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ملخص كتاب

  صدام احلضارات لصموئيل هنتغتون

، تقدمي تصورات مستقبلية للعامللقد ترك هذا البحث أثراَ عاملياَ بني السلب واإلجياب، وهو حياول 

  .لقد تنوعت اإلجابات بني الطابع اجلديل واملعريف إىل الرفض واإلدانة 

البحث كان يف البداية وحنن هنا نتابع تطور هذا البحث من خالل مقدمته إذ يكشف الكاتب أن 

يف " براديل" كان قد قدم حماضرة يف ًأصبحت مقاالً مث كتابافاألفكار اليت " عبارة عن حماضرة

عن " Oline lnstitute"، مث قدمتها يف ورقة أعددا ملشروع ١٩٩٢واشنطن يف أكتوبر 

نشر يف فصلية ١٩٩٣األمنية املتغرية واملصاحل الوطنية األمريكية مث حتول إىل مقال يف صيف البيئة 

"Foreign Affairs " إستمر ثالث سنوات  أثار جدالًصدام احلضارات ؟ " بعنوان. "  

ركزت على  ولقاءاتحلقات دراسيةيف  وبعد ذلك حبسب ما يشري الباحث إىل كونه غدا طرفاً

وغريهم يف الواليات املتحدة أكادمييني ورمسني ورجال أعمال اعات ضمت مع مج" الصدام"

قد عرفتين هذه املناقشات على احلضارات العاملية بإستثناء "وحلقات حوار على املستوى العاملي 

  .اهلندوسية

حماضرات " هارفارد"قدم الباحث هذه األفكار يف حلقات دراسية يف  ١٩٩٥-١٩٩٤ويف سنة 

- حبسب الباحث  - حيث كانت تعليقاته القوية والنافذة  طبيعة عامل ما بعد احلرب الباردة حول

إىل التفصيل والتنقيح واإلضافة  يل مث حتول إىل كتاب دف التعمق بالبحث وسعياًحافزاَ إضافياَ 

إندفع يف وصف مفهوم وتطوير لألفكار والتوسع يف موضوعات عدة مل يتناوهلا يف املقالة 

  .ضارات الكونية والعالقات بني القوة والثقافة وميزان القوة املتغري بني احلضارات احل

، فقوة الغرب مقابل ضعف اآلخرين  يرى يف القوة جمال جيسد األثر الثقايفإذ ملسنا أن الباحث 

أدى إىل التأثر بالغرب والتحديث والتغريب أما ضعف الغرب فإا تدفع اآلخرين إىل التأصيل 

  . العامل الوحيد يف تفسري اإلحداث" الثقايف"يف الوقت الذي يعتمد العامل . ايف الثق
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قادت تلك التصورات الباحث إىل كتابة هذا الكتاب القائم على ضرورة التعدد احلضاري بوصفه 

  .الضمان األكرب ضد حرب عاملية

  :ولقد جاءت بنية الكتاب موزعة يف مخسة حماور هي اآلتية

سي هلذا الكتاب هو أن الثقافة او اهلوية الثقافية واليت هي يف أوسع معانيها اهلوية إن الطرح الرئي

إن . احلضارية، هي اليت تشكل مناذج التماسك والتفكك والصراع يف عامل ما بعد احلرب الباردة

  .األجزاء اخلمسة هلذا الكتاب هي عبارة عن توسيع وتطوير لنتائج ذلك االفتراض الرئيسي

ألول مرة يف التاريخ فان السياسة العاملية هي يف آن واحد متعددة األقطاب ومتعددة :ولاجلزء األ

ن التنمية السياسية او التحديث هي مفهوم خمتلف عن احلداثة على النمط الغريب او ااحلضارات، 

الغربنة، وهو اي التحديث يكون من نتيجة ال حضارة عامة بأي معىن ذي مضمون وال يكون من 

  *غربنة اتمعات غري الغربيةنتيجة 

فالغرب يتقهقر يف نفوذه النسيب، ان توازن القوى بني احلضارات آخذ يف التغير، : اجلزء الثاين

واحلضارات اآلسيوية تقوم بتوسيع قواها االقتصادية والعسكرية والسياسية، واالسالم ينفجر 

مصحوباَ بنتائج عدم االستقرار للدول االسالمية وجاراا، واحلضارات غري الغربية بشكل  سكانياَ

  .قيمة ثقافاا ىعام هي اآلن تؤكد مرة أخرى عل

سه التنوع احلضاري آخذ يف االنبثاق، هناك جمتمعات تتقاسم اان نظاماَ عاملياَ أس: اجلزء الثالث

اجلهود إلزاحة جمتمعات من حضارة اىل حضارة اخرى  ان. روابط ثقافية تتعاون مع بعضها البعض

والدول جتمع نفسها حول الدول االساسية الرائدة او الكربى اليت من هي جهود غري ناجحة، 

  .نفس حضارا

ان دعاوى العاملية او االنسانية اليت يطرحها الغرب تضعه بشكل متزايد يف صراع مع : اجلزء الرابع

، وعلى املستوى احمللي فان حروب أكثر خطورة مع االسالم والصنيوبشكل احلضارات االخرى، 

واليت تقع بشكل Fault Line Wars)احلروب اليت يطلق عليها هنتغتون (خطوط الصدع

، والتهديد رئيسي بني املسلمني وغري املسلمني تولّد احلشود اليت تؤيدها دولة تشاطرها حضارا

  .الدول الكربى جهوداَ من أجل إاء هذه احلروببتوسيع حدود الصراع، وبالتايل تبذل 
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ان استمرار حياة الغرب يعتمد على االمريكيني وهم يعيدون تأكيد هويتهم الغربية : اجلزء اخلامس

وعلى سكان العامل الغريب وقد قبلوا حضارم على أا متميزة وليست عاملية او كونية، وقد احتدوا 

ان جتنب حرب عاملية بني . التحديات من اتمعات غري الغربيةلغرض جتديدها وصيانتها ضد 

احلضارات يعتمد على قادة العامل لقبوهلم وتعاوم للحفاظ على الطابع املتعدد احلضارات للسياسة 

  .العاملية

  السرية العلمية واملكانة الفكرية:" صموئيل هنتنغتون

والـذي يعـد   ) ٢٠٠٩تويف عام (انني من العمروصامويل هنتنغتون املُحتفى به مبناسبة بلوغه الثم

واحداً من أشهر علماء السياسة األمريكيني، مل يقل أحد من معاصريه بفكرة انتمائـه إىل حقبـة   

فقد أستطاع هنتنغتـون  فرغم إنه منغمس يف عمله منذ عقود من السنني، .سابقة، بل على العكس

يلفت إليه األنظار ويثري حوله نقاشات وحوارات  منذ اية احلرب الباردة وبداية العهد اجلديد أن

يعد من " صراع احلضارات"كان كتابه وهواألستاذ يف جامعة هارفارد. حامية يف كل أحناء العامل

، و اية التاريخ املصادر االربع يف الستراتيجية االمريكية وهذه الكتب األربع هي كتاب فوكوياما

هل الواليـات  ر ج، و كتاب هنري كيسنالشطرنج الكربىأحجار على رقعةكتاب برجينسكي 

، مث أخريا صدام احلضاراتمث كتاب صامويل هنتنغتون عن  ،خارجية؟اجة إىل سياسةحباملتحدة 

الواليـات  هذه الكتب حمورها الرئيسـي أن اية الشر ظهر كتاب ريتشارد بريل عن ما يسمى 

الكون وعلى جمريات العالقات املسيطر على جمرياتيف فرصة ذهبية لترسيخ هذا املوقع  متراملتحدة 

  .ملصاحلها يف شىت أحناء املعمورة تعظيماًالدولية

مل ير اية للتاريخ يف انتصار الرأمسالية على املعسكر االشتراكي، بل على العكس، وجد فيه بداية  

يف مواجهـة  ) اليهوديـة املسـيحية  (مسـيحية  /اليهو" احلضارة"صراع : لصراع آخر أو تبلوراً

، ما زال تـاريخ الصـراع   نبالنسبة هلنتغتون إذ. وغريها اإلسالم والبوذية: الشرقية" احلضارات"

هنتنغتـون  حسب ،ومل تنجز استقرارها الكامل أيديولوجياً" متوترة"، وما زالت الرأمسالية مفتوحاً

هي أيديولوجيا تضليلية وتربيرية يف آن، تشكل األرضية املثاليـة  ) يا صراع احلضاراتأيديولوج(

ربالية يف الداخل واخلارج، من حيث ان عدوان االمربيالية علـى اآلخـرين هـو    يلنيولاللدعائية 

يف وجه اآلخـرين مـن   " مسيحية/احلضارة اليهو"ضروري ومربر للحفاظ باملعىن الوجودي على 
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" شعوب العامل الثالـث "       تشكل األرضية لتزوير الصراع عند املستهدفني من كما ". اهلمج"

إىل صراع على أديان وحضـارات  ) صراع مادي(من صراع على موارد وبشر وجغرافيا سياسية 

، وقابل للتشكيل شبحي، وال ميكن إمساكه حقاً: إن العدو املثايل للنيوليربالية). صراع ميتافيزيقي(

.واإلستراتيجيات اليت خلقتها حرب األشباحوهنا جوهر . وإعادة التشكيل كل مرة

عامل من احلضارات: اجلزء األول 

والفصل الثايناحلقبة اجلديدة يف السياسة ، :الفصل األول: قد توزع على ثالثة فصول هي اآلتية

  .ات عاملية؟ التحديث والتغريب حضار:والفصل الثالثاحلضارات يف التاريخ واليوم، :

  احلقبة اجلديدة يف السياسة العاملية: الفصل األول 

 إنبثاق هوياتحيث  روسيا والبوسنةبعد أن تناول أحداث على مستوى العامل من املتغريات يف 

  :التصوراآليتيصل إىل تقدمي  اإلقصاءقومية ودينية تعرضت إىل 

إنه من أجل جتنب حرب حضارات كونية يتوقف على قبول قادة العامل بالشخصية متعددة 

وذا خيلص إىل إقرار التعدد كسمة وطريقة . احلضارات للسياسة الدولية وتعاوم للحفاظ عليها

  : عيش بوجود املختلف عن الغرب ، ذا يضع عنوان فرعي

  : العامل متعدد األقطاب و متعدد احلضارات

األكثر ثروة هي جمموعة من اتمعات  زوال الثنائية اليت قسمت العامل إىل ثالثة أجزاءيشري إىل 

وكانت منغمسة يف نقاش إيديولوجي وسياسي  بقيادة الواليات املتحدة األمريكيةودميقراطية

باالحتاد واقتصادي عام وأحياناَ عسكري مع جمموعة من جمتمعات أفقر إىل حد ما مرتبطة 

املكون  العامل الثالثمعظم هذا الصراع يدور خارج هذين املعسكرين يف  وحتت قيادته لسوفييتا

  .تدعى أا غري منحازة دول فقريةمن 

ن احلرب الباردة مل تعد الفروق املائزة بني الشعوب إيديولوجية أو ا:جوهر الفكرةمث يصل إىل 

وبناءاً على ذلك حتاول الشعوب أن جتيب على السؤال  فروق ثقافيةسياسية أو اقتصادية وإمنا هي 

  من حنن ؟–التايل 
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ال نعرف من نكون إال : وهنا يعود إىل قول روائي عرقي ينسج على شاكلته جواب للسؤال بقوله

  ".حنن ضد من ؟" عند ما نعرف من ليس حنن ، وذلك يتم غالبا عندما نعرف 

النظام العاملي  "هنري كيسنجر"األقوال منها قول  فكرته باالستناد إىل بعض "هنتنغتون"ويؤكد 

الواليات املتحدة األمريكية ، : ست قوى رئيسيةيف القرن الواحد والعشرين سيضم على األقل 

الدول متوسطة ، باإلضافة إىل عد كبري من  وأوربا، والصني ، واليابان ، وروسيا ، ورمبا اهلند

القوى الست تنتمي إىل مخس وهنا يوظف هذا القول من خالل التصريح بأن  ،جمأو صغرية احل

  .حضارات متباينة جداَ

الصراعات الثقافية تتزايد، وهي اآلن أخطر مما كانت : "هاكالف هافل"مث أنه يذكر نصاَ آخر إىل 

  . عليه يف أي وقت سابق 

يؤكد على الصراع بوصفه احلالة جند انه بعد أن عرض تصوره عن االنقسامات احلضارية اخذ 

ن الصراعات ا(: "جاك ديلور"، إذ يعرض إىل نص أخر يقول به العامة واألساسية بني الثقافات

املستقبلية سوف تشعلها عوامل ثقافية أكثر منها اقتصادية أو إيديولوجية خيلص هنتنغتون إىل أن 

يبدو أن . )واخلصوصيات وتقارب الدولالعوامل الثقافية واالختالفات هي اليت تشكل املصاحل 

بل انه يلخص هذا الكتاب الذي يوظف هذا " هنتنغتون"هذا القول يغدو قول حموري لدى 

  :القول

العوامل الثقافية .عامل مكون من سبع أو مثان حضاراتن عامل مابعد احلرب الباردة هو ا  -

  .............. املشتركة واالختالفات هي اليت تشكل

وبالتايل فان الصراعات القائمة بني مجاعات  حضارات خمتلفةأهم دول العامل جاءت من  وان

  .ودول من حضارات خمتلفة 

  .السائدة ختتلف من حضارة ألخرى التطور السياسي واالقتصاديأشكال     -

اتمعات .اليه" ينحاز"وان يلحق به او  حياكي الغربيؤكد على ان البعض حياول ان _  

ضد وان تتوازن  االقتصادية  والعسكريةاالخرى حتاول ان توسع قواها  وشية واالسالميةالكونف
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 مركزياً حموراًوهكذا يكون تفاعل قوة وثقافة الغرب وقوة وثقافة احلضارات غري الغربية .الغرب

  للسياسة يف مابعد احلرب الباردة

القوة تنتقل من . بني احلضارات اال انه خيلص اىل ان القضايا الرئيسية تتضمن االختالفات  -

والسياسة الكونية أصبحت اىل احلضارات غري الغربية   الغرب الذي كانت له السيطرة الطويالً

  . واحلضارات متعددة األقطاب

  عوامل أخرى؟

على تفسري تلك  أو أمنوذجا قادراً حياول أن يضع خارطة سياسية هلذا العامل ويرسم لنفسه منهجاً

لكي يشق : "جون لويس جاديس"حياول أن يرسم خارطة ويقتبس من. احلقائق بطريقة مقبولة 

مثل املعرفة نفسها،  يتطلب وجود طريقة ما ورسم اخلرائطاملرء طريقه عرب أرض مألوفة فان ذلك 

  .ووجهتنانرى موقعناانه توضيح ضروري جيعلنا 

اليت تصور املنظر الدويل بأسلوب مفهوم  خلرائط اجليوبوليتيكةالكن ما هي طبيعة اخلرائط أا 

  .اليت سرعان ما تلت ذلك  إلستراتيجية االحتواء املعقدةللجميع ، وبذلك مهدت الطريق 

بنية "توماس كوهن يف عمله الشهري"اذ يوضح  "كوهني"على  معتمداً مث يرسم لنفسه أمنوذجاً

البد أن تبدو أفضل من النظريات اليت  كنموذجرية مقبولة لكي تصبح النظ"   الثورات العلمية

  .اليت ميكن أن تواجهها  ليست يف حاجة إىل أن تفسر كل احلقائقتنافسها، ولكنها 

  :لكي يكون قادراَ على اآليت واضحاً أمنوذجاًعلى هذا األساس يقترح صيغة 

  .الترتيب والتعميم بشأن الواقع    .١

  .السببية بني الظواهر فهم العالقات    .٢

  .بالتطورات املستقبلية  -إن كنا حمظوظني –توقع وتنبؤ    .٣

  .التمييز بني املهم وغري املهم   .٤

  .سلك لتحقيق أهدافنانرؤية أي طريق    .٥



التحدي الصهيوين         كتب إستراتيجية                                                  التحدي االمريكي

alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                         ٨من ٨                                        ٢٠١٠- الثاينشرين ت

ويرفض األطروحات القائلة بوجود عامل واحد بعد تصبح النظرية اليت ا يقر بوجود عوامل ؛ 

 بعيد جداً أمنوذج عامل واحد منسجممن الواضح أن : " ويصفها بقولة اية احلرب الباردة

  .لعامل ما بعد احلرب الباردة مفيداً ومنفصل عن الواقع لكي يكون دليالً

  :واليت يعرض هلا بالقول  )اية التاريخ(فوكوياما نظرية هنتغتون ينتقد 

انتهاء احلرب الباردة يعين انتهاء الصراع الكبري يف  أحد النماذج املغرقة يف التفاصيل كان يقوم على افتراض أن

والصيغة اليت نوقشت على أوسع نطاق من هذا النموذج . السياسة الكونية، وظهور عامل واحد منسجم نسبياً

رمبا كنا نشهد اية التاريخ : "إذ يقول فوكوياما" فرانسيس فوكوياما" ل" اية التاريخ" كانت هي أطروحة 

 قطة النهاية للتطور اإليديولوجي للبشرية وتعميم الليربالية الدميقراطية الغربية على مستوى العاملن: مبا هو 

وللتأكيد فقد "  "فرانسيس فوكوياما" ويشري هنتغتون إىل اقتباس آخر من ". كشكل ائي للحكومة اإلنسانية

وليس يف أوروبا فقط  قد انتهى،الصراع الكبري الثالث، ولكن  حتدث بعض الصراعات يف أماكن من العامل

  .وبالتحديد يف العامل غري األوريب

 اذ يشري هنتغتون هنا اىل ان التوقع كان أمراً مشتركاً ،وهنا حيلل الفضاء الذي جاءت هذه األطروحة داخله

 ملرئيس الدولة املهيمنة يف العاعلى نطاق واسع، وقدعرب قادة السياسة والفكر عن أفكار مشاة ومثل هذا 

اعترض على تعيني أستاذ للدراسات االمنية  - تقريباً–رئيس اجلامعة الرئيسية " النظام العاملي اجلديد"أعلن عن 

  .الن احلاجة لذلك مل تعد قائمة 

بالتوافق واالنسجام الذي سرعان ما تكشف أنه  ولدت ومهاً حلظة الشعور بالبهجة يف اية احلرب الباردة

سرعان ما تبدد (...) عينات ولكنه بالضرورة ليس أكثر سالماًتسيف أوائل ال  خمتلفاًأصبح العامل. وهم بالفعل 

يار النظام والقانون وبروز ا "التطهري العرقي"و تضاعف الصراعات العرقيةبسبب ) أي بالتوافق(الوهم   

  .أشكال جديدة من التحالفات والصراعات بني الدول

من : عرب تصوره النتيجة اآلتية "فرانسيس فوكوياما"مع أطروحة  نقطة التقاطعوهنا يصل هنتغتون إىل 

لعامل ما بعد  مفيداً لكي يكون دليالً ،ومنفصل عن الواقع ، بعيد جداً منوذج عامل واحد منسجمالواضح أن 

  .   احلرب الباردة 

متطابقة مع الواقع ويعلل أن صورة عامل من جزءين قد تكون " حنن و هم: عاملان":وهنا يقر أطروحة مضادة

الشعور بالبهجة يف اية  أن وهذا جوهر اخلالف بني الفكرتني ، ويرجع هنتغتون هذه األقوال إىل. على حنو ما

  .الذي سرعان ما تكشف أنه وهم بالفعلولد ومهاً بالتوفيق ، قد احلرب الباردة 


