الموروث الثقافي والتار�خي عند الغربا: ثالثً 

السلب�ة  �حمل الغرب تصوراته ومعتقداته الخاصة عن العالم اإلسالمي وعملت تلك الصورة

ه المتعددة اتاسترات�ج�اته و على توج�ه دفَّة العالم الغر�ي في تشكیل مواقفه وس�اس ،للعالم اإلسالمي

َلْت تصوراته حول ذاته ووضعتجاه العالم اإلسالمي حضارته الغر��ة بین الحضارات  ، �ما شكَّ

في تصوره الغر�ي األخرى، وتمیزه لجنسه األب�ض �أنه الجنس األفضل واألكثر تطوًرا ورق��ا، والعالم 

التسامح من خالل الرسالة التي أرسى  للعالم اإلسالمي �حمل صورتین متناقضتین أولهما: صورة

ل�س على اعت�اره نبي، وال �ون رسالته ذات �عد دیني سماوي، بل على  ملسو هيلع هللا ىلصمعالمها رجلها محمد 

اعت�ار النمط الحضاري الثقافي، وهي صورة أشاعها �عض من المستشرقین المنصفین 

ا أمام الحوار �مثل عائقً  ، تعبر عن الجزء الموافق لعمل�ة التفاعل الحضاري وال)1(والمستغر�ین

 اإلسالمي الغر�ي.

أما الصورة الثان�ة التي �مثلها فئة ال �كاد ُ�ستهان بهم تلك التي ترى اإلسالم دیًنا منحرًفا، 

، وتصور اإلسالم دین عنف و�رهاب �ما أنه �مثل الوثن�ة ملسو هيلع هللا ىلصمع التشك�ك برسالة نب�ه محمد 

 .)2(والتوحش واالنحالل

                                                           
(الخرطوم: هیئة األعمال  حوار الحضارات: تحلیل نقدي لظاهرة اإلسالموفو��اأبو �كر: عبد هللا صالح، ُینظر:  )1(

 .32ص ،م)2005، 2الفكر�ة، ط
 .32المرجع السابق، ص )2( 
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أغلب ، وُ�رِّست )1(للدین اإلسالمي مرت�طة �مفهوم الغر�ب األجنبي و�انت الرؤ�ة الغر��ة

الدراسات االستشراق�ة حول اإلسالم المفاه�م الخاطئة والصورة المشوهة العار�ة من الحق�ق�ة فهو 

ذلك الغازي المتخلف البر�ري، فالكثیر في الغرب �جهل حق�قة اإلسالم والمسلمین �سبب ذلك 

جاء المعتقد �المسلمین في حالة تأهب دائم للحرب واالعتداء على الغرب،  التشو�ه المتعمد؛ لذا

، ومن أبرز ما )2(وجراء ذلك رفض العدید في العالم الغر�ي فكرة الحوار مع ذلك البر�ري المتخلف

رسخ ذلك المعتقد للموروث الثقافي والتار�خي �شكل سلبي في نظر الغر�یین ذلك العنف الذي 

من سبتمبر،  11اء، إذ تم الر�ط بین ذلك العنف واإلسالم خاصة �عد أحداث ُ�مارس ضد األبر�

 .)3(وأص�ح الكثیرون �خشون �ل ما �مت لإلسالم �صلة

و�ذا �انت فئة من العالم الغر�ي الت�س علیها األمر نت�جة لذلك الموروث المغلوط والتشو�ش 

من ال�احثین الغرب �رَّس نفسه  اْسمً الذي ولََّد غ�ًشا حول حق�قة العالم اإلسالمي، فإن هناك قِ 

لتشو�ه اإلسالم، وسعى لنشرها وتعم�مها في العالم الغر�ي، ومن أبرز العلماء الذین تبنوا الموقف 

المعادي لإلسالم: برنارد لو�س، ودان�ال �ای�س، و�ر�ان بیدهام، �ما اعتبر صموئیل هنتنغتون من 

ؤالء العلماء على فكرة الصراع الحضاري مع العالم أت�اع هذا الت�ار المعادي لإلسالم، وأكد ه

اإلسالم، مكرسین �راه�ة اإلسالم، مؤ�دین في الوقت ذاته أنه ال یوجد أمل من الحوار مع 

؛ ألن المسلمین �عتنقون العمل�ات اإلرهاب�ة، و�مثِّلون لغة تهدید مستمرة للعالم الغر�ي )4(المسلمین

                                                           
(القاهرة:  ترجمة: شوقي جالل،،ب واإلسالم: بین التعامل والمواجهةالغر جراهام: أي فولر، و��ان: ل�سر، ُینظر:  )1(

 .26صمطا�ع األهرام التجار�ة، د.ط، د.ت)، 
(مراكش:  التداع�ات الدول�ة الكبرى إلحداث سبتمبر: من غزو أفغانستان إلى احتالل العراقلكر�ني: إدر�س،  )2(

 .142 -141م) ص2005، 1المط�عة والوراقة الوطن�ة، ط
(دمشق: دار الفكر،  مستقبل اإلسالم في الغرب والشرق هوفمان: مراد و�لفر�د، والشرفي: عبد المجید، ُینظر:  )3(

 .136م)، ص2008، 1ط
 .41م) ص1997، 1، (بیروت: دار ابن حزم، طموقف الغرب من اإلسالمیینالعوضي: هشام، ُینظر:  )4(
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�ة لدین ُ�ِقرُّ الجهاد فر�ضة تقتضي االعتداء على اآلخر�ن من قبل الجماعات اإلسالم�ة المنتم

 .)1(وترو�ع أمنهم واستقرارهم

وال شك أن هذه الصورة مغلوطة، فإن اآل�ات الدالة على التعامل �الخیر، وتحقیق األخوة 

ٌد ِمَن ﴿َوِ�ْن َأحَ اإلنسان�ة �ثیرة في القرآن الكر�م، بل أوجب علیهم إجارة المشر�ین إذا ما احتاجوها 

 [التو�ة:  َ�ْعَلُموَن﴾اْلُمْشِرِ�یَن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى َ�ْسَمَع َ�الَم �َِّ ُثمَّ َأْبِلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك ِ�َأنَُّهْم َقْوٌم ال

 ولوج�ة لتأج�ج الصراع، وهوی�ما أن لتلك الصورة القاتمة عن المسلمین توجهات س�اس�ة وأید، ]6

 وتوض�ح الصورة.ة لتصح�ح المسار ما یدعو �قو 

 :تصح�ح المسار الغر�يا: را�عً 

إن تلك التراكمات السلب�ة التي ُ�رِّست في الذهن الغر�ي جاءت من الكارهین لإلسالم، 

اعین للصدام معه وتلك الفكرة ُرسخت في الذهن الغر�ي بین العوام الذین تعرضوا لعمل�ة تز��ف  الدَّ

اإلسالمي الحق، والحق�قة أن تلك الجماعات المتطرفة ال تمثل م�ادئ وعیهم، وفكرتهم عن الدین 

والتي أسهم علماء الغرب والصهیون�ة في العالم الغر�ي الكارهین لإلسالم في  ،الدین اإلسالمي

الدعا�ة والترو�ج لتلك األكاذیب لغا�ات س�اس�ة واقتصاد�ة في المقام األول، ومن هنا تبدو فكرة 

مستحیلة ومرفوضة من قبل العالم الغر�ي الذي �عتقد أن المسلمین هم سبب ق�ام حوار حضاري 

 الخوف والخطر على الغرب.

، )نظرة دون�ة(وخلقت رؤ�ة الغرب عن العالم ونظرته إلى حضارته أنها تعاني من التخلف 

بل إنها تعتقد أن الحضارة الغر��ة تمثل النموذج المختلف عن �اقي الحضارات ال عن الحضارة 

اإلسالم�ة وحدها، وتعتبر تلك النظرة الغر��ة نحو ذاتها من أكبر المعوقات الحق�ق�ة التي تحول 

                                                           
 .47م) ص2005، 1القاهرة: دار المعارف، ط(، المنصفون لإلسالم في الغربالبنا: رجب، ُینظر:  )1(
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ة مع الحضارات األخرى، إذ إن الحضارة الغر��ة  وفق -دون دخول الغرب في عالقة حوار�ة جادَّ

ة ال تمثل المر�ز المتقدم في حین أن �اقي الحضارات ما هي إال أطراًفا هامش�ة متخلف -رؤ�تها

 ترقى لمستوى الحضارة الغر��ة المتقدمة.

َلْت ما �سمى �المر�ز�ة الغر��ة التي تنم عن تضخ�م  وعل�ه فإن تلك النظرة االستعالئ�ة شكَّ

، و�ن بدت تلك النظرة غیر منطق�ة قد ابتدعها الغرب من أجل إعطاء األفضل�ة )1(الذات الغر��ة

ع واالختالف، وتلك النظرة االستعالئ�ة للعالم الغر�ي تبدو لذاته، إال أن العالم ال�شري یتمیز �التنو 

في موقفها متناقضة �شكل سافر، فك�ف للحضارة الغر��ة أن تدعو إلى حوار الحضارات بینما 

تنكر في الوقت ذاته االختالف بین الحضارات وتختزلها من خالل النموذج الغر�ي لحضارتها؟ 

أن تنتهج نهج الحضارة الغر��ة من أجل لحاقها بر�ب  و�ي تتطور الحضارات األخرى ال بد لها

التقدم الذي تمثله الحضارة الغر��ة دون سواها، إنه من غیر المنطقي وال المقبول أن تتخلى 

الحضارات عن هو�تها الثقاف�ة وتتبنى ثقافة موحدة، �ما أن الحضارة الغر��ة اتخذت خطوات 

وتقدمت �مشروع س�اسي على الصعید العالمي  ،رى لتعم�م ه�منتها على الحضارات األخ ؛عمل�ة

، إن الحضارة )2(عنوانه: "مشروع تجانس اإلنسان�ة المستقبلي من خالل تعم�م النموذج الغر�ي"

الغر��ة تسعى بهذه الطر�قة إلى فرض ه�منتها على اآلخر الحضاري دون اعت�ار لمكانته 

م رغ�ة الحضارة الغر��ة �شكل جاد في الحضار�ة، ودون االعتراف �أحقیته في االختالف، وعد

والتحكم �ه ُ�عدُّ من  ،بناء حوار سل�م، ورغبتها �فرض ه�منتها وس�طرتها على العالم اإلسالمي

المعوقات األساس�ة في سبیل الحوار الحضاري الَبنَّاء بین الطرفین؛ لذا �جب على الحضارة الغر��ة 

                                                           
 .116 -115ص، من حوار الحضارات إلى حضارات الحوار، سو�احُینظر:  )1(
، (الدار المطا�قة واالختالف المر�ز�ة الغر��ة. إشكال�ة التكو�ن والتمر�ز حول الذاتإبراه�م: عبد هللا، ُینظر:  )2(

 .33صم) 1997، 1الب�ضاء: المر�ز الثقافي العر�ي، ط
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رار �مبدأ االختالف والتنوع الحضاري، وااللتفات إلى أن تتخلى عن تلك النظرة االستعالئ�ة، واإلق

المجاالت التي �مكن من خاللها ق�ام حوار حضاري �عود �الفائدة على العالم، ولق�ام حوار بنَّاء 

َنْت مس�ًقا واستقرت في الذهن، واتخاذ �افة  �جب على الطرفین التخلص من النظرة السلب�ة التي ُ�وِّ

ذلیل تلك المعوقات وفتح �اب الحوار الحضاري على أساس االحترام الوسائل التي من شأنها ت

 لك�ان الحضارتین.

 المجتمع الغر�يفي المطلب الثاني: الصورة النمط�ة للمسلمین 

الصورة الذهن�ة التي تكونت في العالم الغر�ي عن المسلمین، ال س�ما �عد أحداث الحادي 

رة سیئة متمثلة في ق�ادة عمل�ات اإلرهاب عشر من سبتمبر ساهمت في إظهار المسلمین �صو 

وترو�ع اآلمنین في العالم الغر�ي، وتكاتفت عدد من جهود الكارهین للعالم اإلسالمي في تعز�ز تلك 

الصورة؛ بهدف خلق تلك الفجوة من خالل االدعاءات واألكاذیب واعتبرت نظر�ة الصدام الحضاري 

َلْت وسائل اإلعالم ومناهج الكتب الدراس�ة التي أُِعدَّْت من أهم دعائم تلك الصورة النمط�ة، �ما شكَّ 

مادتها من خالل عقل�ات ذات توجه سلبي نحو العالم اإلسالمي إلى تأكید تلك الصورة النمط�ة 

المسیئة لإلسالم والمسلمین، وتأكید مفهوم األنا الحضاري في مقابل اآلخر المتخلف الهمجي 

�ل هذه الوسائل معوًقا وحاجًزا أمام عمل�ة بناء حوار إسالمي  لتعمل ؛المتمثل �العالم اإلسالمي

 غر�ي فعال.

وترت�ط الصورة النمط�ة �الفكرة المنط�عة في ذهن اإلنسان التي شكَّل من خاللها انط�اعه 

عن الشخص أو المجموعة، و�رز مصطلح تلك الصورة الذهن�ة �عد الحرب العالم�ة الثان�ة خاصة 

ن العقیدة الجماع�ة لشعب تجاه الشعب اآلخر، المرت�طة �الشخص�ة ا لقوم�ة وِسَمات ثابتة ُتَكوِّ
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، وتعتبر )1(وتصاغ �صورة تتسم �التعصب تجاه الطرف اآلخر �صورة غیر علم�ة وغیر موضوع�ة

الصورة الذهن�ة ذات أهم�ة �بیرة و�الغة الخطورة في تشكیل العالقات القائمة بین األمم والشعوب 

 .)2(أنها تنط�ع في عقول صانعي القراراتالمختلفة، �ما 

لت العدید من الوسائل معوقات داعمة للصورة النمط�ة السلب�ة لإلسالم ورسوله وأمته،  وشكَّ

 ومن أبرز تلك الوسائل:

ساهمت الكتب التعل�م�ة في تعز�ز الصورة النمط�ة المسیئة  المناهج الدراس�ة الغر��ة: •

ب عدًدا من المعلومات المغلوطة والغیر صح�حة، وقام عدٌد للعالم اإلسالمي، وتضمنت تلك الكت

من ال�احثین العرب والمسلمین بتناول صورة العر�ي المسلم من خالل �تب العالم الغر�ي، وقد 

وجدوا أن �تب المناهج األمر�ك�ة على سبیل المثال ال الحصر تناولت اإلسالم من خالل موضوعات 

حیز، وروجت العدید من الكتب الدراس�ة في العدید من دول أورو�ا اتسمت �التشو�ه واالست�عاد والت

�ما أجمعت تلك الكتب الدراسة �صورة عامة  .الغر��ة للصورة النمط�ة السلب�ة للعالم اإلسالمي

�صورة الجشع والشهواني الذي استغل دینه لتحقیق مآر�ه  ملسو هيلع هللا ىلصعلى تجسید شخص�ة النبي محمد 

نهم غزاة وُقطَّاع طرق، و�ن المرأة اإلسالم�ة تعاني من الظلم الشخص�ة، �ما صورت المسلمین �أ

وهضم حقوقها، ولم تشر تلك الكتب إلى إ�جاب�ات العالم اإلسالمي، ولم تتناول إسهامات المسلمین 

، ومن ثم فإن تناول صورة المسلمین بهذه الصورة �عزز فكرة العداء )3(في مجال الحضارة اإلنسان�ة

                                                           
 ،اإلعالم الجدید، تطور األداء والوسیلة والوظ�فة، عبد الرزاق: انتصار إبراه�م، والسموك: صفد حسامُینظر:  )1(

 .68- 65ص ،م)2000(�غداد: الدار الجامع�ة للط�اعة والنشر والترجمة، 
م) 1993، 2الم العر�ي، ط(القاهرة: الزهراء لإلع صورة اإلسالم في اإلعالم الغر�يطاش: عبد القادر، ُینظر:  )2(

 .19ص
 .78 -75المرجع السابق، ص  )3(
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�ارًها لمد جسور الوصل مع العالم اإلسالمي، �ما أنَّ القائمین على تلك  یًال والكراه�ة، وتخلق ج

 المناهج ال یر�دون تقو�ة عالقات التفاعل الحضاري بین الحضارتین.

تناولت القصص والروا�ات الغر��ة صورة العر�ي المسلم  القصص والروا�ات الغر��ة: •

و��ة الشخص�ة العر��ة المسلمة َ�ِسَماٍت ال أخالق�ة �طر�قة سلب�ة، وأظهرت الروا�ات األمر�ك�ة واألور 

مثال: الغدر، حب االنتقام، والخ�انة، ومن تلك الروا�ات: روا�ة "الحاج" للمؤلف لیون یور�س التي 

�ظهر المسلم متآمًرا، شكاًكا، قذًرا، �اذً�ا وحقوًدا، وورد في الروا�ة على لسان أحد أ�طالها: "إن 

�ع�ش �سالم مع اآلخر�ن، إنه عدواني �طب�عته، والعرب هم األسوأ، إننا ال اإلسالم ال �ستط�ع أن 

إن تلك الروا�ات والقصص تبْث في نفس الغر�ي الكراه�ة تجاه المسلم،  .)1(نستط�ع أن نتعا�ش مًعا"

وتعمل على تثبیت مفهوم " األنا" و"اآلخر" في النفس الغر��ة تجاه المسلم ال س�ما العرب، ومن 

 حاجًزا نفس��ا برفض الحوار الغر�ي مع المسلم األقل منه مكانة، و�وسم �العنف. هنا تخلق

سخَّر اإلعالم الغر�ي وخاصة األمر�كي إمكاناته في دعم  وسائل اإلعالم الغر��ة: •

الحروب الثقاف�ة والحضار�ة التي تتزعمها الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة ضد الكثیر من الحضارات 

العالم اإلسالمي، واستغل اإلعالم لخدمة ودعم مصالحها �كافة وسائله المرئ�ة  والشعوب على رأسها

وال �قبل ت وتهاجم اإلبداع، مُّ زَ والمسموعة والمقروءة، وتر�ط صورة المسلمین �عقیدة تتصف �التَّ 

التغییر والتجدید �سهولة، �ما أنهم یتصفون �األنان�ة والشر واإلرهاب والشهوان�ة و�ثیر  المسلمون 

من الصفات السلب�ة األخرى، وغالً�ا ما یندفع المسلمون نحو تلك الصفات من خالل الرموز 

واألماكن  "،القرآن"و�تابهم المقدس  ،ملسو هيلع هللا ىلص"محمد "والنبي  ،لفظ الجاللة "هللا" :المتصلة بدینهم مثل

                                                           
م)، 1986 د.ط، ان: مكت�ة المنار،مَّ (عَ  الحرب النفس�ة اإلسرائیل�ة، محمد ز�ي الد�اغ: مصطفىُینظر:  )1(

 .112ص
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كع�ة ال" :التي تمارس من خاللها الطقوس والشعائر الدین�ة من مساجد ومنارات وأماكن مقدسة مثل

 .)1("المشرفة في مكة المكرمة

وال شك أن ر�ط تلك الصفات �المعتقد الدیني اإلسالمي وأر�ان اإلسالم للتنفیر من الدین 

 اإلسالمي والمسلمین، وتهم�ش دور العالم اإلسالمي من خالل تعمیق تلك الحرب الحضار�ة.

ق الوضع الس�اسي وعِمَلْت وسائل اإلعالم في العالم الغر�ي على تفعیل مصالحها وف

الطارئ علیها، فإنَّ وسائل اإلعالم تعمل على تهم�ش اآلخر دون تحري الدقة والموضوع�ة 

، وتحرص وسائل اإلعالم األمر�ك�ة على إظهار الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة على أنها )2(والعدالة

ام المصیر�ة، وهي ذات المهمة الممیزة والخاصة تجاه العالم �أسره، فهي المو�لة م�اشرة �المه

، وقد )3(النموذج األوحد القادر على إنقاذ العالم، وحما�ة اإلنسان�ة من أي خطر قد تتعرض له

قامت الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة من خالل اإلنتاج السینمائي بتنم�ط صورة المسلمین �مشاهد 

لمسلمین �مظهر اإلرهابي ألف فیلم، ُتظهر فیها ا من سلب�ة، فعلى مدار مائة عام أنتجت ما �قارب

، حتى في أفالم األطفال الكرتون�ة حرصت وسائل اإلعالم الغر��ة على إنتاج )4(المتوحش الشهواني

م صورة العر�ي الشر�ر، و�أتي أ�طالهم المحبو�ین الذین  البرامج والمسلسالت واألفالم التي ُتَقدِّ

ثل ما حصل في المسلسل الكرتوني �مثلون العالم الغر�ي �ي ینتصروا على هؤالء األشرار، م

                                                           
، 2(بیروت: مر�ز دراسات الوحدة العر��ة، ط صورة العرب في عقول األمر�كیینسل�مان: م�خائیل، ُینظر:  )1(

 .112 -109ص ،م)2000
وسائل إعالمنا ول�ست لهم الكفاح الد�مقراطي جزني: ماك، ومكینزي: رو�رت دبلیو، ون�كوالس: جون، ُینظر:  )2(

 ،م)2011، 1، ترجمة: فهد بن عبد العز�ز الخر�جي (الر�اض: جامعة الملك سعود، طضد شر�ات اإلعالم الكبرى 
 .26ص

، ترجمة: ناصرة السعدون (بیروت: تشر�ح القوم�ة األمر�ك�ة -بین الحق وال�اطل أمر�كال�فن: أناتول، ُینظر:  )3(
 .134ص ،م)2008، 1المنظمة العر��ة للترجمة، توز�ع: مر�ز دراسات الوحدة العر��ة، ط

)4( .574 ” .Reel Bad Arabs“ ,Shaheen 
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"طرزان" �ظهرون من خالله أن العرب �قتلون النساء والرجال السود و�ب�عون األوالد السود في 

 .)1(سوق النخاسة، وعل�ه ینشأ الطفل الغر�ي على �راه�ة العرب ومعاداتهم

ر�ة "أمبـ إن وسائل اإلعالم األمر�ك�ة تعمل �جهود واضحة وحثیثة في دعم ما �سمى 

لتتخذه أسلوً�ا  ؛العالم" لتعم�م أسلوب الح�اة في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة على �اقي الحضارات

لح�اتها، و�ذلك تلغي الهو�ة الممیزة للشعوب، وتخلق عائًقا �صب في مصلحة حرب الصدام 

ض الحضار�ة بین العالمین الغر�ي واإلسالمي، وفي هذا تعظ�م للذات وتضخ�مها في مقابل رف

 اآلخر.

وزاد الهجوم اإلعالمي الغر�ي على العالم اإلسالمي عبر منصاته اإلعالم�ة �شكل مكثف، 

وتنم�ط صورة اإلسالم والمسلمین �شكل سلبي للغا�ة �عد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لعام 

ب م، وتعاَلْت األصوات الهاتفة المطال�ة �مكافحة اإلرهاب اإلسالمي، �ما حرص ساسة الغر 2001

و�خاصة ُصنَّاع القرار في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة على تحقیق مآر�هم الس�اس�ة من خالل تلك 

األحداث، فمسألة تنم�ط الصورة المسلمة �شكل سيء �انت قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر، 

�ات المتحدة من ولكن تلك األحداث مثََّلْت دافًعا قو��ا لتنفیذ المطامع الس�اس�ة واالقتصاد�ة للوال

خالل حجة مكافحة اإلرهاب، وفجَّرت تلك األزمة عدد من المفاه�م مثل "محور الخیر" الذي تمثله 

الوال�ات المتحدة والمؤ�د لها، و"محور الشر" الذي �مثله العالم اإلسالمي اإلرهابي، ولعبت وسائل 

من خالل ز�ادة التر�یز على البرامج ا في تأج�ج الرأي العام الغر�ي ضد المسلمین ا �بیرً اإلعالم دورً 

التي تنمط فیها صورة المسلمین البرابرة األشرار، وساهمت �شكل �بیر من خالل األسالیب التضلیل�ة 

                                                           
 .21، ص034، ع مجلة العر�ي "الشخص�ة العر��ة في التلفز�ون األمر�كي، "شاهین )1(
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، فهؤالء المسلمین مجموعة من البدو )1(في نشر األكاذیب، وتضخ�م األحداث عن العالم اإلسالمي

، وعمل الغرب )2(وشر �قع على العالم الغر�يالمتصفین �الهمج�ة والتخلف، وهم أساس �ل بالء 

على استعمال �ل إمكاناته إلح�اء الصورة النمط�ة المسیئة للمسلم العر�ي في الذهن الغر�ي، وزادت 

ا �مت لإلسالم مَ الفجوة بین المواطن المسلم و�ین ذاك الغر�ي الذي وصف �المسالم، وطال النقد لِ 

، وارتفعت أصوات المنادین إلى التصدي لإلرهاب )3(طرف�صلة، ووصف المسلمون �األصول�ة والت

وارت�ط �ل تفسیر غر�ي �أي عمل �فعله أي مسلم إلى تفسیر مرت�ط بتعص�ه  ،والتطرف اإلسالمي

للدین اإلسالمي الذي �حث على اإلرهاب، وتنامت ظاهرة اإلسالموفو��ا �الخوف من المسلمین 

و المس�حي أو البوذي أو الشیوعي مرتكً�ا لإلجرام �صورة عامة، بینما أص�ح المجرم الیهودي أ

، وساعد النفوذ الصهیوني في العالم الغر�ي إلى ز�ادة وتیرة رسم الصورة السلب�ة )4(ألس�اب مختلفة

للمسلمین من خالل وسائل اإلعالم، وخاصة مع امتالك الكثیر من العناصر الصهیون�ة لوسائل 

جال اإلعالمي في الغرب الكاره للعالم اإلسالمي، والراغب اإلعالم، وعمل عدد �بیر منهم في الم

في الوقت ذاته إلى خلق صدام بین العالمین لمصلحة الیهود التي توافقت مع األهداف واألطماع 

 .)5(الغر��ة

                                                           
 -65م)، ص2008، (القاهرة: دار مصر المحروسة، دط، اإلعالم واألزمات المعاصرةمصطفى: هو�دا، ُینظر:  )1(

67. 
 . 336، ص7، عمجلة معالم الدعوة اإلسالم�ة "الغرب وظاهرة اإلسالموفو��ا"، القرجيُینظر:  )2(
المصر�ة ل�حوث  المجلة "اإلعالم�ة الفرنس�ةتجل�ات اإلسالموفو��ا في خطا�ات الوسائط ، "الصادقُینظر:  )3(

 .168 -167ص ،30، عاإلعالم
، (دمشق: دار الفكر، مستقبل اإلسالم في الغرب والشرق هوفمان: مراد و�لفر�د، والشرفي: عبد المجید، ُینظر:  )4(

 .136م)، ص2008، 1ط
م)، 1985القاهرة: دار الفكر العر�ي، ، (الدعا�ة واستخدام الرادیو في الحرب النفس�ةرشتي: جیهان، ُینظر:  )5(

 .462 ،461ص
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مستقبل، وشكلت  وءةفي هذه الظروف بدت نظر�ة صدام الحضارات لهنتنغتون و�أنها نب

وة من قبل الكثیر من الغر�یین، خاصة مع وجود عدد �بیر �جهل اآلراء الغیر منصفة ز�ادة الفج

 حق�قة اإلسالم وتعال�مه في العالم الغر�ي.

إن تنم�ط صورة اإلسالم والمسلمین جاء �صورة غیر موضوع�ة، وتضافرت عدًدا من 

�ي، العوامل والمسب�ات المتنوعة في نشر األكاذیب والمغالطات عن العالم اإلسالمي في الذهن الغر 

 منها:

 رغ�ة الغرب في اله�منة و�سط نفوذه الس�اسي واالقتصادي.  -

النفوذ الصهیوني من خالل وسائل اإلعالم الغر��ة وتأثیره الكبیر في عمل�ة انتقاء  -

 وتخص�ص جزًءا �بیًرا منها لدعم الكراه�ة ضد العالم اإلسالمي. ،البرامج

 )1(ألوحد.الشعور الغر�ي �التفوق ورغبته في تكو�ن النموذج ا -

وعل�ه فإن الكثیر من منصات اإلعالم الغر��ة ال تتمیز �المهن�ة الموضوع�ة، وقد اتخذت 

لتنفیذ مخططها وتعلیق �ل األوضاع الغیر مرض�ة على اإلسالم  ؛من العالم اإلسالمي ذر�عة

على العقل�ة  وأت�اعه، فقد أدرك إدوارد سعید مدى األهم�ة ال�الغة لوسائل اإلعالم الغر��ة في تأثیرها

والذهن الغر�ي من خالل ما تقدمه عن اإلسالم من أكاذیب ال تمت إلى الواقع والحق�قة، واتخذت 

تلك الوسائل من اإلسالم ��ش فداء ینسب إل�ه العالم الغر�ي الخطأ في أوضاعه الس�اس�ة 

 .)2(واالقتصاد�ة واالجتماع�ة

                                                           
 .111ص ،صورة اإلسالم في اإلعالم الغر�ي ،طاشُینظر:  )1(
م)، 2005، 1، ترجمة: محمد عناني، (القاهرة، رؤ�ة للنشر والتوز�ع، طتغط�ة اإلسالمسعید: إدوارد، ُینظر:  )2(

 .37ص
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�الصورة التي  -حسب رغبتها- وتسعى وسائل اإلعالم الغر��ة إلى صناعة واقع جدید

ترسمها وفق ما ترغب بوجوده، وال تقف عند حدود وصف الواقع الحق�قي الموجود، بل تتعدى ذلك 

یدیولوج�ات المس�طرة على تلك الوسائل، وتحقیق إلى صناعة الواقع حسب األهداف التي تخدم األ

المتلقي، وال �قوم الذهن �عمل�ة  ذلك الهدف �فترض عدًدا من السینار�وهات تعمل على تكرارها على

، و�ذلك یتحول الواقع بناًء )1(النقد والتشك�ك، بل �قبل ما ُ�قدم إل�ه على أساس أنه حق�قة واقع�ة

على تصو�ر وسائل اإلعالم ال على حق�قته، وتكون الفكرة المتكونة في الذهن الغر�ي عن العالم 

��ة، وغیََّرْت الصورة النمط�ة من خالل تكرارها اإلسالمي وعن المسلم وما یتعلق �ه هي صناعة غر 

عن سلب�ة اإلسالم والمسلمین الحق�قة الواقع�ة، إلى السینار�وهات المرسومة وفق فن التمّثل الغر�ي؛ 

ر�ة المسیئة ی، وفي هذا الصدد جاءت الرسوم الكار�كات)2(لتصنع بذلك ما �سمى اآلخر المختلف

تحت شعار حر�ة التعبیر، وما هي إال  ةي فرنسا رسوم مشابه، ثم ُنشرت مؤخًرا فملسو هيلع هللا ىلصللنبي محمد 

، وتلك الصورة ال تمثل شخص�ة ملسو هيلع هللا ىلص دعًما للصورة السلب�ة التي یروجها الغرب عن شخص�ة النبي

، بل توضح ما یر�د الغرب تصدیره لجماهیره، ومن المفارقة أن الِقَ�م الغر��ة القائلة �حر�ة ملسو هيلع هللا ىلص النبي

ام معتقدات اإلنسان وتوجهاته الدین�ة تناقض نفسها في ذلك، إذ تتناول التعبیر، �ما تحث على احتر 

�االستهزاء دون موضوع�ة، ال یرتقي مع ما  ملسو هيلع هللا ىلصمقدسة لدى المسلمین مثل شخص�ة الرسول  ارموزً 

ة واحترام حر�ات اآلخر�ن، ووسم الكثیر من المسلمین المتواجدین في د�موقراط�تنادي �ه من ال

 ،عن�فة مثل: التطرف واإلرهاب دون ذنب، بل تطور األمر إلى العنف البدني العالم الغر�ي �ألفاظ

 كما �حدث للعدید من المسلمین في الوال�ات المتحدة وفرنسا وغیرها من دول الغرب.

                                                           
، �ات اال�ستمولوج�ة، اإلسالم والغرب نحو عالم أفضلالمسلمون وغیرهم العقیو�و: عبد الحمید،  ُینظر: )1(

 .125م) ص2007، 1(بیروت: الدار العر��ة للعلوم ناشرون، ط
صناعة اآلخر المسلم في الفكر الغر�ي المعاصر من االستشراق إلى المنصوري: المبروك الشی�اني، ُینظر:  )2(

 .15م)، ص2014 ،1، (بیروت: مر�ز نماء لل�حوث والدراسات، طاإلسالموفو��ا
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واستناًدا إلى ذلك فإن وسائل اإلعالم الغر��ة تعد ف�ما تبثه عن العالم اإلسالمي أحد معاول 

�ة بین العالم اإلسالمي والغر�ي قائمة على أساس الحوار، إذ تدعم الهدم في بناء عالقة حضار 

فكرة الصدام القائمة وفق أهداف وأطماع الدول الكبرى الغر��ة وتأج�ج الصراع الطائفي والمذهبي 

 ورسم صورة سلب�ة ونمط�ة عن المجتمع المسلم.

 ضاري معوقات الحوار الح مواجهةفي اإلعالم اإلسالمي  دورالمطلب الثالث: 

وسائل اإلعالم دوًرا محور��ا ورئ�س��ا في التأثیر على الرأي العام، وهو ما قامت عل�ه  ْت أدَّ 

ونجحت في رسم صورة مغایرة عن اإلسالم والمسلمین، بینما نجد ضعف  ،وسائل اإلعالم الغر��ة

ذا الغ�ش والعمل على إزالة ه ،اإلعالم العر�ي اإلسالمي في التصدي ألكاذیب اإلعالم الغر�ي

ْق لق�ام و�ناء حوار حضاري فعَّال؛ لذا �جب أن ُتبنى المؤسسات اإلعالم�ة  الذي ترك أثره الُمَعوِّ

اإلسالم�ة على أساس قوي وقادر على مجابهة اإلعالم الغر�ي �كافة وسائله و�مكاناته لدحض 

الحوار والحث األكاذیب وتوض�ح الحقائق أمام جمهور العالم الغر�ي، والعمل على تفعیل لغة 

 علیها.

و�عاني اإلعالم اإلسالمي من ضعف إمكاناته وعدم تواجده �الشكل المناسب على المستوى 

العالمي؛ ل�قوم برسالته اإلعالم�ة والتصدي ألكاذیب اإلعالم الغر�ي الذي یتمیز �قوته، وساعد 

اذیب والترو�ج لها، على تماهي اإلعالم الغر�ي في تلفیق ونشر تلك األكسالمي غ�اب اإلعالم اإل

كما أن وجود اإلعالم اإلسالمي الموجه إلى الغرب �عاني من التعثر والفشل، جرَّاء ابتعاد القائمین 

على العمل�ة اإلعالم�ة عن القدر الكافي من المعرفة العلم�ة والخبرة في مجال العمل اإلعالمي، 

عالم�ة في حق�ة الستین�ات والس�عین�ات وتلك العلة ل�ست حدیثة المنشأ بل قد�مة إذ إن التجر�ة اإل

الحاجة ملحة من القرن المنصرم �انت تعاني من العلل ذاتها التي تعیق مسیرته، ومن ثم فإن 

اإلسالمي على و ة التي یدار من خاللها اإلعالم العر�ي سترات�ج�تغییر اال لإلصالح عن طر�ق
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ي س�اسة إعالم�ة جدیدة تعمل على تغییر المستوى المحلي الداخلي والمستوى الدولي؛ لذا وجب تبن

المحتوى المتناول والعمل على تبدیل األسالیب واألدوات القد�مة �أخرى تعین على نجاح اإلعالم 

، ال س�ما ف�ما یتعلق في الدفاع عن فكرة الحوار )1(اإلسالمي من خالل خوض آفاق جدیدةو العر�ي 

 الحضاري والتصدي لمعوقاته.

شوب اإلعالم اإلسالمي ُ�َعبِّر عن إشكال�ة هامة في عالقته بنظیره وذلك الضعف الذي �

الغر�ي، و�شكل عدم التكافؤ بین المؤسسات اإلعالم�ة اإلسالم�ة والغر��ة عق�ة أساس�ة تتمثل في 

وفق وضعه الحالي منافسة اإلعالم الغر�ي،  اإلسالميالبون الشاسع بینهما، وال �ستط�ع اإلعالم 

فعیل وق�ام حوار فاعل بین العالم اإلسالمي والغر�ي، ومن شروط الحوار الناجح وعدم إسهامه في ت

التكافؤ بین طرفي الحوار والتقارب بینهما، وهو ما ینطبق على الوضع اإلعالمي بین الطرفین، 

، وذلك التفاوت بین الطرفین �عود إلى عدد )2(وهذا العائق �خلق نوًعا من عدم التوازن بین طرف�ه

 �اب، منها:من األس

�عاني العالم اإلسالمي من غ�اب المسلم الذي یتمتع  غ�اب اإلعالمي المسلم المؤهل: •

�قدرات واسعة على الحوار ومواجهة الغر�ي في تصوراته عن العالم اإلسالمي، و�نطبق ذلك على 

 .)3(إعالمیي العالم اإلسالمي الذین �خضعون للظروف ذاتها

العالم اإلسالمي إلى تحكم غالب�ة بلدان طن في �خضع الموا االستبداد الس�اسي: •

ت  األنظمة االستبداد�ة، ل�س من �اب ما �فرضه اإلسالم، بل �سبب ال�عد عن تعال�مه التي نصَّ

على احترام حق اإلنسان و�فلت حر�اته، ومنها: حر�ة التعبیر وعدم امتهان �رامته، ساهمت األنظمة 

                                                           
 .140ص ،38، عمجلة شؤون عر��ة،  "اإلعالم العر�ي في الخارج: الفشل ومتطل�ات النجاح"ر��ع،  )1(
، (دمشق: دار حوران للنشر والتوز�ع فضیلة الحوار في الحضارة العر��ة اإلسالم�ةزر�ق: برهان، ُینظر:  )2(

 .61 -60ص م) 2010، 1والط�اعة، ط
 .58ص ،ار منهجا وثقافةالحو خل�فة، ُینظر:  )3(
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، �ما طالت تلك اآلثار السلب�ة وانعكست سالميالعقل اإلاالستبداد�ة في ترك أثرها السلبي على 

على العدید من المجاالت في العالم اإلسالمي ومن بینها المجال اإلعالمي، إذ إنَّ اإلعالمي في 

ظل تلك األنظمة التسلط�ة یبرمج نفسه آل��ا على خدمة ما تمل�ه عل�ه تلك األنظمة، مما �عطل 

، )1(لد�ه، و�عمل وفق مبدأ الطاعة العم�اء لتلك األنظمة االستبداد�ة ملكة التفكیر والتحلیل الناقد

ومن هنا �جب أن تتبنى المؤسسات اإلعالم�ة اإلسالم�ة الدعوة إلى تشكیل هیئة مستقلة لتقی�م 

، ومن هذا )2(�صورة جادة إلسالميوسائلها اإلعالم�ة، واقتراح البدائل لمواجهة ما �عان�ه اإلعالم ا

�ي یتسنى له العمل وفق الحر�ة  ؛االستبدادأن یتخلص اإلعالمي المسلم من عائق التصور وجب 

التي تؤهله لالرتقاء �الحوار مع نظیره الغر�ي، وتغییر الصورة النمط�ة التي رسمها الغرب من خالل 

 وسائله اإلعالم�ة وغیرها من الوسائل عن العالم اإلسالمي.

ال س�ما على المستوى -ف البیئة اإلسالم�ة ومن ثم فإن تلك السلب�ات نا�عة من ظرو 

أثََّرْت على اإلعالم الذي نشأ ِوْفَق المنهج�ة التي تسایر تلك البیئة المقیدة  -الس�اسي والثقافي

للحر�ات؛ لذا لم تنجح وسائل اإلعالم من احتواء الصورة النمط�ة واآلراء المشوهة والمضللة لإلسالم 

رسالة ذات هدف حق�قي في أغل�ه، وفي حین تسارعت  إلسالميوالمسلمین، ولم �قدم اإلعالم ا

نحو البث الفضائي، إال إنها أهملت مضمون ومحتوى الرسالة الهادفة التي تض�ع  سالم�ةالدول اإل

، �ما أنَّ المادة المقدمة عبر وسائلنا اإلعالم�ة تفتقر إلى جرأة الطرح، )3(من خالل مادتها اإلعالم�ة

                                                           
 .107 -105، صمن حوار الحضارات إلى حضارات الحوارسو�اح،  )1(
، (أبو ظبي: مر�ز اإلمارات للدراسات التحد�ات المعاصرة اإلعالم العر�ي أمامالعاندي: علي محمود، ُینظر:  )2(

 . 95م) ص1999، 1وال�حوث االسترات�ج�ة، ط
 
 م،1/3/2012لآلخر والحوار بین اإلسالم والغرب"، الجامعة اإلسالم�ة �غزة، قیراط، "اإلعالم العر�ي الموجه )3(

http://site.iugaza.edu.ps/jdalou/files/2012/03/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%
A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-

http://site.iugaza.edu.ps/jdalou/files/2012/03/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B11.pdf
http://site.iugaza.edu.ps/jdalou/files/2012/03/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B11.pdf
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ي یواجه اإلعالم اإلسالمي یتمثل في تحر�ر الطاقات والمهارات واإلبداعات والتحدي األكبر الذ

واالستغالل األمثل للقدرات واإلمكان�ات الماد�ة وال�شر�ة حتى ُ�حقق صناعة إعالم�ة متطورة وفعالة 

وقو�ة، قادرة على المنافسة والتسو�ق لألفكار والق�م وأصالة الحضارة العر��ة واإلسالم�ة و�براز 

، و�التالي القدرة على تغییر الصورة النمط�ة لإلسالم والمسلمین المرت�طة �عقل�ة المواطن )1(تهاهو�

 الغر�ي.

والعمل على إعداد خطة  سالميو�ستوجب هذا التغییر تحدید خصائص اإلعالم اإل

لعالم ة بدیلة قادرة على توج�ه رسالة بناءة لآلخر من خالل الدعوة لفتح آفاق الحوار مع ااسترات�ج�

 اإلسالمي، وتتمثل تلك الخصائص في اآلتي:

، )2(الموجه لآلخر إلى امتالك الهو�ة والمشروع والس�اسة سالميافتقار اإلعالم اإل -1

صنادیق بر�د تستقبل مخرجات الصناعة اإلعالم�ة  سالم�ةفأغلب القنوات الفضائ�ة اإل

 .)3(والثقافة الغر��ة وتعمل على إعادة بثها

 ومات تحدید الرسالة اإلعالم�ة المتكاملة والمتماسكة الموجهة لآلخر.ضعف امتالك مق -2

في ص�اغة رسالة إعالم�ة تتوافق مع الجماهیر  إلسالميضعف إمكانات اإلعالم ا -3

المستهدفة، �ذا الص�اغة وفق قوانین اإلعالم ونظر�اته له�منة الموظفین البیروقراطیین 

 واالفتقار للكوادر المبدعة.

                                                           
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87-

%D9%84%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B11.pdf 
 .8 -7المرجع السابق، ص )1(
 .53م)، ص2003، 1، (دمشق: المكت�ة اإلعالم�ة، طأدیب، أزمة اإلعالم أم أزمة أنظمةخضور: ُینظر:  )2(
 .مرجع سابق قیراط:ُینظر:  )3(

http://site.iugaza.edu.ps/jdalou/files/2012/03/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B11.pdf
http://site.iugaza.edu.ps/jdalou/files/2012/03/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B11.pdf
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درة الكاف�ة للوصول والتأثیر على جماهیره؛ نظًرا لقلة التنوع في مواده افتقار الق -4

 )1(المعروضة، واالستمرار�ة وفق مهن�ة عال�ة تمكنه من الحضور والمنافسة والتأثیر.

ته في مادته استرات�جیوال تتوقف مهمة اإلعالم اإلسالمي عند حدود تغییر إمكاناته و 

ُمَطالب بنشر ثقافة الحوار بین جماهیره العر��ة واإلسالم�ة؛ اإلعالم�ة الموجهة لآلخر، بل إنه 

لتنطلق في محاورتها مع جانب الحضارة الغر��ة �شكل ُ�َساهم في دفع عجلة التقدم الحضاري، 

وتحقیق الفائدة المرجوة من خالل الحوار الدائر بین الطرفین، �إعداد برامج تبث الوعي حول 

ات والحوار معها، واإلقرار �فكرة التعدد�ة واالختالف التي اعتبرها االنفتاح على الثقافات والحضار 

اإلسالم أحد م�ادئه الرئ�س�ة، إذ إن اإلسالم دین ح�اة وطاقة ونظام یدعو لت�ادل المنافع والخبرات 

مز�ًدا من االستقرار واالزدهار في ظل التعا�ش الحضاري والثقافي  للوصول إلى ح�اة أفضل ُتَحقِّقُ 

 .)2(ع الحضاراتبین جم�

واستناًدا لما سبق تتأكد أزمة اإلعالم الغر�ي وخصائصه والمهام المنتظرة منه في سبیل 

وتذلیل العق�ات التي تقف في وجه الحوار، والتصدي للقائلین بنظر�ة  ،تعز�ز الحوار الحضاري 

لحق�قة لإلسالم لتقد�م الصورة ا ؛الصدام الحضاري والداعمین لها، والرد على األكاذیب واألساطیر

 والمسلمین.

وألهم�ة اإلعالم في تحقیق أهداف الحوار الحضاري، وجب اتخاذ عدًدا من اإلجراءات 

 ة إعالم�ة شاملة تتضمن:استرات�ج�ووضع 

                                                           
 .53، صأزمة اإلعالم أم أزمة أنظمةخضور، ُینظر:  )1(
)2(. 29 –pp 1  . ”ionIntergenerational Dialogue and Conflict Resolut“ ,Canadian Ethnocultural Council 
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إنشاء مرصد إعالمي لمراق�ة القنوات اإلعالم�ة التي تستغل الدین؛ لتشو�ه صورة  -1

 .)1(اآلخر أو التحر�ض ضد ثقافته ودینه

ة الماسة إلى وضع میثاق إعالمي یلتزم �ه �ل المشتغلین �اإلعالم، السمعي الحاج -2

مواقع التواصل االجتماعي من أجل تقد�م الصورة الصح�حة  يوالمرئي والمكتوب، ومستخدم

 .)2(اإل�جاب�ة عن األد�ان والثقافات المختلفة، وضرورة التناول العلمي والموضوعي لقضا�ا الحوار

سالمي من القیود والقوانین ال�ال�ة التي تعرقل العمل، �ذا تحر�ر تحر�ر اإلعالم اإل -3

القائم �االتصال من الرقا�ة الذات�ة؛ لیتمكن من إنتاج رسالة إعالم�ة هادفة وقادرة على المنافسة 

والتأثیر في الرأي العام على المستوى المحلي والدولي، وتوفیر اإلمكان�ات وشروط النجاح والوسائل، 

لى تطو�ر إمكانات ومهارات اإلعالمي من خالل دورات مستمرة، لتكون المؤسسة والعمل ع

 .)3(اإلسالم�ة وسیلة لإلبداع واإلنتاج الفكري ومنبًرا للحوار والنقاش البناء مع اآلخر اإلعالم�ة

تجدید الخطاب اإلعالمي العر�ي واإلسالمي من جوانب الشكل واآلل�ات واألسالیب  -4

هج�ة؛ لطرٍح جدید �غیر الصورة النمط�ة التقلید�ة؛ وطرح قضا�ا وموضوعات و�عض المضامین والمن

جدیدة تهم الرأي العام محل��ا وعالم��ا، والتر�یز على الجوانب التي تمكن من فتح آفاق الحوار مع 

 .)4(اآلخر

وجب ابتكار وسائل  لذا ى التأثیر؛الخطاب الدیني یتسم �التكرار الذي أفقده قدرته عل إن

من الطا�ع  خالً�االة تعمل قنوات تواصل یبث من خاللها خطاب یتسم بواقع�ة الحوار وجاذبیته فع

                                                           
، (القاهرة: مكت�ة الدین والحوار في الفضاء المتوسطي في �تاب: س�اسات األد�انعبد الفتاح: نبیل، ُینظر:  )1(

 .122م)، ص2005األسرة، سلسلة العلوم االجتماع�ة، 
  .120المرجع السابق، ص )2(
 .14ص مرجع سابق، قیراط،  )3(
 ینظر:اإلس�سكو، "الثقافة"، )4(

https://www.icesco.org/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9/  

https://www.icesco.org/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9/
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ن یلتفت لها الخطاب من القضا�ا اإلنسان�ة التي �جب أ الهجومي الذي یتسم �ه، فهناك العدید

 و�تخذ منها موضوعات تفتح آفاق جدیدة للحوار.

اخل المجتمعات الغر��ة، تتخذ من تشكیل قوة ضغط إعالم�ة إسالم�ة عر��ة تعمل د -5

الحوار وسیلة لعرض وجهة النظر اإلسالم�ة، وتهدف إلى تحسین صورة المسلمین في الغرب من 

خالل عرض الحقائق الدین�ة والثقاف�ة عرًضا علم��ا موضوع��ا مؤ�ًدا �األدلة والبراهین، �ذا الحوارات 

 .)1(الموضوع�ة الجادة

ثبت عبر الخبرة أفاإلعالم سالح فكري قوي المفعول،  ،م�ةوتلك النقطة في غا�ة األه

�كون ورقة را�حة للذا �جب استخدام ذاك السالح  القوة المسلحة الفعل�ة؛�ش�ه  االمتكونة أن له تأثیرً 

 حق�قة اإلسالم الفعل�ة، ال وهم الغرب. موضحةً 

، و�ناء س�اسة تحقیق االستقالل اإلعالمي من خالل تعز�ز الهو�ة العر��ة واإلسالم�ة -6

وطن�ة مستقلة تعمل لصالح األمة اإلسالم�ة، وتحد من خطر الت�ع�ة اإلعالم�ة؛ ألنها تشكل خطًرا 

 .)2(على الثقافة اإلسالم�ة

إنشاء مراكز �حوث إعالم�ة متخصصة تتر�ز مهمتها في إعداد الردود اإلعالم�ة  -7

من خالل اإلعالم الغر�ي؛ نظًرا  اإلسالم�ة القو�ة على عمل�ات تشو�ه صورة اإلسالم والمسلمین

، وتفعیل دور الدبلوماس�ة اإلسالم�ة في محاورة )3(لغ�اب جهة إعالم�ة موحدة للق�ام بهذا العمل

اآلخر ومد جسور للعالقة �ه، وتخل�صه من األحكام المس�قة والصور النمط�ة واألكاذیب واألساطیر 

 .)4(التي رسخها اإلعالم الغر�ي في ذهنه

                                                           
 .196ص ،ا وثقافةالحوار منهجً خل�فة،  )1(
 . 96المرجع السابق، ص )2(
 .197، صالحوار منهجا وثقافة، خل�فة )3(
 ، مرجع سابق.راطقی )4(
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األقل�ات المسلمة في المجتمعات الغر��ة، والتعاون معها من أجل إ�صال  تفعیل عمل -8

الرسالة إلى اآلخر، ومثاًال على ذلك هناك خمسة مالیین مسلم في فرنسا، والعدد ذاته في الوال�ات 

مثل: بر�طان�ا وهولندا و�لج�كا  ،المتحدة األمر�ك�ة، وهناك أقل�ات �أعداد معتبرة في الدول األورو��ة

لمان�ا و�س�ان�ا و��طال�ا وغیرها، قد تسهم في إنشاء قنوات حوار وتفاهم مع اآلخر، و�قع على وأ

عاتقها إعطاء صورة حق�قة عن اإلسالم، وتغییر الصورة النمط�ة المشوهة، ودعم عمل تلك األقل�ات 

رسالتها من خالل التخط�ط والتنسیق والبرمجة مع المرجع�ات الدین�ة في العالم اإلسالمي ألداء 

 .)1(لإلسالم والمسلمین ء�صورة صح�حة، حتى ال ُتستغل أو ُتس�س من قبل جهات تسي

في توفیر تلك الوسائل، والدعم �شكل �مثل  واجب العر�ي واإلسالميومن ثم فإن التكاتف 

فإن توحید الجهود واإلمكانات الماد�ة  ،أمة �املة ال مجرد دول متفرقة تعمل �ل منها على حدة

 لتحقیق األهداف من خالل اإلعالم الیوم. ؛و�ة الفكر�ة من شأنه توفیر الوسائل المناس�ةوالمعن

 المطلب الرا�ع: التعل�م التر�وي وأثره في التغلب على معوقات الحوار الحضاري 

دوًرا هاًما في تعز�ز حوار الحضارات، والتصدي لمعوقاته؛ لما  العمل�ة التعل�م�ة تؤدي

في تر��ة النشء على م�ادئ الحوار والسلم المجتمعي، وتكون نظرته عن للتعل�م من أثر واضح 

اآلخر، ومن وظائف التعل�م تغییر الصورة النمط�ة والسلب�ة عن اآلخر، �ما للتعل�م دور �ارز في 

تر��ة األج�ال على ثقافة الحوار واحترام التعدد الثقافي والدیني وفق منهج�ة واضحة وسل�مة ال 

ادئ اإلسالم�ة، وفي هذا المطلب أبین ��ف �ساهم التعل�م من خالل مراحله تتعارض مع الم�

المختلفة في المساهمة نحو مشار�ة إ�جاب�ة في حوار الحضارات، ال س�ما في عصر التقدم التقني 

 والتكنولوجي واالنفتاح على اآلخر.

                                                           
 .16المرجع السابق، ص )1(
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لها من مجرد و�شغل التعل�م مكانة هامة في تأس�س و�ناء ثقافة الحوار مع اآلخر، وتحو�

معلومات نظر�ة یتلقاها المتعلم، إلى أسلوب ح�اة ومنهج هدفه األساسي للتعل�م بناء اإلنسان؛ لذا 

َغْر عبر المراحل التعل�م�ة المختلفة، ومن هنا �جب أن  �عمل على تر�یته و�ناء الشخص�ة منذ الصِّ

 ُیبذل المجهود في تعل�م الطالب على مستو�ین أساسیین:

أص�حت الحاجة ملحة إلى تغییر طرق التعل�م من التلقین التقلیدي  ،ق التعل�م�ةأوًال: الطر

إلى طرق تعتمد على الفهم؛ لتشج�ع المتلقي من خاللها على طرح األسئلة، والمناقشة و�بداء الرأي، 

والتدر�ب على االختالف في الرأي، واحترام وجهة النظر المختلفة وآداب االختالف في وجهات 

تفعیل الحوار من بین المتعلم والمعلم، فتتحول العمل�ة التعل�م�ة إلى حوار علمي و�بداء النظر، و 

 .)1(الرأي وتبني ثقافة النقاش

وجب ص�اغة المناهج التعل�م�ة وفًقا لحر�ة العلم والتقدم العلمي،  ،ثانً�ا: المحتوى التعل�مي

ب أن یتضمن محتوى المناهج والتخلص من المضامین التي تؤدي لالنغالق على الذات، �ما �ج

الدراس�ة مادة ثقاف�ة تتضمن مواض�ع أد�ان وثقافات الحضارات األخرى، وتقد�م صورة إ�جاب�ة 

عنها، وتنق�ح محتوى المواد الدراس�ة للتخلص من �ل ما �شو�ها تجاه تلك القض�ة، أو تعمل على 

 .)2(ثقاف�ة والدین�ة و�شاعة روح التسامحتنم�ة روح الكراه�ة والعداء تجاهه، مع تز��ة قبول التعدد�ة ال

إن تصو�ر المناهج الدراس�ة اآلخر �صورة سلب�ة تؤدي إلى الصراعات والفرقة، وس�ادة 

تلك التي تسود  )3(ثقافة غیر واقع�ة، وأشار موران إلى هذا النوع من الثقافة بلفظ: "ثقافة الُحمق"

                                                           
 .177، صالحوار منهجا وثقافة ،خل�فةُینظر:  )1(
 .7، ص53-52 ع، مجلة االجتهاد ،"حوار الحضارات في المنتد�ات العر��ة"، السماكُینظر: )2(
، 1ر تو�قال للنشر، طه، ترجمة: محمد الهاللي، (الدار الب�ضاء: دا، ثقافة أور�ا و�ر�ر�تهاإدغار: مورانُینظر:  )3(

 .6م)، ص2007
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وخ�مة ومأساو�ة على ال�شر�ة �شكل محتوم،  العالم الیوم عبر س�استه المر�ضة، ستكون نت�جتها

مشیًرا أنَّ الحل �كمن من خالل التر��ة والتعل�م، واعتبر أن الفكر في التر��ة والتعل�م �مثل التر�اق 

 .)1(لثقافة الحمق

وانطالًقا من اإل�مان �أهم�ة الدور الذي �قوم �ه التعل�م في مجال الحوار بین الحضارات، 

م�ادرات تعل�م�ة تعمل على تحسین التفاهم العالمي؛ �غ�ة الوصول إلى المز�د  أطلقت الیونسكو س�ع

من الوئام والتفاهم بین شعوب العالم وحضاراته، من خالل دراسة تار�خ الثقافات، والعمل على 

تثق�ف النشأ �حقوق اإلنسان، والتعر�ف �الد�انات وأهم�ة الحوار بینها، وتزو�د المتعلمین �المعارف 

ْس على تعدد الثقافات وفق الم�ادئ اآلت�ةواالت  :)2(جاهات والمهارات الثقاف�ة التي ُتَؤسَّ

وجب وضع مناهج ُتسهم في إكساب المتعلم الوعي نحو ثقافته  المناهج التعل�م�ة: -1

وتراثه وهو�ته، واحترام التنوع الثقافي والق�م للحضارات المختلفة، وتنمي طرق تفكیرهم وأسالیب 

ق النقد الواعي للوقوف ضد جم�ع أشكال التفرقة التي تؤدي إلى العنصر�ة مع�شتهم، وخل

 واالستعالء، وذلك من خالل مواد الجغراف�ا والتار�خ واللغات والفنون.

تفعیل التواصل الم�اشر مع اآلخر�ن في الحضارات األخرى، من  مهارات التواصل: -2

 ن األقطار والبیئات والثقافات المختلفة.خالل المشروعات ال�حث�ة المشتر�ة، وت�ادل المعلمین بی

من أجل تسهیل التواصل مع اآلخر�ن، فال تقف اللغة عائًقا  تدر�س اللغات األجنب�ة: -3

 أمام عمل�ة الحوار الحضاري، بل تعمل على بناء جسٍر من التواصل البناء.

                                                           
 المرجع السابق. )1(
)2(. 38-pp 37, ”Guidelines on Intercultural Education“ ,UNESCO 
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وجب تدر�ب المعلمین على مهارات إشراك الطالب في نشاطات  إعداد المعلمین: -4

 .)1(لفة تز�د من درجة فهمهم لآلخر�ن، وز�ادة وعیهم �الق�م اإل�جاب�ة للتنوع الثقافيمخت

 ،"المختلفة والثقافات األد�ان بین والتعا�ش الحضارات حوار ودعم رعا�ة" قطر دولة وتولي

 وضعتها خطة وفق م2010 عام أنشئت التي الحضارات لتحالف القطر�ة اللجنة من بتوج�ه

 والحوار التقارب لتحقیق ؛األهداف من مجموعة تحقیق على تعمل والتي ،)م2022 -2018(

الذي �عمل  التعل�مي القطاع عبر عدة مجاالت أبرزها المختلفة، والثقافات األد�ان بین الحضاري 

على المساهمة في التعر�ف �حضارات العالم و�شجع على التفاعل بینها، �ما �عزز الق�م اإلنسان�ة 

نسان، وتوفیر أجود أنواع التعل�م مع ضمان خلق فرص متكافئة للمواطنین واحترام حقوق اإل

والمق�مین على أرض قطر، و�ناء المدینة التعل�م�ة، ومر�ز مناظرات قطر، وغیرها من األنشطة، 

تحقیق التعا�ش والتقارب السلمي بین  التي تحقق الهدف العام للتحالف الحضاري القائم على

 . )2(هم بینها، إلقامة عالقات �سودها االحترام وتقبل اآلخرالشعوب و�زالة سوء الف

ذلك االهتمام ضرً�ا من الم�الغة، بل إن االهتمام بتر��ة النشأ وتعل�مهم من خالل وال �عد 

م 2005المؤسسات التعل�م�ة التر�و�ة ذا أثر في الحوار الحضاري، �ما أكد مؤتمر الر�اط عام 

خالل عدد من التوص�ات لدور المؤسسات التر�و�ة في الحوار  على أهم�ة دور تلك المؤسسات من

العمل على  )3(م لمتا�عتها، والتي تمحورت في2008الحضاري، �ما ُعقد مؤتمر �و�نهاجن عام 

 ز�ادة الوعي �االختالف الثقافي، ومصادره و�سهاماته المختلفة ومصادره من خالل المناهج الدراس�ة.

                                                           
)1( he Copenhagen Conference on Education for Intercultural“, UNESCO T 
 ")2022 -2018خطة اللجنة القطر�ة لتحالف الحضارات (ُینظر: وزارة الخارج�ة، " )2(

https://www.unaoc.org/wp-content/uploads/Qatar-National-Strategy-Arabic1.pdf 
)3( ”The Copenhagen Conference on Education“  ,UNESCO 

https://www.unaoc.org/wp-content/uploads/Qatar-National-Strategy-Arabic1.pdf
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تحالف الحضارات العدید من البرامج الداعمة والمعززة خطة كما تقدم دولة قطر وفق 

عملت دولة قطر  "، فقد"برنامج الزمالة الدول�ة لتحالف الحضارات: للحووار والتقارب الثقافي مثل

م،  2013وم  2011و 2010على استضافت وفدا من القادة الش�اب في أورو�ا وأمر�كا أعوام 

وت�ادل الحوار بین المواطنین األورو�یین واألمر�كیین و�ین  و�هدف هذا البرنامج إلى تعز�ز التعارف

نظرائهم من العرب والمسلمین والتعاون في مجاالت مختلفة ترت�ط بتحقیق أهداف تحالف 

 )1(.الحضارات

الثقافات المتعددة في المراحل التعل�م�ة المختلفة، و�عداد  يالعمل على إدماج التعل�م ذ •

 خطة وفق منظور طو�ل المدى.

الق�ام �إعداد مواد تر�و�ة في مجال التعل�م والحوار بین الثقافات، موجهة لفئة المعلمین،  •

 والعمل على نشرها وتعم�مها.

بذل مز�د من الجهد للعنا�ة �اللغات التي تعتبر جسور الحوار بین الثقافات المختلفة،  •

بها في سبیل ترس�خ  إضافة إلى تعز�ز تدر�س مادة اللغة العر��ة في البلدان الغیر ناطقة

 التفاهم.

استحداث جوائز للتمیز في مجال الحوار، والتنوع الثقافي من خالل أنشطة مختلفة  •

تعزز ق�مة الحوار بین الحضارات، والسعي لز�ادة عدد الكراسي الجامع�ة في مجال 

 . )2(المختلفةالحوار بین الحضارات في الدول والمناطق 

                                                           
  "،خطة دولة قطر لتحالف الحضاراتلتحالف الحضارات،"ینظر: اللجنة القطر�ة  )1(

https://qcac.mofa.gov.qa/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-
%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84
%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA  

)2(A Better Future for All“Ginkel,  

https://qcac.mofa.gov.qa/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://qcac.mofa.gov.qa/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://qcac.mofa.gov.qa/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://qcac.mofa.gov.qa/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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في تعز�ز ق�مة الحوار، إال أن التعل�م الجامعي یتمتع �أهم�ة  وال شك أن للتعل�م أهم�ة �برى 

أكبر؛ إذ تمثل الجامعات مر�ًزا لإلبداع والتجدید، وهو ما ال یتمثل في المراحل التعل�م�ة السا�قة 

، ولم تعد الجامعات مجرد محطات لتلقي المعرفة )1(عل�ه �الصورة والمكانة التي تحتلها الجامعات

إنها تقوم �أدوار اجتماع�ة مختلفة تنمي من خاللها الحوار الحضاري عبر عدد من األكاد�م�ة، بل 

 .)2(المؤسسات الثقاف�ة والعلم�ة والدین�ة

ومن األمثلة على أنشطة الجامعات المتعددة في سبیل تقو�ة صالت الحوار �اآلخر ق�ام 

، �ما أن )3(الشر�عة جامعة اإلمام محمد بن سعود تأصیل مبدأ الحوار من خالل تدر�س مقررات

تجر�ة جامعة قطر تعد تجر�ًة فر�دًة في دعم مسیرة الحوار الحضاري من خالل ق�امها �إدراج 

المفاه�م والمصطلحات المتعلقة �التفاهم بین الشعوب ضمن منهجها التعل�م�ة، وتضمین ثقافة 

المقارنة، وحقوق  التقارب بین الحضارات عبر عدد من مقرراتها التعل�م�ة مثل: مقرر األد�ان

اإلنسان، والحضارة الغر��ة والعولمة، �ما قامت الجامعة �طرح برنامج للغة العر��ة للناطقین �غیرها، 

طالً�ا في البرنامج الذي یهدف إلى تأكید الق�م اإلنسان�ة المشتر�ة، واعت�ار  731وشارك نحو 

، �ما تعد )4(إلى تأكیدها وترس�خهاااللتقاء اإلنساني من الم�ادئ األساس�ة التي تسعى دولة قطر 

كل�ة الشر�عة والدراسات اإلسالم�ة �جامعة قطر ذات نشاٍط ملموس وواضح في سبیل تنم�ة الحوار 

الحضاري، إذ هي الكل�ة الوحیدة التي تحوي برنامًجا للماجستیر في تخصص الحوار بین األد�ان 

احترام التعدد�ة الدین�ة للشعوب المختلفة، والحضارات، تعمل من خالله على تأكید ثقافة الحوار، و 

                                                           
 المرجع السابق. )1(
)2( .60-53” Promoting Dialogue among Civilizations The Role of Saudi Universities in“, Hammadi-Al 
مام محمد بن دور الجامعات السعود�ة في حوار الحضارات: جامعة اإلأ�ا الخیل: سل�مان بن عبد هللا، ُینظر:  )3(

 .49م)، ص 2010، (الر�اض: منشورات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالم�ة، سعود أنموذجا
ps://www.unaoc.org/wphtt-م"، 2009خطة عمل دولة قطر لتحالف الحضارات، "وزارة الخارج�ةُینظر: )4(

content/uploads/Qatar-National-Strategy-Arabic1.pdf 

https://www.unaoc.org/wp-content/uploads/Qatar-National-Strategy-Arabic1.pdf
https://www.unaoc.org/wp-content/uploads/Qatar-National-Strategy-Arabic1.pdf
https://www.unaoc.org/wp-content/uploads/Qatar-National-Strategy-Arabic1.pdf


169 
 

وتعز�ز التعا�ش السلمي بین �افة بین العالم وفًقا للم�ادئ اإلسالم�ة التي تحث على احترام اآلخر 

 ومعتقداته.

�رسي األس�سكو لتحالف الحضارات �كل�ة الشر�عة من خالل  مت جامعة قطراوقد ق

على تبني فكرة طرح "جائزة لقطر�ة لتحالف الحضارات �التعاون مع اللجنة اوالدراسات اإلسالم�ة، 

دعم حوار الحضارات والتعا�ش بین األد�ان والثقافات، والتي قطر العالم�ة لحوار الحضارات"؛ ل

ُتمنح ألفضل �حوث تقدم في موضوعات الجائزة والتي تشمل محاور عدة منها مفهوم الحوار 

، ورؤى مبتكرة لحوار حضاري فعال �اٍن لألوطان وفلسفته وأ�عاده، و�شكال�ة الحوار والتواصل

 .)1(والحضارات

إن العمل�ة التعل�م�ة والتر�و�ة تكفل لنا ظهور أج�ال تؤمن �الحوار بین الحضارات وتقدر 

ق�مته، وتعمل على ممارسة الح�اة �شكل �حمل التفاؤل نحو غد أفضل، من خالل التنم�ة الثقاف�ة 

 .)2(عبر نظام التر��ة والتعل�م

و�هذا تتضح أهم�ة التعل�م وسیلة وأداة ضرور�ة للوقوف في وجه المعوقات الحضار�ة، �ما 

 �مثل مجال التعل�م رسالًة سام�ًة من خالل رسالته المستمرة طالما استمرت الح�اة.

  

                                                           
  "،خطة دولة قطر لتحالف الحضاراتُینظر: اللجنة القطر�ة لتحالف الحضارات، " )1(

https://qcac.mofa.gov.qa/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-
%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84
%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA 

، تقدیم: أحمد بن حسن الحمادي، الحوار الحضاري دراسة في النظام المعرفي والقیمي القرآنيمقبول: إدریس،  )2(
ین معمیش (الدوحة: اللجنة القطریة لتحالف الحضارات، د.ط، وإبراھیم عبدهللا األنصاري، مراجعة: عز الد

 Anouar Abdel-Malek et (all), Cled pour une strategie nouvelle duنقال عن:  .116م) ص  2018
developpement, Paris, Editions Ouvrieres. UNESCO, 1984, p77-78. 

https://qcac.mofa.gov.qa/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://qcac.mofa.gov.qa/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://qcac.mofa.gov.qa/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://qcac.mofa.gov.qa/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 .الثالث: فاعل�ة الحوار الحضاري ونجاحهالم�حث 

جب ق�ام الحوار �قوة بین الحضارات، ُ�عنى هذا الم�حث بدراسة األهداف التي من أجلها یتو 

كذا األسس التي ین�غي أن �قوم علیها و�ؤتي ثماره دون إفراط أو تفر�ط، وتوض�ح شروط هذا 

الحوار الناجح بین الحضارات، ثم التطرق إلى المجاالت الهامة والمشتر�ة بین اإلنسان�ة التي تق�م 

لعامل المشترك بینها، ومن ثم نحصد ثمرات هذا حواًرا دائًما �قوم على أساس احترام اإلنسان�ة وا

الحوار من التقدم التقني واالقتصادي والسالم المجتمعي والتعا�ش اإلنساني؛ لذا وجب إبراز دور 

 المؤسسات ال�حث�ة الداعمة للحوار الحضاري، و��ان دورها في المجتمع اإلنساني.

 .المطلب األول: أهداف الحوار وأسسه وشروطه

ار القائم بین الحضارة اإلسالم�ة وغیرها من الحضارات مرهوٌن �مجموعة من نجاح الحو 

األهداف والشروط والمقومات التي ینطلق منها، وتلك المعاییر �فیلة �أن ترتقي �الحوار إلى بناء 

حضارات تكون موجهة لخدمة اإلنسان، وتنظر لحوار الحضارات نظرة استشراف�ة قائمة على تصور 

خالل المنطلقات التي ذ�رناها آنًفا؛ ل�كون نتاجها بناء نظام عالمي جدید قائم على  ذلك الحوار من

 االعتراف بتعدد الحضارات وت�ادل المنافع، ال على أساس أحاد�ة القطب.

 .أوًال: أهداف الحوار الحضاري 

یتوقف الحوار في فعالیته بین الحضارة اإلسالم�ة ونظیراتها، على تحقیق جملة من 

 تتمثل في اآلتي: األهداف
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تغییر الصورة النمط�ة السلب�ة عن اإلسالم التي عمل الكارهون على نشرها والترو�ج لها  -

من خالل وسائلهم المختلفة، فاإلسالم دین قائم على التسامح بین أبناء ال�شر�ة �افة، وأصحاب 

 .)1(الد�انات السماو�ة �شكل خاص

المسلمة التي تع�ش في البالد الغر��ة، وتبني السعي إلى تحقیق األمن والحما�ة لألقل�ات  -

 .)2(القضا�ا الخاصة بهم

تنم�ة قدرة المسلمین على تقبل النقد من خالل االستماع للطرف اآلخر بوعي دون  -

 .)3(اندفاع، والكشف عن نقاط الضعف لدیهم و�صالحها

ت سل�مة تنم�ة العالقات بین الحضارتین اإلسالم�ة والغر��ة، �شكل �حقق ق�ام عالقا -

بینهما، و�ضمن التغلب على المعوقات التي تعترض سبله ووسائله لحل المشاكل والنزعات الدین�ة 

والثقاف�ة التي تحدث بین الحین واآلخر، والتصدي لكل النظر�ات الثقاف�ة والس�اس�ة المؤ�دة والمؤد�ة 

 .)4(للصدام بین الحضارتین

ة �شكل مستقل عن األخرى على أساس االعتراف �التعدد الدیني والثقافي لكل حضار  -

التسامح ونبذ التعصب الدیني والثقافي �ما �حقق التفاهم المت�ادل بین أصحاب الد�انات والثقافات 

 .)5(المختلفة، و�ؤدي إلى التعا�ش �سالم بین ال�شر

                                                           
 .428، صالحوار اإلسالمي المس�حيعجك، :ُینظر )1(
 .429المرجع السابق، ص )2(
 .51م، ص1977، حز�ران 223ینظر: المؤتمر اإلسالمي المس�حي في قرط�ة، مجلة العر�ي، العدد:  )3(
الهیتي: عبد الستار، الحوار: الذات واآلخر، (الدوحة: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالم�ة، �تاب األمة، ُینظر:  )4(

 .169ه)، ص1425، 99العدد: 
 .30، صا وثقافةلحوار منهجً ا ،خل�فة )5(
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التوقف عن اعت�ار نموذج الحضارة الغر��ة هو النموذج الوحید القابل للتعم�م، واإلقرار  -

 .)1(الحضارة اإلسالم�ة في المشار�ة الجادة في ص�اغة معالم النظام العالمي الجدید �حق

تحقیق التعارف اإلنساني بین الحضارات، والكشف عن المشترك الدیني والثقافي، ودعم  -

سبل التعا�ش، وتحقیق المصالح والمنافع اإلنسان�ة �ما �ضمن احترام اإلنسان، وتحقیق سعادته، 

 .)2(�ل حضارة في األمن والحر�ة وتقر�ر المصیر واالعتراف �حق

االرتقاء �أسلوب الخطاب الدیني والثقافي الموجه لآلخر، ونشر ق�م التسامح الدیني  -

والثقافي من خالله، وتحدید آل�ة التطو�ر للمناهج الدین�ة والتعل�م�ة وأجهزة الوسائل اإلعالم�ة �ما 

 .)3(�كفل نجاح ق�ام حوار ناجح فعال

ة األخطار التي تهدد ال�شر�ة �سبب الحروب، �التعاون المشترك بین الطرفین مواجه -

 .)4(وحما�ة اإلنسان من األخطار المدمرة و�زالة الحواجز والشك بین الحضارتین

وتلك األهداف �فیلة بتأس�س حوار حضاري فاعل بین اإلسالم والغرب، �قوم على احترام 

والتعاون في إعمار األرض وخدمة ال�شر�ة، مع خصوص�ة �ل طرف لآلخر، و�حقق التكافل 

احتفاظ �ل حضارة بهو�تها والخصائص التي تمیزها عن سواها من الحضارات، ومن ثم فإن تحقیق 

 تلك األهداف مرت�ط �مجموعة من األسس والضوا�ط التي تحكم عمل�ة الحوار بین الطرفین.

                                                           
، (الر�اض: مكت�ة الملك عبد العز�ز، ندوة اإلسالم اإلسالم وحوار الحضاراتالنبهان: محمد فاروق، ُینظر:  )1(

 .331 -330م)، ص2004 -هـ 1425، 1وحوار الحضارات، ط
 .31، صالحوار منهجا وثقافة ،خل�فة )2(
، مجلة منار اإلسالم ،"التدخل الغر�ي والضرورة اإلصالح�ة  تجدید الخطاب الدیني بین "، مسعودُینظر:  )3(

 .55، ص371ع
 .331 -330، صالحوار اإلسالمي المس�حي ،عجك )4(
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 ثانً�ا: أسس وضوا�ط الحوار بین الحضارات

 الناجح لمجموعة من األسس والضوا�ط، من أهمها: �خضع الحوار

إذ �جب على المتحاور�ن االلتزام �الموضوع�ة ومراعاة الح�اد�ة وال�عد عن  الموضوع�ة: •

التعصب، و�عین على ذلك االلتزام �موضوع الحوار ومحاوره وعدم التشعب والخروج عن تلك 

 .)1(المحاور

من أسس الحوار أال �خوض المحاور في إذ یتعلق �موضوع الحوار ومادته، و  العلم: •

 .)2(إلى الفكرة أو القض�ة التي یتحاور حولها ءموضوع �جهله، ف�سي

�جب احترام المرجع�ات والخصوص�ات الثقاف�ة لكل حضارة،  احترام المرجع�ة الثقاف�ة: •

آلثار ، �ما �عتبر قبوًال بوجود اآلخر، وتحق�ًقا ل)3(إذ من شأنه تعز�ز التواصل بین الحضارات

اإل�جاب�ة، وتحفیًزا على ق�ام تعاون مشترك بین الحضارتین، �ما أن عدم احترام الطرف الُمَحاَوْر 

 .)4(�جعل الحوار ُأَحاِد��ا �حاول ف�ه طرف فرض س�طرته ووجهة نظره على الطرف اآلخر

                                                           
، (القاهرة: مكت�ة ابن ت�م�ة، الجزء الثاني)، آداب ال�حث والمناظرةالشنق�طي: محمد األمین بن المختار، ُینظر:  )1(

 . 91ص
 -ه1427، 1، (مكة المكرمة: مر�ز الكون، طالحوار في اإلسالمبن حسین، عبد هللا  الموجان:ُینظر:  )2(

 .78 -77م)، ص2006
آفاق الحوار بین الحضارات والثقافات: نحو ثقافة حوار في مواجهة ثقافة سعید، عبد الستار فتح هللا، ُینظر:  )3(

 .17 -15م)، ص2005، (مكة المكرمة: را�طة العالم اإلسالمي، العنف
، الغرب و�ق�ة العالم بین صدام الحضارات وحوارها: حوار الحضارات شروطه ونطاقهالعوا: محمد سل�م، ر: ُینظ )4(

 .245 -244م)، ص2000، 1(بیروت: دار الفكر، ط
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على المتحاور�ن أن ینطلقوا من األمور المتفق علیها بین  القواسم المشتر�ة: •

ین، مما �عزز ق�ام حوار ناجح وفعَّال تسوده روح التفاهم، و�قلل الفجوة والهوة بین الطرفین، الحضارت

 .)1(و�فتح آفاًقا أرحب للحوار بوجود أرض مشتر�ة للطرفین

إعطاء الحر�ة لكل طرف من أطراف الحوار للتعبیر عن رأ�ه في مناخ �سوده  الحر�ة: •

المختلف، واحترام وجهة نظره، إذ إهمال مبدأ الحر�ة ال  ة واالعتراف �اآلخرد�موقراط�االحترام وال

 .)2(ى للحوار�حقق معنً 

ألن اإلفادة من  ؛للتأكید على نجاح الحوار ال بد من استمرار�ته وتجدیده االستمرار�ة: •

الخبرات والمعرفة ال تحدث إال بتواصل الحوار بین الطرفین، حتى �كون الحوار الحضاري مواكً�ا 

 . )3(تطورات العالم�ةللتغیرات وال

ومن ثم فإن توافق تلك األسس والضوا�ط �اإلضافة إلى تحقیق األهداف ووجود مجموعة 

و�ؤدي  ،من الشروط التي ُتْلِزُم محاوري الحضارتین اإلسالم�ة والغر��ة �عمل على نجاح الحوار

 إلى تحقیق أهدافه المنشودة.

 ثالًثا: شروط حوار الحضارات

الحضارتین اإلسالم�ة والغر��ة ال بد له من توافر عدد من الشروط،  الحوار الناجح بین

 أهمها:

                                                           
ه)، 1415، 1، (القاهرة: دار المنار للنشر والتوز�ع، طأصول الحوار وآدا�ه في اإلسالمحمید: صالح، ُینظر:  )1(

 .5-3ص
 .245، صالغرب و�ق�ة العالمالعوا،  ُینظر: )2(
 .254المرجع السابق، ص )3(
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التكافؤ بناًء على ما قدمته الحضارات من منجزات على  ُ�قاس الطرفین:التكافؤ بین  -

المستوى اإلنساني واألخالقي، وما حققته في سبیل تقدم وُرِقي الوجود اإلنساني، و�مداده �الق�م 

عبر التار�خ، وال مجال هنا ألن �قاس التكافؤ وفق المعاییر العسكر�ة أو التقدم الروح�ة واألخالق�ة 

 .)1(االقتصادي أو الس�اسي، ألن تلك المعاییر تخضع للظروف واألحوال الدول�ة المتغیرة

التكافؤ هو الوسیلة لوجود التفاهم مع اآلخر والتقارب معه، واالنفتاح على أفكاره  كما أنَّ 

، و�ساهم التكافؤ في خلق شعور اإلرادة المشتر�ة للطرفین وعدم الشعور �الدون�ة، )2(اواالستفادة منه

، ومن ثم فال ین�غي أن تفرض )3(دون أن �فرض طرف رأ�ه على اآلخر تحق�ًقا للحوار الناجح

الحضارة الغر��ة ه�منتها على الحضارات األخرى، بل �جب أن تنطلق من إ�مانها �أهم�ة اآلخر 

 عال في خدمة اإلنسان�ة إلى جوارها.ودوره الف

، فقد لها �اع طو�ل في تحقیق الخیر لإلنسان�ةومما سبق یتضح أن الحضارة اإلسالم�ة 

و�ن أنكر في نهضة وتقدم الحضارة الغر��ة،  رئ�ًساا سب�ً  و�انتال �مكن تجاهلها،  اصنعت أمجادً 

الحضارتین أفضل من األخرى لن حد أن أ� المسبق تصورالق�ام الحوار وفق و الغرب تلك الحق�قة، 

العالم الیوم تحد�ات عدیدة تهدد اإلنسان�ة أجمع مثل: األمراض �ما یواجه مثمرة، یؤت نتائج 

رأس المال  إذ هولضمان سالمة اإلنسان  اإلنسان�ة تضامن الحضارات یوجب ،المتفش�ة والجوع

 الحق�قي في العالم.

                                                           
، تقد�م محمد عمارة، (الكو�ت: حوار الحضارات إشكال�ة التصادم وآفاق الحوارالو�شي: عط�ة فتحي، ُینظر: )1(

 .274م) ص2001، 1مكت�ة المنار اإلسالم�ة، ط
 .35 -34ص، فضیلة الحوار ،زر�قُینظر:  )2(
، (بیروت: المؤسسة العر��ة حوار الحضارات في القرن الواحد والعشر�ن رؤ�ة إسالم�ةهللا علي،  العل�ان: عبد )3(

 .80م)، ص2004، 1للدراسات والنشر، ط
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فین المتحاور�ن تحدید موضوعات �جب على الطر  تحدید هدف وموضوع الحوار: -

، فالغموض والجهل )1(الحوار والهدف المنشود منه؛ ل�كون الحوار واضًحا ال �ح�ط �ه الغموض 

ا ال �حقق هدفه بین الطرفین.  ب�عض قضا�ا الحوار تجعله هش�

ومن ثم ف�جب على الحضارتین اإلسالم�ة والغر��ة َتَبنِّي قضا�ا العالم وحقوق اإلنسان، 

العدوان على الشعوب مع تحقیق حر�تها التي �فلتها الشرائع السماو�ة، وأقرتها المواثیق  ومنع

 .)2(الدول�ة، وضمنتها الم�ادئ اإلنسان�ة، �ما �جب أن تحقق المصالح والمنافع المشتر�ة

على طرفي الحوار التر�یز على ما یدور أثنائه، واإلنصات لما �قوله �ل  اإلصغاء: -

 لى ق�ام حوار بناء.طرف، مما �ساعد ع

أن تعو�د النفس على ض�ط انفعاالتها له شأن عظ�م في عمل�ة اإلصغاء السل�م،  ونستنتج

في ب�ان شكل الطرف المتحاور �صورة أقوى خاصة أمام  ا�بیرً  اكما أن لإلصغاء واإلنصات دورً 

و�أتي اإلنصات  ،ةیدفكرة عن تلك األطراف من خالل تمتعهم �مهارات عد نُ وِّ كَ الرأي العام، الذي �ُ 

 .ضمن تلك المهارات الهامة

�جب أن �قوم الحوار بین الطرفین بناء على االحترام،  االحترام المت�ادل بین المتحاور�ن: -

و�عطاء �ل طرف حقه من وقت الحوار وموضوعه ومخاطبته �األسلوب المهذب، والع�ارات 

شار�ته في صناعة الحاضر والمستقبل یؤدي ، واحترام اآلخر واإلقرار له �حق التعا�ش وم)3(الالئقة

 .)4(إلى اتخاذ القرارات اإل�جاب�ة وق�ام الحوار الناجح بین أطرافه

                                                           
 .38، ص رفضیلة الحوا ،زر�ق : ُینظر )1(
 .المرجع السابق )2(
 .32، صأصول الحوار ،حمید )3(
، 1، (بیروت: دار الفكر، طنحن واآلخرد صادق، مرشو: غر�غوار منصور، والحسیني: سید محمُینظر:  )4(

 .121م)، ص2001 -ه1422
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ومن أجل تحقیق غا�ات الحوار اإل�جاب�ة وجب نبذ االستهزاء واالحتقار للطرف اآلخر، 

�ه التقلیل ، فال یتحول الحوار إلى جدل مذموم �حاول أحد طرف)1(والمحافظة على السلوك المهذب

 ،من شأن اآلخر، وهو ما ال �حقق األهداف اإل�جاب�ة، بل �جب على المحاور أن ینتقي أسلو�ه

و�تمتع �الرفق واللطف في مخاط�ه اآلخر التي تعني الدفع �التي هي أحسن، فاألسلوب وطر�قة 

 .)2(التعامل مع اآلخر لها دور �بیر في نجاح الحوار

الحترام للطرف ن واقع عدم االحوار والمحادثات ناتج عفإن من المالحظ أن فشل  وعل�ه

و�ن �ان هناك ر أرض�ة مشتر�ة من االحترام، یلذا �جب على المتحاور�ن توف اآلخر وعدم تقدیره؛

�حول مجرى الحوار وفائدته إلى الضد إذ إن االستهزاء �اآلخر  ،العدید من القناعات حولختالف ا

 نشر الكراه�ة وتأكید العنصر�ة.و 

 المطلب الثاني: مجاالت الحوار وموضوعاته

توجد العدید من المجاالت والقضا�ا التي تعد نقطة انطالق الحوار بین الحضارتین 

اإلسالم�ة والغر��ة، وتدور محاوره حول المشترك بین الحضارتین �ما تسعى إلى خدمة اإلنسان�ة 

 في م�ادین الح�اة المختلفة، وأبرز تلك المجاالت:

 لمجال الثقافي والدینيأوًال: ا

، إذ �مثل الدین �عًدا على المجال الثقافي والدیني �شكل �بیر الحوار بین الحضارات یرتكز

الثالثة التي تجمعها الدعوة لع�ادة السماو�ة  ناتد�االرئ�س��ا في �ل حضارة، والق�م المشتر�ة بین 

                                                           
 .103، صالحوار في اإلسالم ،الموجان )1(
، (اإلسكندر�ة: دار صفات المحاور -آدا�ه -فن الحوار: أصولهالحاشدي: ف�صل بن عبده قائد، ُینظر:  )2(

 .214م)، ص2003اإل�مان للط�ع والنشر والتوز�ع، دط، 
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، ووحدة الجنس ال�شري المستمد من )1(هللا تعالى، ودعوة األنب�اء والرسل الداعین لتلك الد�انات

، و�نطلق الحوار من اإل�مان �التعدد الدیني القائم وفق مبدأ )2(العودة إلى األصل اإلنساني الواحد

، �ما �عترف اإلسالم �فكرة التعدد الدیني واالختالف، ورغم دعوته لهدا�ة ال�شر )3(حر�ة األد�ان

 .)4(ر وجود التعدد في المعبودات بین ال�شرعلى أساس صحة الدین اإلسالمي، إال أنه أق

واإل�مان �ما جاءت  ،أن احترام التعدد الدیني ال �عني التسل�م المطلق إلى و�جب التنب�ه هنا

بل  �ه الد�انات األخرى، فاحترام اإلسالم للمس�حین ال �عني االعتراف �ألوه�ة النبي ع�سى 

النظر اإلسالم�ة �شكل واضح  ةمع ب�ان وجه �قف عند حدود احترام حر�ة اآلخر في المعتقد،

ة ال�عض إقامة دعو ومحدد، �ما أنه ال �عني تقد�م تنازالت تتعارض مع الدین فمن غیر المقبول 

قرار �طقوس ومعتقدات ات بدافع التسامح، إن مثل ذلك التنازل �عني اإلد�انصالة موحدة بین ال

 تتعارض مع أصل الشر�عة والعقیدة اإلسالم�ة.

لثقافات اإلنسان�ة متشابهة ومتنوعة بتنوع البیئات، إال إنها متماثلة في لغتها اإلنسان�ة وا

، والحوار الثقافي قائم على تناول �ل طرف نمط ح�اة اآلخر واالنتفاع من )5(وأسالیب التعبیر عنها

                                                           
 -68، ، ص347ع، مجلة المستقبل العر�ي  "،الحوار ودوره في أ�عاد الصراع بین الحضارات" ،ف�غو ُینظر: )1(

72. 
 .121، صا وثقافةالحوار منهجً  ،خل�فة )2(
مجلة الدراسات "، التعدد الدیني في قطر وأثره في التعارف اإلنساني والتواصل الحضاري الغر�اوي، وأبوز�د، " )3(

 .354 -335ص ، 42، عالتار�خ�ة واالجتماع�ة
 ،12، ع6م  مجلة جامعة طی�ة لآلداب والعلوم اإلنسان�ة، "التعدد�ة الدین�ة: رؤ�ة نقد�ة" ،محروسُینظر:  )4(

 .9ص
 .122 -121، صالحوار منهجا وثقافةخل�فة،  )5(

http://0-search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1515&page=1&from=
http://0-search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1515&page=1&from=
http://0-search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1515&page=1&from=
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ر�ة في خبراته، �ما �سهم في تنم�ة عالقات الود بین الطرفین، وت�ادل المعارف والعلوم والمشا

 .)1(التقدم العلمي، وتحسین الح�اة الروح�ة، والوجود المادي لإلنسان

ومن ثم ف�جب تعز�ز الحوار الثقافي من خالل منصات الش�كة العنكبوت�ة التي �اتت تشكل 

، �ذلك الترجمة التي تساهم في نقل الموروث الثقافي )2(وسیلة أساس�ة للحوار في وقتنا الحاضر

، والمؤسسات التعل�م�ة بتنشئة طالب المدارس والجامعات على )3(إلى أخرى والعلمي من حضارة 

ق�م الحوار اإلنساني المشترك الثقافي والدیني، و�ناء جسور تواصل مع اآلخر�ن للمساهمة في بناء 

 .)4(المصیر اإلنساني المشترك

افي المشترك و�جب التأكید على عدٍد من الق�م والحقوق اإلنسان�ة في المجال الدیني والثق

مثل: الخیر والعدالة والتسامح والكرامة والتعاون وغیرها من الق�م؛ �غ�ة تحقیق استقرار اإلنسان 

 .)5(واستمرار ح�اته وتحقیق سعادته

و�ن�غي أن �قوم الحوار في المجال الدیني والثقافي على أساس احتفاظ �ل حضارة بهو�تها 

ي تنم�ط ثقافة اآلخر بل �قوم على أساس المشار�ة التي تمیزها عن األخرى، إذ الحوار ال �عن

 والتعاون في خدمة اإلنسان�ة.

                                                           
 .15، ص437ع، مجلة را�طة العالم اإلسالمي، "الحوار الحضاري والثقافي: أهدافه ومجاالته ،"التو�جري  )1(
، (القاهرة: المجلس األعلى للشؤون حوار الحضارات من أجل اإلنسان تواصل ال تصادم: آمنة، نصیرُینظر:  )2(

 .84م) ص 2005، 119لسلة قضا�ا إسالم�ة، العدد: اإلسالم�ة، س
 .92المرجع السابق، ص )3(
، (بیروت: �ل�ة األد�ان والعلوم ثقافة الحوار بین األد�ان: دور المؤسسات التعل�م�ةد�اش: سل�م، ُینظر:  )4(

 .259م)، ص2017اإلنسان�ة، جامعة المعارف،
 . 231 -122، صالحوار منهجا وثقافة ،خل�فةُینظر:  )5(
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 ثانً�ا: المجال الس�اسي

المجال الس�اسي من أهم مجاالت الحوار اإلسالمي الغر�ي ال س�ما في منتصف القرن 

�ات یدیولوج�ات والنظر العشر�ن، نت�جة التغیر على النظام العالمي الذي واك�ه ظهور عدد من األ

الداعمة لفكرة الصدام والصراع الحضاري، والعمل على تسی�س تلك النظر�ات، وتسخیرها في سبیل 

 خدمة الحضارة الغر��ة لفرض ه�منتها وس�طرتها على العالم.

والتغیر في المشهد العالمي �سقوط االتحاد السوفیتي وتحول القوة لمصلحة المعسكر 

سالم�ة َعُدو�ا بدیًال لالتحاد السوفیتي؛ �غ�ة إث�ات القوة واله�منة الغر�ي، أدَّى إلى اتخاذ الحضارة اإل

والدافع �منافسة ذلك العدو، �ما جعلت اإلرهاب صفة مقترنة �اإلسالم، ال س�ما �عد أحداث الحادي 

عشر من سبتمبر، وعل�ه وجب أن یتم الحوار اإلسالمي الغر�ي من منطلق األخوة اإلنسان�ة، إذ 

 .)2(، �ما �جب التأكید أن للدین اإلسالمي دور عالمي في جم�ع المجاالت)1(دین لهإن اإلرهاب ال 

ومن ثم �جب أال �كون الحوار الس�اسي بید السلطة الس�اس�ة فتمارس من خالله أالعیبها 

، وهو ما ینطبق على ما قامت �ه الوال�ات المتحدة )4(، و�كون وسیلة لتحقیق مصالحها)3(الس�اس�ة

ي اتخاذها نظر�ات الصدام مط�ة س�اسة ألهدافها، وتذرعت �األحداث التي �قوم بها األمر�ك�ة ف

 متطرفون ینتمون ظاهر��ا إلى العالم اإلسالمي؛ للتدخل في شؤون العالم اإلسالمي.

وزادت الحاجة في الفترة األخیرة إلى تقو�ة جانب الحوار الس�اسي، للتعاون في دعم عمل�ة 

التعا�ش السلمي في ظل التعدد�ة والتنوع، ال س�ما في الدول التي �جتمع  السالم الدولي، وتحقیق

                                                           
 .38، صاأل�عاد الس�اس�ة للحوار ،أبو رمانُینظر:  )1(
 .169ص منهجا وثقافة،الحوار  ،خل�فة ُینظر:)2(
، 1، (بیروت: دار المنهل اللبناني، طالحوار اإلسالمي المس�حي، ضرورة المغامرةالمولى: سعود، ُینظر: )3(

 .27م)، ص1996
 .51ص ،األ�عاد الس�اس�ة للحوار ،أبو رمانُینظر:  )4(
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، �ما �جب تعز�ز التعاون من خالل استخدام الوسائل السلم�ة لحل )1(بها معتنقو الد�انات السماو�ة

 .)3(، وااللتزام �المواثیق الدول�ة واحترامها، وتنفیذ قرارات األمم المتحدة)2(النزاعات الدول�ة

ك أن هذا �حتم أن یدور الحوار حول القضا�ا المصیر�ة التي تخص الحضارتین وال ش

اإلسالم�ة والغر��ة، وعلى رأسها "القض�ة الفلسطین�ة" والدعوة إلى إقامة حوار إسالمي غر�ي إل�جاد 

، �ذا االهتمام �األقل�ات من �ل د�انة والدفاع عن حقوقها، �إقامة العدل في )4(السالم لتلك القض�ة

بداء الرأي، ونشر م�ادئ �عاملة األقل�ات وتنح�ة الظلم عنهم، و�عطائهم حر�ة ممارسة الع�ادة و م

 .)5(التسامح الدیني والثقافي، والعمل على مشار�تهم في الحوار الحضاري 

ومما تقدم یتبین مدى أهم�ة المجال الس�اسي للحوار حتى یؤدي أهدافه، �ما ین�غي على 

مل على المشار�ة ال الس�طرة واله�منة لألقوى على األضعف، بل على الحضارة الغر��ة، أن تع

 أساس التعاون في تلك المجاالت لتحقق األمن ال�شري واالستقرار الدولي.

 ا: المجال االقتصاديثالثً 

ُ�شكل المجال االقتصادي إلى جانب المجال الس�اسي أهم المجاالت المؤثرة على المستوى 

�ة الحرب ال�اردة، وال شك أن المشكالت المرت�طة �المجال االقتصادي لها العالمي ال س�ما مع نها

ة لحلها �عیًدا  .وال�طالة ،والفقر ،مثل: الجوع ،صلة �بیرة �الحقوق اإلنسان�ة �ما أن الحاجة ُمِلحَّ

عن ه�منة أي حضارة على األخرى، بل �التعاون والتكافل والحوار الدولي في سبیل خدمة اإلنسان، 

                                                           
، (دمشق: دار الرشید، الجزء األول، الدعاة والدعوة اإلسالم�ة المعاصرةالحمصي: محمد حسن، ُینظر: )1(

 .556م)، ص1991
 .89، صاأل�عاد الس�اس�ة للحوار، أبو رمانُینظر:  )2(
 .105المرجع السابق، ص )3(
 .81، صمقدمة إلى الحوار، السماك )4(
 .194 -193، صالحوار منهجا وثقافة ،خل�فة )5(
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ة لمواجهتها وتحقیق الخالص من المعاناة التي تواجهها وتلك  القضا�ا االقتصاد�ة تحتاج لجهود جادَّ

وال �خلو منها أي مجتمع إنساني، فوجب التعاون الدولي لحل هذه المشاكل المصیر�ة  ،ال�شر�ة

  .)1(المشتر�ة

ة حقوق اإلنسان و�ن�غي أن �كون الحوار قائًما وفق الم�ادئ اإلنسان�ة التي تنادي بها جمع�

 ،واللجان المتفرعة عنها، وما تنادي �ه اللجنة المعن�ة �الحقوق االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة

وتحث على مكافحة �افة المشكالت التي تعترض �رامة اإلنسان وصحته، وتؤ�د على الحق في 

هیل الحصول على ، وتدعو لتس)2(الحصول على الغذاء الكافي لكل رجل وامرأة وطفل في �ل وقت

، �ما �جب أن �كون )3(وتقد�م المساعدات الضرور�ة عند الطلب على المستوى الدولي ،الغذاء

، فل�س من المعقول تقد�م لحوم الخنز�ر للمسلمین إذ ذاك مخالف )4(الغذاء �افً�ا ومناسً�ا لكل ثقافة

ن أمنهم والمحافظة على لشر�عتهم، �ذا التعاون في سبیل توفیر السكن المالئم للمشردین؛ لضما

، و�نطبق ذلك على )6(، وأن یتمتع األفراد �الرعا�ة الصح�ة الكاف�ة)5(صحتهم الجسد�ة والعقل�ة

المشكالت المتعلقة �االقتصاد، �ما تقوم �ل هذه الحلول �الحوار البناء بین الحضارات اإلنسان�ة 

 تعاوًنا وتكامًال.

                                                           
 .124المرجع السابق،  )1(
، "الحق في الغذاء الكافي"اللجنة المعن�ة �الحقوق االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة، ُینظر:  )2(

E/C.12/1999/5https://www.ohchr.org/EN/Issues/ESCR/Pages/Food.aspx  
 المرجع السابق. )3(
 المرجع السابق. )4(
الحقوق الخاصة �السكن " اللجنة المعن�ة �الحقوق االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة،ُینظر:  )5(

 https://www.ohchr.org/AR/Issues/Housing/toolkit/Pages/RighttoAdequateHousingToolkit.aspx،"الالئق
 ،"حقوق اإلنسان من أجل �رامة اإلنسان"وث�قة منظمة العفو الدول�ة، ُینظر:  )6(
 https://www.amnesty.org/download/Documents/88000/pol340092005ar.pdf 

https://undocs.org/E/C.12/1999/5
https://undocs.org/E/C.12/1999/5
https://www.ohchr.org/AR/Issues/Housing/toolkit/Pages/RighttoAdequateHousingToolkit.aspx
https://www.amnesty.org/download/Documents/88000/pol340092005ar.pdf
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اإلنسان�ة �كون �ما ال یتعارض مع ثقافة و�ن�غي االلتفات إلى أن حل تلك المشاكل 

الحضارتین، وال �مس �المعتقدات الدین�ة التي �جب احترامها، وأال تستأثر حضارة على األخرى 

وتحقق ه�منتها على الحضارة األخرى، وذلك یتوافق مع تصور غارودي  ،في حلوٍل ُتَلبي مصالحها

�ة الغر��ة للوال�ات المتحدة التي تسعى أن �كون أال �كون ذلك الحوار وفق م�ادئ العولمة االقتصاد

، بل تقوم على أساس الوحدة التي تراعي الجانب اإلنساني في التنم�ة )1(العالم لب�ع منتجاتها

 ، وتتمتع �ل حضارة �الس�ادة الكاملة على مقدرات بالدها.)2(االقتصاد�ة

بین الحضارتین اإلسالم�ة  ومن ثم فالتعاون الجاد في المجال االقتصادي من خالل الحوار

ورفع مستوى  ،والغر��ة من شأنه خلق تعاون مشترك في حل األزمات المرت�طة �التنم�ة االقتصاد�ة

المع�شة والت�ادل التجاري بین األسواق، �ساعد على خلق نوع من التكامل االقتصادي بین 

طالة وخلق فرص للعمل، ، وفتح مجاالت لالستثمار والمساهمة في حل مشكالت ال�)3(الحضارتین

 . )4(في ظل التكامل الذي یوفر المز�د من االستثمارات وتنم�ة الموارد المال�ة

وخالصة األمر أن التعاون المشترك في المجال االقتصادي بین الحضارتین اإلسالم�ة 

�اقي والغر��ة، �فیل أن �جعل الحضارتین تع�شان وفق مبدأ التوازن االقتصادي، بل إن آثاره تشمل 

الحضارات اإلنسان�ة، �ما أنها تساهم في التنم�ة ال�شر�ة التي تستهدف اإلنسان في المقام األول، 

 ة لنهضة أي حضارة.�إذ هو الثروة الحق�ق

                                                           
 .119، صك�ف نصنع المستقبلغارودي،  )1(
 .المرجع السابق)2(
، 1ع، ط، (اإلسكندر�ة: الدار الجامع�ة للط�اعة والنشر والتوز�اقتصاد�ات دول�ةمحمد: محمود یونس، ُینظر:  )3(

 .161م)، ص2000
، (اإلسكندر�ة: مؤسسة ش�اب الجامعة، العالقات االقتصاد�ة الدول�ة المعاصرةاإلقداحي: هشام محمود، ُینظر:  )4(

 .213م)، ص2009
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 را�ًعا: المجال البیئي

االهتمام �البیئة على اختالف أنواعها یوفر االستقرار واألمان على األرض دون منغصات، 

و�كون ضحیتها الموارد والكائنات  ،ة وتدمیرها �جلب مشاكل ال حصر لهاكما أن اختالل البیئ

البیئ�ة، و�نعكس ذلك سلً�ا على اإلنسان، وتص�ح بیئته مصدر خطر وانتشار األمراض واألو�ئة 

مع المكونات البیئ�ة؛ لذا �عتبر الحوار الحضاري في المجال البیئي  ئنت�جة تعامل اإلنسان السی

 قاء ح�اة ال�شر�ة واستمرارها.شرًطا أساس��ا ل�

والهدف األساسي من وجود اإلنسان على هذا الكو�ب هو إعمار األرض �ما أنه خل�فة 

لوا جملة الخلق، وتعمیر  هللا في أرضه، وتشترك ال�شر�ة أجمع في هذا االستخالف طالما شكَّ

ساع رقعتها �البناء األرض �فضل جهود جم�ع الحضارات اإلنسان�ة عبر التار�خ التي ساهمت في ات

 .)1(اإلنساني الحضاري 

، )2(وأخلَّ اإلنسان في العصر الحدیث �التوازن البیئي؛ نت�جة لتدخله �صورة خاطئة فیها

وأساء إلى الكائنات والجمادات من حوله �استخدام التقن�ات ووسائل التكنولوج�ا الحدیثة، فزادت 

أنواعه، وساعد على ذلك استخدام المبیدات الحشر�ة  اآلثار السلب�ة على البیئة وَ�ُثَر التلوث �شتى

الغیر متوافقة مع النظام البیئي، واستخدام مصادر الطاقة الضارة، والتخلص من مخلفات المصانع 

ثقب األوزون والتغیرات في المناخ،  :في ال�حار، وساهم �ل ذلك في ظهور مشاكل بیئ�ة، مثل

 .)3(وظاهرة التصحر وغیرها

                                                           
 .119 -118، صالحوار منهجا وثقافة ،خل�فة )1(
م)، 2001 -ه1421، 1، (القاهرة: دار الشروق، طرعا�ة البیئة في شر�عة اإلسالمالقرضاوي: یوسف،  )2(

 . 155ص
 . 215المرجع السابق، ص )3(
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ار بین الحضارتین اإلسالم�ة والغر��ة حول البیئة والمحافظة علیها، �ونها إن ق�ام الحو 

، والمساهمة )1(موضوًعا مشترً�ا لل�شر�ة أجمع، مما �حتم عقد المؤتمرات ووضع خطط لحما�ة البیئة

، والعمل على دعم المنظمات الدول�ة لحما�ة )2(مًعا في َسنِّ قوانین مشتر�ة تحد من اإلضرار �البیئة

، �ذا تحسین عالقة )3(بیئة والمحافظة على الطب�عة مما �خلق بیئة مثال�ة لل�شر واألج�ال القادمةال

، ودعم )4(اإلنسان مع البیئة، وفرض العقو�ات على الجهات التي تضر البیئة من أفراد أو مؤسسات

شاء مراكز أ�حاث الجهود لحما�ة البیئة وتجمیلها، �عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراس�ة، و�ن

، والنظر إلى العالقة بین اإلنسان والبیئة على أساس أنها عالقة مت�ادلة، )5(متخصصة لدراسة البیئة

 .)6(فالسلوك اإلنساني یؤثر على البیئة والمتغیرات البیئ�ة تؤثر على اإلنسان وصحته البدن�ة والنفس�ة

لحوار بین الحضارة اإلسالم�ة، وتنش�ط قنوات ا ،ومن ثم فإن التعاون في المجال البیئي

والحضارة الغر��ة �حقق غا�ة وجود اإلنسان الكون�ة، و�ساهم في وقا�ة اإلنسان واألرض �كل 

 المخلوقات والجمادات والموارد التي تحو�ها من الدمار.

 طلب الثالث: أبرز مراكز الحوار الحضاري الم

الكراسي ال�حث�ة والجوائز  تؤديات، �ما تتبوأ المراكز ال�حث�ة مكانةً سام�ةً في حوار الحضار 

في مجال الحوار الحضاري دوًرا داعًما لتلك المراكز، �ما تتولى مهاًما عدیدة من شأنها استقطاب 

                                                           
 .97م)، ص1997، (اإلسكندر�ة: منشأة المعارف، في علم النفس البیئيع�سوي: عبد الرحمن محمد،  )1(
، (عمان: دار زهران للنشر علم النفس البیئي: مفاه�م وحقائق ونظر�ات وتطب�قاتالسامرائي: نبیهة صالح،  )2(

 .152)، صم2008والتوز�ع، 
 .44المرجع السابق، ص )3(
 .107، صفي علم النفس البیئي ،ع�سوي ُینظر:  )4(
 .146المرجع السابق، ص )5(
 ،1، (القاهرة: مكت�ة األنجلو المصر�ة، طالمختصر المفید في علم النفس البیئيغانم: محمد حسن، ُینظر:  )6(

 .27م)، ص2020
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ال�احثین المتمیز�ن لدعم م�ادین الحوار الحضاري وقضا�اه في شتى الم�ادین، ونتطرق في هذا 

 المطلب إلى أبرز تلك المراكز ال�حث�ة.

العز�ز للدراسات اإلسالم�ة المعاصرة وحوار  مر�ز الملك عبدهللا بن عبد أوًال:

 الحضارات �جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالم�ة

رحمه -تأسس المر�ز تحت رعا�ة خادم الحرمین الشر�فین الملك عبدهللا بن عبد العز�ز 

لكة على المستوى ، وترتكز رؤ�ة المر�ز على إبراز دور المم)1(م2007ه/ 1428عام  -هللا

المحلي واإلقل�مي والدولي في مجال الحوار الحضاري والتطلع نحو المستقبل �ما �خدم فكرة الحوار 

 ،)2(بین الحضارات

وتقوم رسالته على إثراء النشاط العلمي �ال�حث والتأل�ف، وتنفیذ البرامج والفعال�ات التي 

ارد ال�شر�ة والفن�ة وفًقا للمعاییر العلم�ة تعزز التقارب الثقافي بین الحضارات، واستثمار المو 

 .)3(واألكاد�م�ة، وفق إطار شراكة فاعلة لتعز�ز آفاق الحوار على المستوى الداخلي والخارجي

و�عد المر�ز من التجارب الرائدة في هذا المضمار، وأدى دوًرا �ارًزا في إرساء مبدأ الحوار 

عوة األولى عن طر�ق الحوار والموعظة الحسنة، وعمل ما ابتدأه اإلسالم �الداإلسالمي المس�حي، ل

 المر�ز على وضع أهداف وسعى لتحق�قها.

                                                           
 ز�ز للدراسات اإلسالم�ة �جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالم�ة،مر�ز الملك عبدهللا بن عبدالع ُینظر:  )1(

"التعر�ف 
 https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/profile/Pages/default.aspx�المر�ز"،

، العز�ز للدراسات اإلسالم�ة �جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالم�ة هللا بن عبد مر�ز الملك عبدُینظر:  )2(
 https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/profile/Pages/Vision.aspx "الرؤ�ة"

، موقع مر�ز الملك عبدهللا بن عبدالعز�ز للدراسات اإلسالم�ة �جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالم�ةُینظر:  )3(
 https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/profile/Pages/Mission.aspx "الرسالة"، 

https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/profile/Pages/default.aspx
https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/profile/Pages/Vision.aspx
https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/profile/Pages/Mission.aspx
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 و�سعى المر�ز لتحقیق األهداف اآلت�ة:

 ب�ان عظمة اإلسالم ودوره في معالجة القضا�ا المستجدة. -

 ب�ان تمیز النظم اإلسالم�ة. -

 التعر�ف �حقوق اإلنسان في اإلسالم. -

 مشاكلهم، وقضا�ا المرأة وحقوقها.العنا�ة �قضا�ا الش�اب و  -

 ب�ان الموقف اإلسالمي من اإلرهاب. -

 االهتمام �القضا�ا المستجدة، و��ان دور المملكة العر��ة السعود�ة تجاهها. -

 )1(ترس�خ مفاه�م التواصل والحوار بین الحضارات. -

و�شتمل المر�ز على العدید من الوحدات وهي: وحدة النظم اإلسالم�ة، وحدة حقوق 

 )2(إلنسان، وحدة قضا�ا الش�اب، وحدة مكافحة اإلرهاب، وحدة األسرة، ووحدة حوار الحضارات.ا

نسجمة مع اآلمال اإلنسان�ة عن طر�ق الحوار في إشارة إلى تحقیق الرؤ�ة الحضار�ة الم

ومن ثم یهتم المر�ز بتنفیذ العدید من األنشطة التي تعینه على جم�ع األصعدة الخاصة �اإلنسان، 

تحقیق أهداف �ل وحدة من الوحدات السا�قة، أما ف�ما یتعلق بوحدة الحوار الحضاري، �عمل  على

 على تحقیق األهداف المتعلقة بدعم حوار الحضارات من خالل األنشطة اآلت�ة:

تنظ�م المؤتمرات الدول�ة وحلقات النقاش العلمي والندوات العلم�ة في مجال حوار  •

 الحضارات.

                                                           
موقع مر�ز الملك عبدهللا بن عبدالعز�ز للدراسات اإلسالم�ة �جامعة اإلمام محمد بن سعود ُینظر:  )1(

https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/profile/Pages/Objetivos،"األهداف"،اإلسالم�ة
.aspx 

، سالم�ةموقع مر�ز الملك عبدهللا بن عبدالعز�ز للدراسات اإلسالم�ة �جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلُینظر:  )2(
 "الوحدات ال�حث�ة"

https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/ResearchUnits/Pages/default.aspx 

https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/profile/Pages/Objetivos.aspx
https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/profile/Pages/Objetivos.aspx
https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/profile/Pages/Objetivos.aspx
https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/ResearchUnits/Pages/default.aspx
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 الدراسات وال�حوث والكتب المختصة �الحوار الحضاري.ترجمة ونشر وتأل�ف  •

 إقامة الدورات وورش العمل للتدر�ب على الحوار. •

التنسیق والتعاون مع المراكز والمعاهد العلم�ة في إطار دعم أنشطة المر�ز المتعلقة  •

 )1(�الحوار الحضاري.

 ومن أهم األنشطة في إطار تعز�ز حوار الحضارات:

اإلمام محمد بن سعود �مشار�ة �ل من وزارة الشؤون اإلسالم�ة  عقد مؤتمر في جامعة -

وذلك للتعر�ف  ،واألوقاف والدعوة واإلرشاد، ومر�ز الملك عبد العز�ز الوطني، والهیئة العالم�ة

 )2(ه.1436عام  ملسو هيلع هللا ىلص ونصرته، تحت عنوان: "الحوار وأثره في الدفاع عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص�النبي محمد 

ت لدعم الحوار إقل�م��ا وعالم��ا، وتحقیق ثماره المرجوة، والقضاء وتأتي تلك األنشطة والفعال�ا

والتوج�ه على على معوقاته اآلنف ذ�رها بتوض�ح الصورة الصح�حة لإلسالم وفتح أفق الحوار، 

 االحترام المت�ادل واإلنصات الواجب من خالل مطبوعات ومؤلفات.

 بین الحضارات منها:كما تم إصدار العدید من المطبوعات الداعمة للحوار 

 مهارات الحوار. •

 الحوار وأثره في الدفاع عن النبي "صلى هللا عل�ه وسلم" •

 أصول الحوار وأخالق�اته. •

                                                           
دهللا بن عبدالعز�ز للدراسات اإلسالم�ة �جامعة اإلمام محمد بن سعود موقع مر�ز الملك عبینظر:  )1(

 ،"مهام الحوار الحضاري"اإلسالم�ة
https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/ResearchUnits/Pages/Civilization_Dialogu

e.aspx 
 موقع مر�ز الملك عبدهللا بن عبدالعز�ز للدراسات اإلسالم�ة �جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالم�ةینظر:  )2(

https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/activities/Pages/Dialogue_Conference.asp
x 

https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/ResearchUnits/Pages/Civilization_Dialogue.aspx
https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/ResearchUnits/Pages/Civilization_Dialogue.aspx
https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/activities/Pages/Dialogue_Conference.aspx
https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/activities/Pages/Dialogue_Conference.aspx
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 )1(دور اللغة والثقافة في التواصل بین الحضارات. •

ثانً�ا: مر�ز الملك عبدهللا بن عبدالعز�ز العالمي للحوار بین أت�اع األد�ان والثقافات 

 "KAICIID"كا�سید 

م برعا�ة المملكة العر��ة السعود�ة، واتخذت من العاصمة 2012تأسس المر�ز عام 

النمساو�ة فیینا مقًرا للمر�ز، و�ضم المر�ز إلى جوار المملكة العر��ة السعود�ة �ال� من: جمهور�ة 

ار النمسا، مملكة إس�ان�ا، والفات�كان �صفته مؤسًسا مراقً�ا، و�هدف المر�ز إلى دفع مسیرة الحو 

والتفاهم بین أت�اع الد�انات والثقافات المختلفة، والعمل على احترام االختالف الثقافي، و�رساء 

م�ادئ العدال بین األمم والشعوب، و�عتبر المر�ز أول منظمة دول�ة تسعى لتفعیل دور األفراد 

 )2(والمؤسسات من أجل نشر السالم والتعا�ش السلمي.

مجلس إدارة الحوار بین جم�ع األط�اف، فإننا نجد أن  أنه �مثلفي إشارة واضحة إلى و 

من ق�ادات دین�ة من مختلف األد�ان المسلمة والمس�ح�ة والیهود�ة، إلى جانب یتكون المر�ز 

 .نشأ من خالل رجاالته، ولم �قتصر على الد�انة اإلسالم�ة فحسب رغم أنه الهندوس�ة والبوذ�ة

 ئ�سیتین هما:و�رتكز المر�ز في حواره على قاعدتین ر 

 االعتراف �االختالف والتعدد الثقافي و�حر�ة التعبیر وس�ادة روح االحترام بین الشعوب. •

                                                           
 موقع مر�ز الملك عبدهللا بن عبدالعز�ز للدراسات اإلسالم�ة �جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالم�ة:ُینظر:  )1(

https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/FilesLibrary/Pages/default.aspx 
 ،" د�ان والثقافات "كا�سیدمر�ز الملك عبدهللا بن عبدالعز�ز العالمي للحوار بین أت�اع األُینظر: )2(

https://www.kaiciid.org/ar/who-we-are/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-
%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86 

https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/FilesLibrary/Pages/default.aspx
https://www.kaiciid.org/ar/who-we-are/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://www.kaiciid.org/ar/who-we-are/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://www.kaiciid.org/ar/who-we-are/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
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مد جسور التعارف مع اآلخر�ن وتعز�ز مفاه�م المواطنة المشتر�ة والتعا�ش السلمي  •

 .)1(بناء على المشتر�ات اإلنسان�ة

فر�ق�ا إها: المنطقة العر��ة، و�قدم المر�ز خدماته للعدید من مناطق دول العالم من بین

 .)2(الوسطى، م�انمار، ون�جیر�ا، �ما أنه معني �قض�ة الالجئین إلى أورو�ا

 :)3(ومن أبرز منصات المر�ز و�رامجه

 منتدى الق�م الدین�ة لمجموعة العشر�ن. -

 منصة الحوار والمعرفة. -

 برنامج �ا�سید للزمالة الدول�ة. -

 برنامج الالجئین. -

 لمر�ز وأعماله وفعال�اته الداعمة للحوار:ومن أبرز أنشطة ا

إطالق برنامج المشار�ع الحوار�ة �التعاون مع منصة الحوار والمعرفة في المنطقة العر��ة،  •

 بهدف محار�ة الكراه�ة والطائف�ة وتجم�ع أكبر قدر من الق�ادات الدین�ة.

 ب الكراه�ة.دولة عر��ة ترتكز �شكل أساسي على مواجهة خطا 15مشروع في  60اعتماد  •

م �اجتماع ق�ادات دین�ة 2018إطالق مؤتمر "متحدون لمناهضة العنف �اسم الدین" عام  •

 إسالم�ة ومس�ح�ة للدفاع عن حقوق المجتمعات العر��ة، ومواجهة خطاب الكراه�ة.

                                                           
 المرجع السابق. )1(
 ،مر�ز الملك عبد هللا بن عبد العز�ز العالمي للحوار بین أت�اع األد�ان والثقافاتُینظر:  )2(
 https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do  
 ینظر: المرجع السابق. )3(

https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do
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م ل�حث شؤون العراق وسور�ا 2014مؤتمر "متحدون لمناهضة العنف �اسم الدین" عام  •

 )1(ملت العدید من المشار�ع الرام�ة لدعم التعا�ش السلمي.والوضع الحرج بهما، ش

تجم�ع ق�ادات من مختلف األد�ان حول العالم لیتم تدر�بهم على أیدي خبراء المر�ز من  •

أجل ت�سیر الحوار والتواصل مع الثقافات المتعددة من خالل برنامج �ا�سید للزمالة 

 .)2(الدول�ة

لف الد�انات على االندماج مع المجتمعات األورو��ة، مساعدة الالجئین والمهاجر�ن من مخت •

من خالل خبراء �ساهمون في مساعدتهم على تعلم لغة جدیدة، وفهم ثقافة البلد المض�ف 

 .)3(مما �ساهم في اندماجهم وتفعیل لغة الحوار وتحقیق التعا�ش السلمي

  DICIDثالًثا: مر�ز الدوحة الدولي لحوار األد�ان

ة �الحوار بین األد�ان والثقافات، و�ناء القدرات في مجال الحوار وثقافة مؤسسة قطر�ة معن�

، و�أتي هذا المر�ز ضمن الجهود الدؤ�ة لدولة قطر في إرساء مبدأ الحوار اإلنساني بین )4(السالم

                                                           
 ،مر�ز الملك عبد هللا بن عبد العز�ز العالمي للحوار بین أت�اع األد�ان والثقافاتُینظر:  )1(
 https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-

%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9 
  ،مر�ز الملك عبد هللا بن عبد العز�ز العالمي للحوار بین أت�اع األد�ان والثقافاتُینظر:  )2(

https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-
%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AF-

%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9 

 ،مر�ز الملك عبد هللا بن عبد العز�ز العالمي للحوار بین أت�اع األد�ان والثقافاتُینظر:  )3(
 https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-

%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D9%81%D9%8A-

%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7 
  us/?lang=ar-https://www.dicid.org/about ،مر�ز الدوحة الدولي للحوار بین األد�انُینظر: )4(

https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.dicid.org/about-us/?lang=ar
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ن هذا المر�ز یؤدي دوًرا ما أالحضارات ل�كون بدیًال عن الصدام، ول�حل السالم و�سود الوئام، �

 ضمن بوتقة تضم أعماًال قطر�ة رائدة في هذا المجال.ي هذا المضمار عظ�ًما ف

م، وتم تشكیل مجلس إدارته من اختصاصین وأكاد�میین 2007وقد تم إشهار المر�ز عام 

في مجال الحوار الحضاري، من مختلف القطاعات الخدم�ة اإلنسان�ة والتعل�م�ة وال�حث�ة و�رأسهم 

، )1(النع�مي، ونائبته األستاذة الد�تورة عائشة یوسف المناعياألستاذ الد�تور إبراه�م صالح 

 .)2(�اإلضافة إلى مجلس إدارة استشاري عالمي من علماء األد�ان السماو�ة الثالثة

وهو ما یؤ�د على الح�اد�ة في هذا اإلطار وتحقیق الهدف المنشود، وتجم�ع أت�اع الد�انات 

لحوار البناء، وتفادي المعوقات والعمل على التكامل والحضارات للعمل سو��ا و�ناء جسًرا من ا

 والتعاون المشترك.

م �الموافقة على إنشاء مر�ز الدوحة 2010الصادر عام  20وجاء القرار األمیري رقم 

 .)3(الدولي للحوار بین األد�ان

 :)4(یهدف المر�ز إلى

 دعم ثقافة الحوار بین األد�ان. •

 .التعا�ش السلمي بین معتنقي األد�ان •

 تفعیل الق�م الدین�ة لمعالجة القضا�ا والمشكالت التي تهم ال�شر�ة. •

 أهم أنشطة المر�ز الداعمة للحوار:

                                                           
  #team/?lang=ar-https://www.dicid.org/director، مر�ز الدوحة الدولي لحوار األد�ان:ینظر )1(
  us/?lang=ar-https://www.dicid.org/about ،مر�ز الدوحة الدولي للحوار بین األد�انُینظر:  )2(
 ینظر: المرجع السابق. )3(
 المرجع السابق. ینظر: )4(

https://www.dicid.org/director-team/?lang=ar
https://www.dicid.org/about-us/?lang=ar
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إقامة العدید من المؤتمرات �مشار�ة رجال الدین، والمؤسسات المعن�ة للحوار بین  -

ن "األم 12، ومؤتمر "م �عنوان: "األد�ان وحقوق اإلنسان2018عام  13األد�ان، مثل المؤتمر 

�عنوان: "دور الش�اب في تعز�ز ق�م  11الروحي والفكري في ضوء التعال�م الدین�ة"، والمؤتمر 

الحوار"، والمؤتمر العاشر �عنوان: "تجارب ناجحة في حوار األد�ان"، وغیرها من المؤتمرات التي 

التي تخص یرتكز محورها األساسي على تعز�ز ق�م الحوار، ومنع ازدراء األد�ان ومناقشة القضا�ا 

األد�ان واإلنسان�ة مثل قض�ة الروهینجا، واتخاذ �افة السبل والوسائل لتقر�ب وجهات النظر من 

 )1(خالل التعل�م واإلعالم والتر�یز على قضا�ا الهجرة واالهتمام �الش�اب.

ت�ادل الز�ارات مع سفراء الدول، والممثلین لألد�ان في دولهم، مثل: ز�ارة السفیر  -

سترالي، وسفراء �ازاخستان وطاجكستان، وألمان�ا و�نما وسفیرة األرجنتین، والقس الفرنسي، واأل

السو�دي أدي هیر�بورغ، والرئ�س التنفیذي لم�ادرة األد�ان من أجل السالم الد�تور البر�طاني أحمد 

خورشید، واستق�ال وفود من الش�اب الغر�ي، وتدور تلك الز�ارات حول �حث سبل التقارب، وتعز�ز 

 لق�م اإلنسان�ة و�قامة حوار سل�م بین الثقافات المتعددة.ا

م، تخصص لألشخاص 2013تخص�ص جائزة الدوحة العالم�ة لحوار األد�ان منذ عام  -

 .)2(والمؤسسات المعن�ة بترس�خ ق�م السالم والحوار بین الثقافات المختلفة

 لة قطر، بهدف مدِّ إنشاء الطاولة المستدیرة التي تجمع مفكري وأساتذة الجامعة في دو  -

جسور التواصل والتعرف على الجال�ات ذات الد�انات المختلفة في قطر، وترس�خ م�ادئ التعا�ش 

                                                           
 ،مر�ز الدوحة الدولي للحوار بین األد�انُینظر:  )1(
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السلمي في دولة قطر وتقبل التعداد الدیني والثقافي في المجتمع، وتعز�ز ق�مة الحوار بین فئات 

 .)1(وجال�ات المجتمع المختلفة

لتعز�ز ق�م الحوار ونبذ  ؛د�انات السماو�ة الثالثةتنظ�م اللقاءات الدول�ة بین ممثلي ال -

الكراه�ة، و�قامة دورات في مؤسسات ومدارس الدولة من أجل إكساب مهارات الحوار، وفق مبدأ 

 .)2(التعدد�ة الثقاف�ة

نشرة دور�ة دائمة �اللغتین العر��ة واإلنجلیز�ة ینشر من خاللها أنشطة وفعال�ات المر�ز،  -

م، ومجلة أد�ان وصدر منها عشرة أعداد �اللغتین 2009د بدء من عام صدر منها تسعة أعدا

العر��ة واإلنجلیز�ة، وتر�ز على موضوعات التعدد الدیني والثقافي، وترس�خ العالقات بین اإلسالم 

 .)3(ا لم�ادئ السالم، وتفعیل لغة الحواروالد�انات األخرى وفقً 

ا و�ارًزا في تحقیق روح الحوار، و�ناء س�اٍج دوًرا �بیرً وأدى المر�ز من خالل تك الفعال�ات 

و�رسى التعاون المشترك، والحوار الفاعل بین من مخاوف وعراقیل، قوي �حم�ه مما �ح�ط �ه 

و�ناء الجسر للتواصل بین جم�ع الحضارات، ال س�ما بین الحضارتین اإلسالم�ة والمس�ح�ة، 

 الحضارات لما ف�ه خیر اإلنسان�ة.
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 La Trobe University Centre for Dialogueوار �جامعة التروب را�ًعا: مر�ز الح

م، 2006كتور�ا األسترال�ة أغسطس عام �تأسس مر�ز الحوار �جامعة التروب �مقاطعة ف

كتور�ا الوطني، و�دعم �بیر من حكومتها، وردَّت رسائل دعم للمر�ز �وذلك من خالل معرض ف

مین العام لألمم المتحدة �وفي أنان، وعلماء مرموقین من رئ�س الوزراء األسترالي جون هوارد، واأل

، و�هتم المر�ز �إطالق العدید من )1(حكومة 25ومراكز �حث دول�ة، وزعماء دینیین �اإلضافة إلى 

المشروعات التر�و�ة، وال�حث العلمي والتعل�م والتدر�ب لبناء ثقافة قائمة على الحوار، وتطو�ر 

 .)2(دد األد�ان والثقافات، على المستوى المحلي والدوليالس�اسات المعن�ة �الحوار وتع

 :)3(ر�زت رسالة المر�ز على خمس عناصر أساس�ة، هي �اآلتي

االنخراط في أ�حاث علم�ة على المستوى الدولي تر�ز على تحد�ات وفرص الحوار  •

 الثقاف�ة والس�اس�ة والدین�ة محل��ا و�قل�م��ا ودول��ا.

�م�ة والتدر�ب�ة بهدف ز�ادة حصیلة المعرفة الثقاف�ة، وممارسة تنفیذ المشروعات التعل •

 مهارات الحوار في المدارس والمعاهد.

المشار�ة في الفعال�ات واألنشطة المجتمع�ة التي تعزز الحوار والتعاون بین ال�شر ذوي  •

 االنتماءات الثقاف�ة والدین�ة والعرق�ة المختلفة.

ت�ادالت، وتكو�ن الشراكات الدول�ة خاصة على إنشاء مشروعات تعاون�ة والق�ام �ال •

 المستوى األورو�ي واآلسیوي والشرق الوسط وأمر�كا الشمال�ة.

 تقد�م النصح والمشورة للحكومة والمنظمات الدول�ة والمجتمع�ة.  •

                                                           
  university-trobe-la-dialogue-http://www.josephcamilleri.org/content/centre ،جامعة التروبیُنظر:  )1(
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 :)1(أما المجاالت ذات األولو�ة في الست سنوات األولى �انت �اآلتي

 فلسفة ووسائل وطرق الحوار. -

ن والثقافي على المستوى المحلي والدولي، خاصة العالقات على مستوى العالم دور الدی -

 اإلسالمي والغر�ي.

التطبیق العملي للحوار بین األد�ان والثقافات المختلفة على المستوى المحلي، وفي  -

تعز�ز العالقات األسترال�ة اآلسیو�ة، مع اإلشارة لمراكز القوة العالم�ة في �ل من: 

 والوال�ات المتحدة األمر�ك�ة على المستوى الحضاري والثقافي. أورو�ا وآس�ا

تطبیق الحوار وفلسفته في مجال التعل�م، مع التر�یز على ضرورة ابتكار مناهج دراس�ة،  -

 والق�ام بتنفیذ خطة للتطو�ر المهني للمعلمین.

ي االستجا�ة للتحد�ات المطروحة من قبل العولمة مع نطاق الحوار الحضاري والثقاف -

المتعدد، وتناول العدید من الموضوعات مثل: تغیر المناخ وحو�مة االقتصاد، واالنتشار 

 النووي، وس�اسة الطاقة.

 :)2(وقد تضمنت أنشطة المر�ز العدید من األنشطة منها

تعز�ز عالقات الحوار بین الثقافات واألد�ان المختلفة، خاصة بین الوال�ات المتحدة  •

م �عنوان "أورو�ا بین 2006ل عقد الندوات مثل ندوة عام والدول اإلسالم�ة، من خال

االتجاهات الحال�ة وآفاق المستقبل �التعاون مع جامعة  -الوال�ات المتحدة واإلسالم

و�حضور العدید من علماء أورو�ا وتر��ا، وعقد العدید من المؤتمرات مثل مؤتمر  ،وارسو

                                                           
  /https://www.latrobe.edu.au ،جامعة التروبیُنظر:  )1(
  /https://www.latrobe.edu.au ،جامعة التروبیُنظر:  )2(

https://www.latrobe.edu.au/
https://www.latrobe.edu.au/


197 
 

لوال�ات المتحدة: دروس أفغانستان م �عنوان "أورو�ا وآس�ا بین اإلسالم وا2007عام 

 والعراق ولبنان و�یران"، وتعز�ز مجال ال�حوث والشراكة بین الغرب واإلسالم.

تنفیذ مشروع تعل�مي، �سعى إلى تعز�ز استخدام الحوار من أجل ز�ادة الوعي في التعامل  •

 بین الحضارات �احترام التعدد والتنوع الثقافي والدیني.

من سبتمبر، من خالل تمكین الش�اب المسلم  11المي �عد توترات التعامل الغر�ي اإلس •

وتدر��ه على الق�ادة ولقاء صناع القرار، والمشار�ة في ب�ان حق�قة اإلرهاب، ومكافحة 

الصدام الحضاري، �اإلضافة للعدید من القضا�ا مثل الفقر والتنم�ة والدیون الخارج�ة 

 ة واإلعالم�ة والتجار�ة واألكاد�م�ة.وحوار الحضارات، في جم�ع األوساط الحكوم�

 Dialogue Instituteخامًسا: معهد الحوار بین األد�ان والثقافات الدول�ة 

م �جامعة تمبل �مدینة فیالدلف�ا بوال�ة بنسلفان�ا 1978عام  DIتأسس معهد الحوار 

فات المتعددة حول األمر�ك�ة، وترتكز رؤ�ة المر�ز على تعز�ز الحوار والمشار�ة بین األد�ان والثقا

م على ید لیونارد سو�دلر 1964العالم، وتتفق في رؤ�تها مع المجلة المسكون�ة التي تأسست عام 

أستاذ الفكر الكاثول�كي والحوار بین األد�ان في جامعة تمبل، ورئ�س معهد الحوار، و�عمل المعهد 

والتفاهم في س�اق  مع الجامعات األخرى والمنظمات غیر الر�ح�ة وذلك من أجل دعم الثقة

 .)1(عالمي

 : )2(وأهم المجاالت التي �عمل علیها المعهد �التالي

التدر�ب على الحوار، وممارسة الحوار �شكل عملي للمجموعات الدین�ة والمجتمع�ة  -

 والطالب�ة، من خالل الدورات والورش التدر�ب�ة.
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دورات مختلفة  دراسة حوار األد�ان في جامعة تمبل، والذي یدعم الحوار من خالل -

للخر�جین في مجال الحوار الحضاري، ومساهمة طالب الدراسات العل�ا في أ�حاث 

الحوار بین األد�ان، و�نتاج مواد جدیدة من شأنها تقوي را�طة الحوار بین األد�ان 

المختلفة، والمشار�ة مع العلماء والممارسین في مجال األعمال �ما �مكن معهد الحوار 

 ید من العلماء في مجال الحوار الحضاري.من تدر�ب جیل جد

الق�ام �العدید من الجوالت التار�خ�ة، من خالل ت�ادل الز�ارات المیدان�ة للمساهمة في  -

فهم اآلخر، و�قوم المعهد �التعاون مع معهد الدوحة لتنظ�م تلك الز�ارات المیدان�ة 

 المت�ادلة.

 :)1(و�رتكز المتحاورون على م�ادئ أساس�ة أهمها

ام الحوار بین مجموعات دین�ة وأیدیولوج�ة، وذلك لتكو�ن نظرة ثاق�ة حول المجتمع ق� •

 الواقعي.

الق�ام �الحوار �أمانة و�خالص وتوقع الصعو�ات، وتكو�ن صورة عن التحوالت  •

 المستقبل�ة.

لتكو�ن صورة صح�حة  ؛التعر�ف الوصفي السل�م لكل طرف من أطراف الحوار لآلخر •

 وموضوع�ة عن اآلخر.

احترام �ل طرف محاور لآلخر، والحوار حول األمور المشتر�ة والمهمة لطرفي الحوار،  •

 بین وتكو�ن الثقة بین أطراف الحوار مما یت�ح إمكان�ة مناقشة المواض�ع األكثر جدًال 

 الطرفین.
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النقد اإل�جابي حتى �كون الحوار ذو فائدة، و�كون الغرض األساسي من الحوار هو  •

 لك النقد البناء.التعلم من خالل ذ

 أهم أنشطة المعهد:

طرح ندوة عبر الش�كة العنكبوت�ة حول التفكیر الناقد والتعاطف اإلبداعي والحوار العمیق  -

على مدى ثالثة أساب�ع بواقع ثالث ساعات لكل نوع، تدور محاورها حول تعر�ف الحوار 

ر�ف �اآلخر، والتمییز وتطب�قاته الیوم�ة، واستخدام التفكیر الناقد لحل المشكالت والتع

بین الصورة النمط�ة والتعم�م؛ وذلك بتفك�ك الصورة النمط�ة، وتعز�ز مفاه�م نبذ 

 .)1(العنصر�ة والكراه�ة والعنف

إصدار النشرات اإلخ�ار�ة الفصل�ة لألنشطة المتعلقة �المعهد وشر�ائه، �ما یتعلق �التعدد  -

ورش والمنتد�ات والمؤتمرات المنعقدة الدیني والثقافي، والحوار الحضاري، والندوات وال

  )2(في إطار التعدد الدیني والحضاري.

إصدار التقار�ر السنو�ة عن األنشطة المتعلقة �الحوار الحضاري والدیني، من خالل  -

م، من أهم ما ورد �ه ق�ام برنامج 2014مثل: التقر�ر السنوي لعام  ،المعهد وشر�ائه

عدد من ش�اب المملكة العر��ة السعود�ة على  تدر�بي من قبل معهد الدوحة لتدر�ب

 -م2015الحوار الحضاري، وق�ام مؤتمر ق�ادي رائد للمسلمین والیهود، وتقر�ر (

وفد من  )SUSI(م) وأهم ما ورد �ه: استق�ال المعاهد األمر�ك�ة للتعدد الدیني 2016

ة قدرها �جائز  SUSIم وتكر�مه لبرامج 2016طالب جنوب شرق آس�ا، وجائزة الدوحة 

دوالر للمنظمات والمبدعین في مجال الحوار بین األد�ان، �ما تضمَّن التقر�ر  15000
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م) الذي ورد من خالله: إقامة معهد الحوار لحلقة نقاش 2018 –م2017السنوي لسنة (

حول موضوع الحوار األخالقي العالمي في البرلمان السا�ع لحوار األد�ان المنعقد في 

�ما تضمن التقر�ر خبر إطالق مدونة جدیدة للحوار ُتَمثِّْل منصة  م،2018تورنتو عام 

لبث القصص من ِقَبل المفكر�ن والمتمیز�ن حول العالم "د�ابلوج" إلظهار م�ادئ 

 )1(الحوار.

عل�ه فإن المراكز ال�حث�ة قامت بدور �بیر في قض�ة الحوار، ولعل ما ینقصنا هو  و�ناءً 

صاد ثمارها، و�ذلك حشد الجهود من أجل أن نرى عالًما �ملؤه السلم تفعیل تلك الخطوات واقع��ا وح

و�قوم في حل مشكالته على الحوار، وتنهض حضاراته على التكافل والتعاون والتدافع ال الصدام، 

وال شك أن مسؤل�ة الحوار تقع في األساس على �اهل المفكر�ن، و�عمار األرض مسؤل�ة تلك 

  المؤسسات ال�حث�ة.

س�ما في هذه اآلونة الحرجة  الحوار الحضاري، الا إلى ما سبق یتبدى لنا أهم�ة واستنادً 

من ح�اة اإلنسان�ة، �ما أن تحقیق أهداف الحوار �عمل على التعا�ش و�قامة عالم �جمع وال �فرق، 

و�ؤمن وال �كفر �حقوق اآلخر، و�ستند إلى األخوة اإلنسان�ة، وُ�َعد الحوار الحل األمثل لمشكالت 

لس�اسة واالقتصاد والبیئة، وغیرها من القضا�ا العالم�ة، وذلك �إعمال الفكر العالمي والسیر قدًما ا

جهود المؤسسات ال�حث�ة فین�غي أن نضع تلك الجهود في  في مضمار اإلصالح، و�ن �نا نثمن

 حیز التنفیذ والعمل.
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 الخاتمة

لمقار�ات النقد�ة لها في ، وااتمن خالل هذا العرض في دراستنا لنظر�ة صدام الحضار 

 الس�اق اإلسالمي، نصل إلى أهم النتائج والتوص�ات على النحو اآلتي:

 :أوًال: النتائج

مصطلح الحضارة من أكثر المصطلحات التي دار جدل حولها من حیث مفهومها  •

وطب�عتها وعناصرها، �ذا الوسائل التي تندرج تحتها؛ لذا تعددت تعر�فاتها لتعدد وجهات 

ل�احثین وعقائدهم ومذاهبهم في الح�اة، فالتشا�ه واالشتراك في المعنى مع نظر ا

 مصطلحات أخرى مثل الثقافة والمدن�ة، أحد األس�اب المهمة لالختالف.

االختالفات الس�اس�ة واالقتصاد�ة الُمندلعة بین الدول القوم�ة �عني  صدام الحضارات •

 من الحضارات اإلسالم�ة والصین�ة خالل الفترة التال�ة للحرب ال�اردة، وتشمل �ال� 

 .فر�ق�ة وأمر�كا الالتینيوال�ا�ان�ة والهند�ة والغر��ة واإل

الصدام �عني التضارب والمقارعة �قوة، وهو ما �ستوجب إ�قاف حضارة لألخرى، في  •

حین أن الصراع �عني طرحها أرًضا ومغالبتها، واستخدام القوة لصرعها وقتلها �الكل�ة، 

لتحقیق مآرب وأهداف الحضارة المتغل�ة، ورغم الت�این بین المصطلحین إال  وما ذلك إال

إذ أحدهما یؤدي إ�قاف حضارة في حین أن المصطلح  ؛إننا نلحظ التقارب الشدید بینهما

 اآلخر �عني مغالبتها وطرحها أرًضا وهز�متها �الكل�ة.

واسَع النطاِق على  ظهر مصطلُح (صدام الحضاراِت وصراِعها) ُمحدًثا َجدًال �بیًرا •

یدِ الس�اسي األمر�كي ذي اُألصوِل الیهود�ِة صموئیل هنتنغتون الذي قاَل: "إنَّ عصَر 

وَ�دأ عصُر حرِب الحضاراِت وصداِمها على أساٍس  ،یدیولوج�ات قد انتهىحرِب األ

 دیني".
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ختلَف �عد تو�نبي الُمؤسَس لنظر�ِة الصدامِ الَحضاري القائمِة على أساٍس دیني، �ما ا •

صداَم الحضارِة الغر��ِة س�كون  لفكرِة الِصداِم �افتراض أنَّ  عن �عِض الُمؤرخین في تبن�هٍ 

عام�ا تجاَه العدیِد من الَحضاراِت القائمِة، ولم �خص الحضارةَ اإلسالم�َة �ما َفعَل برنارد 

 لو�س وصموئیل هنتنغتون.

ات، وأسند لنفسه أول استخدام أسهم برناد لو�س إسهاًما �ارًزا في قض�ة صدام الحضار  •

م حین ذ�ر أنَّ الصراع ال ینتمي لألمم 1957لهذا المصطلح: "صدام الحضارات" عام 

، معلًقا على قض�ة تأم�م قناة السو�س في مصر، والدول بل إنه صدام بین حضارتین

افع تلك  ان الصراع الكراه�ة التي تجسدت بین دول الشرق األوسط وأورو�ا إ�َّ ومبیًِّنا أن الدَّ

 الحضاري القائم، ولم �كن صراًعا بین الدول.

دَعم لو�س فكرَة ِصداِم الحضارِة اإلسالم�ة والغر��ةِ �شكٍل َعمليٍّ ُمكرًِّسا لفكرِة االستعماِر  •

واالعتداِء العسكرّي، وأص�َح أً�ا ُروحً�ا لحرِب الحضاراِت، وُملِهًما للتدُخالِت األمر�ك�ة 

خَط الَغر�ي على  11، �عَد أحداِث م 2003في العراِق عام  سبتمبر التي عّززت السُّ

العالِم اإلسالمّي، �ما �ان متحیًزا للصهیون�ة العالم�ة غیر ح�اد��ا في تعامله مع القض�ة 

 الفلسطین�ة.

�عد تناول لو�س للصدام الحضاري َتعز�ًزا وتكر�سا للَه�مَنِة الَغر��ِة، وقد �ان ممهًدا لكثیر  •

التي ُ�رست لتحقیق مبدأ اله�منة الغر��ة وخاصة للوال�ات المتحدة  من النظر�ات

األمر�ك�ة، ومن أبرز تلك التوجهات التنظیر�ة: أطروحة نها�ة التار�خ، و�عادة طرح 

 نظر�ة الصدام الحضاري على ید تلمیذه هنتنغتون من �عده.
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ًضا "ِصدام الحضاراِت" التي ُتعتبُر نظر�ُة "ِنها�ِة التَّار�ِخ" التي جاَء بها فو�و�اما، وأ� •

را لنظاٍم  أَعقبتَها متا َتصوُّ ألستاذِه َصموئیل هنتنغتون مْن أهِم التنظیراِت الِفكر�ِة اللتاِن قدَّ

 عالميٍّ جدیٍد �عَد نها�ِة الحرِب ال�اردِة �سقوِط االتحاِد الُسوفیتي.

یدیوُلوج�ات الس�اس�ِة ِمن التَّار�ِخ وصَل التار�ُخ إلى ِنهایتِه عنَد ُفو�و�اما �إنهاِئِه َجم�ِع اإل •

ِة اللیبرال�ة التي َمثَّلت د�موقراط�اإلنسانّي؛ حیُث َوصَل التار�ُخ ِلتحقیِق َغایِتِه مْن ِخالِل ال

یدیولوجي، والصورةُ الِمثال�ةُ للُحكِم الَ�شرّي، وخاصًة تلَك المتمِثلَة �الوال�اِت أوَج التَّطوِر األ

قد َحقَق النِّظاُم الِلیبرالي وصوَله ِلنها�ِة التار�ِخ من ِخالِل َسببین المتحدِة األمر�ك�ة، و 

رئ�سیِن ُهما: التطوُر الُمستمُر في الُعلوِم الطَّب�ع�ِة الذي َراَفَقُه تطوٌر اقتصادٌي، والسعُي 

 لنیِل االعتراِف، حیُث ُحلْت هذِه الِعلُل في النظاِم الرأسمالي اللیبرالي.

ُأطروَحتِه (نها�ة التار�خ) أراَد تأكیَد اله�منَة األمر�ك�َة ِبنظاِمها اللیبرالي  إنَّ فو�و�اما في •

، سائًرا على درب أستاِذِه هنتنغتون، وما نظر�ُة ِصداِم الَحَضاراِت إال رافًدا د�موقراطيال

�ة آخَر لتكر�ِس فكرِة اله�منِة الغر��ة، و�ن بدت للوْهلةِ األولى ُتعارُضها مَع أطروحِة (نها

 التار�خ)، �ما القت نظر�ة فو�و�اما عدًدا من االنتقادات.

 Samuel Phillipsصموئیل هنتنغتون دخلت نظر�ة صدام الحضارات على ید  •

Huntington  التسی�س والتفعیل، لما له من نفوٍذ س�اسيٍّ �ارز، �ما �عد المحرك  حیز

لوا نفس المعنى �شكل أو الروحي لهذه النظر�ة برغم ما س�قه من محاوالت لمفكر�ن تناو 

 �آخر. 

بنشأته في بیت تمیز �الدراسة والعلم وتدین �الیهود�ة وانحاز للصهیون�ة؛  هنتنغتون تأثر  •

مؤلفاته ودراساته، التي تناولت الجانب في رسم فكره وأیدولوجیته، وظهر ذلك في 

كر في للحروب والعنف وعالقة الفكر بها، وتوظ�ف الف سترات�جيالس�اسي والعمق اال
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كل تلك األمور، ومن هذه المؤلفات التي تنم عن شخصیته وعبر عن نشأته: الجنديُّ 

ولِة،  ًرا َعْن َمهاِم الَعسكر�ین �إدارِة الُعنِف، والِحفاِظ َعلى َعظمِة الدَّ َم ف�ه َتصوُّ ولُة: قدَّ والدَّ

�طًة، أمَّا الس�اسیین فُهم وقْد َمیَز ف�ِه الَعسكر�ین عْن الَمدنیین َ�ونُهم �مثلوَن ُ�تلًة ُمترا

 .َدائُمو االنقسامِ 

ِرِه، وَداِئًما َما َتسعى ِلتهم�ِش  • ُمؤلفات هنتنغتون ُتكرُِّس َأفضل�َة الَعاَلِم الَغر�يِّ ِ�أنظَمِتِه وَتّطوُّ

الَحَضاراِت اُألخرى، ووْصِفها �الت�َخلُِّف، وَ�سَعى هنتنغتون ِ�شكٍل َدائٍم إلى ْوضِع اآلخِر 

الَعدوِّ إذ َیتخُذ ذلَك اآلخُر غیُر المنتمي ِللغرِب َموِقًفا ُمَعادً�ا للِوال�اِت المتحدة َموضَع 

 األمر�ك�ة.

َجعَل هنتنغتون ِمن الَحضارِة اإلْسالم�ِة َطرًفا َرئ�ًسا للنزاِع َمَع الَحضارِة الَغر��ِة، فَعلى  •

اراِت اُألخرى، إالَّ أنَّ الَخطَر األكبَر الرْغِم ِمن احِتمال�ِة ُحدوِث الِصداِم َمَع َ�افَِّة الَحَض 

َد ِللحضارِة الَغر��ِة َ�ما َیراُه ُهَو الُمجتمُع اإلْسالميُّ الذي َ�سَعى ِللِصداِم َمَع الَعالِم  الُمَهدِّ

 الَغر�ّي.

راعاِت الَحَضارّ�ِة َقائَمًة َعلى َأَساِس الَت� • اُیِن َیرى هنتنغتون أنَّ الَعوامَل التي َتز�ُد ِمن الصِّ

ُد الُهو�َّاِت عنَد  بیَن الَّثَقاَفاِت، وأهمُّ َبواِعُث الِصداِم الَحَضارَي تتلخص في اآلتي: َتعدُّ

الَفرِد، الُبروُز الُمتزایُد ِللُهو�َِّة الثَّقاف�ِة، َعالَقُة َنحُن، واآلخر، اتساُع َمصاِدِر الَصراع لدى 

وِل ذاِت االْختالَفاِت الثَّ   قاف�ِة، ُ�ل�ُة الوجوِد لِلصراِع.الَجَماَعاِت، والدُّ

من خالل نظر�ته على تحقیق صراع وصدام بین الحضارة الغر��ة من  هنتنغتون عمل  •

جهة والحضارتین اإلسالم�ة والصین�ة من جهة أخرى، وجعل الحضارة المس�ح�ة 

مالصقة للحضارة الیهود�ة في خندق واحٍد؛ لحما�ة األخیرة واكتساب دفاًعا مستمًرا 

لحة واحدة، �ما أن العالم الغر�ي الیوم �س�اساته ودفاعاته عن إسرائیل، ومواقفة ومص



205 
 

المتناقضة امتداًدا لفكرة هنتنغتون "صدام الحضارات"، والتي س�قها نها�ة التار�خ لما 

 بینهما من اتفاق. 

رَضتاِن إّال أنَّ رغَم اعتقاِد الَكثیر�َن أنَّ نظر�تي هنتنغتون وفو�و�اما َتبُدواِن َ�أنَُّهما ُمتعا •

الحق�قَة على َعكس َما تبدو، فقد َحِرَص �لٌّ من: فو�و�اما وهنتنغتون على َتأكیِد نت�جٍة 

ُمحددٍة ِمن ِخالِل ُأطروحِتیهما َحتى و�ْن اختلفا في األسلوب والطر�قة، وِتلَك النَّت�جُة 

حدِة األمر�ك�ِة، واعت�اِر أنَّ تتلخَُّص في "تكر�ِس الَه�منِة الَغر��ِة" ال س�ما للوال�اِت الُمت

 الَعالَم تا�ٌع لتلَك اله�منِة، وأقل من ُمستواَها الُمتفرِِّد.

ًرا للَعالِم الَجدیِد َبدَأ َمَع ِنها�ِة الَحرِب ال�َّاردِة،  • م ُ�لٌّ من: فو�و�اما، وهنتنغتون َتصوُّ َقدَّ

ُد السوفیتي؛ لُینِهَي هنتنغتون َعصَر وُسُقوط الُمناِفِس اَألوحِد ِللعاَلِم الَغر�ّي، وُهو االتحا

، وَثقافّي، بینَما ُیؤ�ُِّد  راِع األیدیولوجّي، وَ�حلَّ َمَحلُُّه ِصراًعا ثقافً�ا َعلى َأساٍس دینيٍّ الصِّ

 فو�و�اما على انِتصاِر اللیبرال�ِة الَغر��ِة لتكوَن َعاَلم�ًة.

ى الفكري والواقعي تعرضت أطروحة هنتنغتون للعدید من االنتقادات على المستو  •

والمنهجي، وقد ُوجهت تلك االنتقادات من علماء الغرب والعالم اإلسالمي، �ما أنها في 

المقابل القت دعًما وتأییًدا من االستشراق والصهیون�ة والعولمة لما في ذلك من تحقیق 

 مآرب س�اس�ة. 

حضارة؛ إذ أعطى قام هنتنغتون �االرتكاز على الدین، وتهم�ش دور الدولة في مقابل ال •

للحضارات الدور األهم واألكثر تأثیًرا وافترض ق�ام الصدام الحضاري ف�ما بینها، وال 

�مكن إغفال دور الدولة في تحدید عالقتها �غیرها من الدول التي تقع ضمن نطاق 

 الحضارات األخرى.
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ة على أساس الحضار� الك�اناتمع  تتعامل لقد وتهافتها ة الهنتنغتون�ة�عدم واقع�ة النظر  •

أنها وحدات طب�ع�ة وهذا األمر غیر صح�ح، إذ إن التكامل بین الحضارات أمًرا أكثر 

منطق�ة وواقع�ة، �ما أن التدافع ال �عني �حال الصدام، بل إن ف�ه الحث الذي �عمل 

 على البناء بین تلك الحضارات وهو ما یؤ�ده الحال على مر العصور واألزمنة.

تي طالت أطروحة صدام الحضارات لهنتنغتون أنه لجأ إلى منهٍج من أهم االنتقادات ال •

انتقائيٍّ لألحداث التار�خ�ة ووقائعها في مقتطفات جزئ�ة؛ ل�عممها على التار�خ الحضاري 

 لل�شر�ة في قراءته للمستقبل الذي أقامه على أساس التصادم بین الحضارات.

 اعند تناوله ا لم تلتزم منهًجا ثابًتاالصدام الحضاري أنهمن المآخذ الرئ�س�ة على نظر�ة  •

على  تاعتمد اتصن�ف الحضارات ذات االنتماءات الثقاف�ة والدین�ة المتعددة، وأنه

  .تصان�ف وفق رؤى مختلفة

التقس�م الذي اعتمده هنتنغتون للحضارات أ�عده عن الموضوع�ة؛ إذ جاء التصن�ف وفًقا  •

جاء انتصاًرا لتلك العنصر�ة تجاه الحضارة الخت�ار هنتنغتون �ما �خدم الغرب، �ما إنه 

اإلسالم�ة، وترو�ًجا ألفكاٍر مشوهة لتلك الحضارة، مع التخ�ط الملحوظ واالنتقائ�ة في 

 التصن�ف الذي لم �خضع لمیزان محكم.

وقوع هنتنغتون في خطأ التصن�ف ال �مكن اعت�اره خلًال غیر مقصود من شخص �عد  •

لعالقات الدول�ة، إذ قصد هنتنغتون من خلف ذلك أحد الساسة ال�ارز�ن في مجال ا

التصن�ف تحقیق أهداف ومآرب تخدم التوجهات الفكر�ة واألهداف الس�اس�ة للوال�ات 

 المتحدة األمر�ك�ة و�سرائیل مًعا.

سعى هنتنغتون س�اس��ا من خالل أطروحته لترس�خ فكرة األفضل�ة للحضارة الغر��ة على  •

لي األوحد، وتقدمها عن �اقي الحضارات األخرى التي تقع في اعت�ار أنها النموذج المثا
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مرت�ة دون�ة إذا ما قورنت �مستوى التحضر الغر�ي، �ما �قع على عاتقها إنقاذ العالم 

 �أكمله من ذلك التخلف.

عمل العدید من ال�احثین على طرح بدیل فاعل لنظر�ة صدام الحضارات؛ ِلما لمسوه  •

الحضارات على حدٍّ سواء، فقامت النداءات �طرح حوار من عداء غیر مبرر لألد�ان و 

الحضارات؛ إذ إن نظر�ة هنتنغتون لم تلق القبول الفكري والعلمي لدى ال�احثین 

 المنصفین.

الحوار الحضاري هو البدیل األمثل للصراع، و�شهد التار�خ بین الحضارتین اإلسالم�ة  •

�إ�جاد مساحة مشتر�ة للع�ش والتكامل مساهمات بناءة في هذا الصدد، والتوفیق غر��ة وال

 قد�ًما وحدیًثا، �ما نعا�ش مجموعة من المؤسسات الداعمة لهذا المسار من �ال الطرفین.

الهدف األسمى للحوار هو التعا�ش وفق المنظومة اإلنسان�ة الراق�ة، و�ناء العالقات  •

ألرض، إال أن اآلمنة بین الشعوب والحضارات، �ما �ضمن السالم المجتمعي وعمارة ا

هذا المسار قد واجهته معوقات فكر�ة و�یدلوج�ة عملت على عرقلة مسیرته، إذ إن 

الموروث الثقافي والتار�خي والصورة السلب�ة المبن�ة سلًفا عن اآلخر أثََّرْت �شكل �بیر 

في رفض الحوار معه، وأبرز تلك المعوقات الموروث التار�خي للطرفین، والصورة 

 �ل طرف لآلخر، ودور اإلعالم الموجه. النمط�ة في ذهن

العمل�ة التعل�م�ة دوًرا هاًما في تعز�ز حوار الحضارات، والتصدي لمعوقاته؛ لما  تؤدي •

للتعل�م من أثر واضح في تر��ة النشء على م�ادئ الحوار والسلم المجتمعي، وتكون 

عن اآلخر، �ما نظرته عن اآلخر، ومن وظائف التعل�م تغییر الصورة النمط�ة والسلب�ة 

للتعل�م دور �ارز في تر��ة األج�ال على ثقافة الحوار واحترام التعدد الثقافي والدیني وفق 

 منهج�ة واضحة وسل�مة ال تتعارض مع الم�ادئ اإلسالم�ة.
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ین�غي أن �قوم الحوار في المجال الدیني والثقافي على أساس احتفاظ �ل حضارة بهو�تها  •

ذ الحوار ال �عني تنم�ط ثقافة اآلخر بل �قوم على أساس التي تمیزها عن األخرى، إ

 المشار�ة والتعاون في خدمة اإلنسان�ة.

قامت المراكز ال�حث�ة بدور �بیر في قض�ة الحوار، ولعل ما ینقصنا هو تفعیل تلك  •

الخطوات واقع��ا وحصاد ثمارها، و�ذلك حشد الجهود من أجل أن نرى عالًما �ملؤه السلم 

مشكالته على الحوار، وتنهض حضاراته على التكافل والتعاون والتدافع  و�قوم في حل

ال الصدام، وال شك أن مسؤل�ة الحوار تقع في األساس على �اهل المفكر�ن، و�عمار 

 األرض مسؤل�ة تلك المؤسسات ال�حث�ة.

 ثانً�ا: التوص�ات

الذي أقره  ق�ام الدراسات األكاد�م�ة والتخصصات الشرع�ة على إرساء روح التعا�ش •

  اإلسالم، و��ان رسالة السالم ف�ه.

التوجه إلى التأكید على مبدأ الحوار بدًال من الصدام من عقالء ومفكري العالم، إذ إن  •

عقالء العالم ومفكر�ه وفالسفته وعلماء الدین هم من �شكلون عقل�ات ال�شر�ة، و�ؤطرون 

ضراتهم إلى عقل المر�ین في للعلم واألخالق والق�م، التي تصل من خالل �تبهم ومحا

البیت والمدرسة وتتشكل األمم من خاللهم، بتشكل األج�ال على ما نر�د من ق�م وأخالق، 

لذا سأعمل في رسالتي للد�توراه على �حث في إطار المساواة وتحقیق دراسة حول حقوق 

 اإلنسان ف�ه.

 محموم بین �الدین عن أي صراٍع بین الناس، مما یؤدي إلى تأج�ج صراعٍ  النأي  •

الجماهیر، في حین إمكان�ة االستفادة من تعال�م األد�ان لما ف�ه خیر اإلنسان�ة، من 

 دعوة إلى التسامح والمساواة اإلنسان�ة والعدالة اإلله�ة.
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التنو�ه من خالل وسائل اإلعالم المختلفة على مكانة الحوار بین ال�شر، من خالل  •

الم�ادئ السام�ة، ل�سود الود والوئام بین بني توج�ه المشاهدین والمستمعین إلى تلك 

ال�شر�ة بدًال من جني األشالء والفقر والظلم من هذا االستعالء المذموم دین��ا و�نسان��ا، 

 من خالل عمل دراسات أكاد�م�ة توجیه�ة في هذا اإلطار.

خالل األد�ان،  إقامة المؤتمرات الدول�ة والمواثیق العالم�ة العلم�ة والدعو�ة وتفعیلها، من  •

 للسعي نحو الدعوة إلى التعارف على اآلخر�ن، بدًال من الصراع معهم.

 .دور مراكز الحوار في الواقع العملي وتحقیق التكامل اإلنساني تفعیل •
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 فهرس اآل�ات

 الصفحة اآل�ة

 21 ﴿ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت﴾

 21 َ�ى﴾﴿َوِ�َذا َحَضَر اْلِقْسَمَة ُأْوُلوا اْلُقرْ 

یِن َوَلْم ُ�ْخِرُجوُ�ْم ِمْن ِدَ�اِرُ�ْم  ﴿ال َیْنَهاُكُم �َُّ َعِن الَِّذیَن َلْم ُ�َقاِتُلوُ�ْم ِفي الدِّ

وُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْیِهْم ِإنَّ �ََّ ُ�ِحبُّ اْلُمْقِسِطیَن﴾  َأْن َتَبرُّ

85 

 88 َنُكْم َوال َتْعَتُدوا ِإنَّ �ََّ ال ُ�ِحبُّ اْلُمْعَتِدیَن﴾﴿َوَقاِتُلوا ِفي َسِبیِل �َِّ الَِّذیَن ُ�َقاِتُلو 

﴿ُهَو َأنَشَأُكْم ِمَن اَألْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفیَها َفاْسَتْغِفُروُه ُثمَّ ُتوُ�وا ِإَلْ�ِه ِإنَّ َر�ِّي 

 َقِر�ٌب ُمِجیٌب﴾

92 

َسَدِت اَألْرُض َوَلِكنَّ �ََّ ُذو َفْضٍل ﴿َوَلْوال َدْفُع �َِّ النَّاَس َ�ْعَضُهْم ِبَ�ْعٍض َلفَ 

 َعَلى اْلَعاَلِمیَن﴾

92 

َمْت َصَواِمُع َوِ�َ�ٌع َوَصَلَواٌت  ﴿َوَلْوال َدْفُع �َِّ النَّاَس َ�ْعَضُهْم ِبَ�ْعٍض َلُهدِّ

ِإنَّ �ََّ َلَقِويٌّ  َوَمَساِجُد ُیْذَكُر ِفیَها اْسُم �َِّ َ�ِثیًرا َوَلَینُصَرنَّ �َُّ َمْن َینُصُرهُ 

 َعِز�ٌز﴾

92 

ِ ُشَهَداَء ِ�اْلِقْسِط َوال َ�ْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن  ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ُ�وُنوا َقوَّاِمیَن �َِّ

ِ�َما  َقْوٍم َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى َواتَُّقوا �ََّ ِإنَّ �ََّ َخِبیرٌ 

 َتْعَمُلوَن﴾

92 

﴿َ�ا َأیَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوً�ا َوَقَ�اِئَل ِلَتَعاَرُفوا 

ِ َأْتَقاُكْم ِإنَّ �ََّ َعِل�ٌم َخِبیٌر﴾  ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد �َّ

100 

 100 ًة ِلْلَعاَلِمیَن﴾﴿َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحمَ 

﴿ُقْل َ�ا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلى َ�ِلَمٍة َسَواٍء َبْیَنَنا َوَ�ْیَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ �ََّ َوال 

ا ُنْشِرَك ِ�ِه َشْیًئا َوال َیتَِّخَذ َ�ْعُضَنا َ�ْعًضا َأْرَ�اً�ا ِمْن ُدوِن �َِّ َفِإْن َتَولَّْوا َفُقوُلو 

 اْشَهُدوا ِ�َأنَّا ُمْسِلُموَن﴾

107 
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﴿َوِ�ْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشِرِ�یَن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى َ�ْسَمَع َ�الَم �َِّ ُثمَّ َأْبِلْغُه 

 َمْأَمَنُه َذِلَك ِ�َأنَُّهْم َقْوٌم ال َ�ْعَلُموَن﴾

107 

 118 ﴿َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْیَنُهْم﴾

 121 نَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى﴾﴿َوال َ�ْجِرمَ 

﴾ ْشُد ِمَن الَغيِّ یِن َقْد َتَبیََّن الرُّ  121 ﴿ال ِإْكَراَه ِفي الدِّ

یِن َوَلْم ُ�ْخِرُجوُ�م مِّ  َعنِ  ﴿َال َیْنَهاُكُم �َُّ  ن ِدَ�اِرُ�ْم الَِّذیَن َلْم ُ�َقاِتُلوُ�ْم ِفي الدِّ

وُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْیِهْم ِإنَّ �ََّ ُ�ِحبُّ اْلُمْقِسِطیَن﴾  َأن َتَبرُّ

124 

﴿َ�ا َأیَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوً�ا َوَقَ�اِئَل ِلَتَعاَرُفوا 

 ُكْم ِإنَّ �ََّ َعِل�ٌم َخِبیٌر﴾ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد �َِّ َأْتَقا

133 

 َوالَ  �ََّ  ِإالَّ  َنْعُبدَ  َأالَّ  َوَ�ْیَنُكمْ  َبْیَنَنا َسَواءٍ  َ�ِلَمةٍ  ِإَلى َتَعاَلْوا اْلِكَتاِب  َأْهلَ  َ�ا ُقلْ ﴿

 َفُقوُلوا َتَولَّْوا َفِإنْ  �َِّ  ُدونِ  ِمنْ  َأْرَ�اً�ا َ�ْعًضا َ�ْعُضَنا َیتَِّخذَ  َوَال  َشْیًئا ِ�هِ  ُنْشِركَ 

 ﴾ُمْسِلُمونَ  ِ�َأنَّا اْشَهُدوا

133 

﴿َوِ�ْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشِرِ�یَن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى َ�ْسَمَع َ�الَم �َِّ ُثمَّ َأْبِلْغُه 

 َمْأَمَنُه َذِلَك ِ�َأنَُّهْم َقْوٌم ال َ�ْعَلُموَن﴾

165 
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 فهرس األحادیث

 الصفحة الحدیث

 20 »ن ناقدتهم ناقدوكإ«

ا �غیر طیب ا أو انتقصه أو �لفه فوق طاقته أو أخذ منه شیئً أال من ظلم معاهدً «

 »فأنا حج�جه یوم الق�امة ؛نفس

85 

 112 »اا لم یرح رائحة الجنة و�ن ر�حها یوجد من مسیرة أر�عین عامً ا معاهدً من قتل نفسً «
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 فهرس األعالم

 الصفحة العلم

 65، 23، 22 ابن خلدون 

 23 مالك ابن نبي

 156، 155، 128، 127، 124، 103 خل�فة

 141، 140 أمین الخولي

 135 یوحنا الدمشقي

 173 إدوارد سعید

 22 أندر�ه الالند

 22 ول دیورانت

، 52، 51، 50، 49، 48، 47، 46، 26 فرانس�س فو�ا�اما

53 ،54 ،55 ،58 ،78 ،79 ،81 ،82 ،

225 ،228 

 100 ،26 كونفوشیوس

، 61، 37، 36، 35، 34، 33، 32، 31 تو�نبي

65 ،78 ، 

، 44، 43، 42، 41، 40، 39، 38، 37 برنارد لو�س

45 ،61 ،62 ،73 ،154 ،164 ،224 

 42 جوستاف لو�ون 

 53 ه�جل

 53 در�دا

 60، 59 هنري �سینجري 
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 59 ز��غو برجنسكي

، 148، 147، 146، 145، 125، 114 غارودي

149 

 128 ودوروفتزفیتان ت

 140، 139، 138، 137 فالد�میر سولوفیوف

 141 بولس السادس
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 م).2010
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 12/7/2021مر�ز الدوحة الدولي للحوار بین األد�ان، استعراض بتار�خ 

 https://dicid.org/annual_confrence_ar/?lang=ar  

 12/7/2021مر�ز الدوحة الدولي للحوار بین األد�ان، استعراض بتار�خ 

http://www.dicid.org/doha_international_price/?lang=ar  

   12/7/2021مر�ز الدوحة الدولي للحوار بین األد�ان، استعراض بتار�خ 

http://www.dicid.org/round_tabes_ar/?lang=ar 

 مر�ز الدوحة الدولي للحوار بین األد�ان،

 http://www.dicid.org/courses_in_dialogue_skills/?lang=ar  

 3/7/2021مر�ز الدوحة الدولي للحوار بین األد�ان، استعراض بتار�خ 

http://www.dicid.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a7%

d8%aa-

%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%

aa/?lang=ar 

إلمام محمد بن سعود مر�ز الملك عبدهللا بن عبدالعز�ز للدراسات اإلسالم�ة �جامعة ا

 5/7/2021اإلسالم�ة، "التعر�ف �المر�ز" استعراض بتار�خ 

،https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/profile/Pages/default.

aspx 

https://www.dicid.org/director-team/?lang=ar
https://dicid.org/annual_confrence_ar/?lang=ar
http://www.dicid.org/doha_international_price/?lang=ar
http://www.dicid.org/round_tabes_ar/?lang=ar
http://www.dicid.org/courses_in_dialogue_skills/?lang=ar
http://www.dicid.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa/?lang=ar
http://www.dicid.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa/?lang=ar
http://www.dicid.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa/?lang=ar
http://www.dicid.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa/?lang=ar
https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/profile/Pages/default.aspx
https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/profile/Pages/default.aspx
https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/profile/Pages/default.aspx


252 
 

مر�ز الملك عبد هللا بن عبد العز�ز للدراسات اإلسالم�ة �جامعة اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالم�ة، "الرؤ�ة" 

https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/profile/Pages/Vision.a

spx 

مر�ز الملك عبدهللا بن عبدالعز�ز للدراسات اإلسالم�ة �جامعة اإلمام محمد بن سعود 

   5/7/2021اإلسالم�ة، "الرسالة"، استعراض بتار�خ 

https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/profile/Pages/Mission

.aspx 

مر�ز الملك عبدهللا بن عبدالعز�ز للدراسات اإلسالم�ة �جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 5/7/2021اإلسالم�ة،"األهداف" استعراض بتار�خ 

،https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/profile/Pages/Objetiv

os.aspx 

مر�ز الملك عبدهللا بن عبدالعز�ز للدراسات اإلسالم�ة �جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 5/7/2021استعراض بتار�خ  ت ال�حث�ة"اإلسالم�ة، "الوحدا

https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/ResearchUnits/Pages/

default.aspx 

بن عبدالعز�ز للدراسات اإلسالم�ة �جامعة اإلمام محمد بن سعود مر�ز الملك عبدهللا 

 10/7/2021اإلسالم�ة،"مهام الحوار الحضاري" استعراض بتار�خ 

https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/profile/Pages/Vision.aspx
https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/profile/Pages/Vision.aspx
https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/profile/Pages/Mission.aspx
https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/profile/Pages/Mission.aspx
https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/profile/Pages/Objetivos.aspx
https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/profile/Pages/Objetivos.aspx
https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/profile/Pages/Objetivos.aspx
https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/ResearchUnits/Pages/default.aspx
https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/ResearchUnits/Pages/default.aspx
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https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/ResearchUnits/Pa

ges/Civilization_Dialogue.aspx 

  مر�ز الملك عبدهللا بن عبدالعز�ز للدراسات اإلسالم�ة �جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالم�ة

 3/7/2021استعراض بتار�خ 

https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/activities/Pages/Dialo

gue_Conference.aspx 

مر�ز الملك عبدهللا بن عبدالعز�ز للدراسات اإلسالم�ة �جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 3/7/2021استعراض بتار�خ  اإلسالم�ة:

https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/FilesLibrary/Pages/de

fault.aspx 

، " العالمي للحوار بین أت�اع األد�ان والثقافات "كا�سیدمر�ز الملك عبدهللا بن عبدالعز�ز 

-https://www.kaiciid.org/ar/who-we  11/7/2021استعراض بتار�خ 

are/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-

%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86 

استعراض ، مر�ز الملك عبد هللا بن عبد العز�ز العالمي للحوار بین أت�اع األد�ان والثقافات

 11/7/2021بتار�خ 

 https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do 

https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/ResearchUnits/Pages/Civilization_Dialogue.aspx
https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/ResearchUnits/Pages/Civilization_Dialogue.aspx
https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/activities/Pages/Dialogue_Conference.aspx
https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/activities/Pages/Dialogue_Conference.aspx
https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/FilesLibrary/Pages/default.aspx
https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/FilesLibrary/Pages/default.aspx
https://www.kaiciid.org/ar/who-we-are/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://www.kaiciid.org/ar/who-we-are/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://www.kaiciid.org/ar/who-we-are/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://www.kaiciid.org/ar/who-we-are/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do
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، استعراض مر�ز الملك عبد هللا بن عبد العز�ز العالمي للحوار بین أت�اع األد�ان والثقافات

 11/7/2021بتار�خ 

https://www.kaiciid.org/ar/what-we-

do/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-

%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AF-

%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9 

استعراض  مر�ز الملك عبد هللا بن عبد العز�ز العالمي للحوار بین أت�اع األد�ان والثقافات،

 11/7/2021بتار�خ 

https://www.kaiciid.org/ar/what-we-

do/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-

%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AF-

%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9 

استعراض  مر�ز الملك عبد هللا بن عبد العز�ز العالمي للحوار بین أت�اع األد�ان والثقافات،

 11/7/2021بتار�خ 

https://www.kaiciid.org/ar/what-we-

do/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%

AC-

https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%

B9%D9%8A-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-

%D9%81%D9%8A-

%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7 

   10/7/2021معهد الحوار، " الرؤ�ة والرسالة"، استعراض بتار�خ 

https://dialogueinstitute.org/mission-vision  

-https://dialogueinstitute.org/di 10/7/2021معهد الحوار، " البرامج"، استعراض بتار�خ 

programs  

 https://dialogueinstitute.org/dialogue-principles معهد الحوار

 10/7/2021معهد الحوار، " التقار�ر السنو�ة"، استعراض بتار�خ 

https://dialogueinstitute.org/newsletters-1 

-https://dialogueinstitute.org/annual  10/7/2021معهد الحوار استعراض بتار�خ 

reports 

 10/7/2021معهد الحوار، " الدورات التدر�ب�ة"، استعراض بتار�خ 

https://dialogueinstitute.org/online-course 

السامي: "اإلعالن العالمي �شأن التنوع الثقافي"، منظمة األمم المتحدة ، حقوق مكتب المفوض 

  21/6/2021اإلنسان، استعرض بتار�خ 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CulturalDiversity.aspx 

https://www.kaiciid.org/ar/what-we-do/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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