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سالم الحضارات
(في قبال صدام الحضارات)
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املدقمة
ندقصم بكلم "الحضارة" النظام الاجتماعي الذي يحتوي
على ةجموع انجازات ألاقوام و الشعوب  ،ةن العلوم و
الفنون و و الاقتصاد و النظام السياس ي و املمني
والعمران  ،ةثل حضارة عيالم  ،و حضارة سوةر ،
وحضارة الصين  ،وحضارة الهنم  ،و الحضارة الغربي وةا
شابه ذلك.

الحضارة والثقافة
اعتبر بعض املفكرين الحضارة والثدقاف بنفس املعنى أو
ضمن ةجموع واحمة .ةا يدقصمونه بكلم "الحضارة" هو
ةعنى واسع يشمل ةجموع نظم الثدقاف  ،باالضاف الى
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إلانجازات العظيم لشعوب في ةجاالت العلوم والعمارة
والبناء والتكنولوجيا.

وقم حمدت هؤالء العلماء كل ةجموع الحضارة و
الثدقاف في نطاق واسع بحيث تشمل كل العناصر
الضروري في تعريف الحضارة وكل العناصر الالزة
لتعريف الثدقاف .

يعتدقم آخرون  ،ةع ذلك  ،أن "الثدقاف " نظام ةمتاز يشمل
أنظم كبيرة ةثل المين  ،واللغ  ،والدقانون  ،والفنون
الجميل  ،والعادات  ،والجمعيات  ،والاقتصاد ،
والسياس  ،والحكوةات املحلي  .و لكن الحضارة  ،عنم
هؤالء  ،هي إبماعات وإنجازات الشعوب في حدقول البناء و
العمران والتكنولوجيا.
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هذا بينما تعتبر ةجموع أخرى أن الحضارة تشمل
الثدقاف وتدقمم الثدقاف كجزء ةن حضارة ألاة .

*****
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مؤامرة "صدام الحضارات"
بين عاةي  0891و  ، 0881تم طرح نظريات "نهاي التاريخ و
الانسان ألاخير" و "صراع الحضارات" و "املوج الثالث "
ةن قبل املفكرين ةثل فرانسيس فوكوياةا وصمويل
هنتنغتون وألفين توفلر  ،وحظيت باهتمام واسع النطاق
ةن السياسيين واملحللين.
كانت نظري "نهاي التاريخ" نظري تم اقتراحها بعم نهاي
نموذج الحرب الباردة  ،وكانت نظري "صمام الحضارات"
نظري في ندقم "نهاي التاريخ"  ،وكانت نظري "املوج
الثالث " ً
ندقما لكليهما.
لذلك  ،ةن املفيم شرح الدقضايا املذكورة بإيجاز.

بارادايم الحرب الباردة
تم تطوير هذا الرأي ةن قبل أحم املفكرين ألاةريكيين
باسم جورج كينان

)(George Kennan

في عام 0891
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لصياغ إستراتيجي الحرب الباردة ضم الاتحاد السوفيتي
والكتل الشرقي بعم الحربين العامليتين ألاولى والثاني .
ونصح حكوة الواليات املتحمة وحلفائها باتباع سياس
"الاحتواء" ملواجه التوسع في الاتحاد السوفيتي وحلفائه.
ً
وفدقا لهذه إلاستراتيجي  ،يجب على الكتل الغربي ،
بدقيادة الواليات املتحمة وبمعم ةن دول أوروبا الغربي
وحلفائها  ،اتباع سياس الاحتواء ةن أجل ةواجه الاتحاد
السوفيتي وحلفائه بدقوة ةتبادل ثابت في أي ةنطدق يتم
انتهاكها .و ةن أجل تنفيذ هذه النظري  ،تم إنشاء
تحالفات الناتو وسيتو وسانتو.
بمأت الحرب الباردة حوالي عام  0891واستمرت حتى عام
 ، 0880عنمةا انهار الاتحاد السوفيتي.
كانت أهم ألادوات في هذه املواجه بين الدقوتين العظميين:
الاقتصاد  ،وإلاعالم  ،والمبلوةاسي  ،وألايميولوجيا.
لهذا السبب سميت هذه املعرك بالحرب الباردة .ألن
سياس كلتا الدقوتين العظميين كانت الاةتناع عن املواجه
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باألسلح والحرب الشاةل  ،بل كان الهمف هزيم
بعضهما البعض بطرق أخرى.
ةع نهاي الحرب الباردة في عام  ، 0880خرجت الكتل
الغربي ةنتصرة  ،ةمعي الدقيادة في عالم أحادي الدقطب.

نظري نهاي التاريخ
ةنذ نهاي الحرب الباردة  ،كانت هناك نظريات عميمة
لخط تشكيل العالم الجميم.
إحمى هذه النظريات هي بعنوان "نهاي التاريخ و الانسان
ألاخير" نشرها ةفكر أةريكي آخر  ،هو فرانسيس فوكوياةا.
قم شرح هذا الكاتب نظريته كالتالي:
"ان حرك تشكيل الكتل العمالق و املتمركزة التي تتكون
في ظل ألايميولوجيات الشاةل قم انتهت  ،و لم يبق بعم
الحرب الباردة الا تيار النظام الميمدقراطي الليبرالي الغربي
و اقتصاد السوق الحر  ،وةن آلان فص ً
اعما  ،ال توجم
حرك أخرى يمكن أن تحل ةحل هذا التيار".
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وو ً
فدقا لوجه النظر هذه  ،فإن عالم ةا بعم الحرب الباردة
سيكون ةوحما و أحادي الدقطب  ،و ستكون الميمدقراطي
الغربي الليبرالي بدقيادة الواليات املتحمة هي املنتصر
الوحيم.
سميت هذه النظري بهذا الاسم  ،ألن فوكوياةا كان يعتدقم
أننا قم وصلنا إلى نهاي التاريخ  ،ألنه لم يعم هناك بميل
تاريخي آخر لهذه ألايميولوجي  ،فكل شعوب العالم
يتجهون إلى تطبيق النظام الليبرالي الغربي و اقتصاد
السوق الحر .و على هذا ألاساس  ،لدقم وصل املجتمع
البشري في العصر الراهن إلى ندقط ال يستطيع فيها تخيل
عالم ةختلف عن العالم الحالي.
لم يمض وقت طويل قبل أن تواجه نظري فوكوياةا عن
نهاي التاريخ انتدقادات خطيرة  ،ةما أثار ةعارض ةجموع
ةن الخبراء الاستراتيجيين.
كان ةن أهم الانتدقادات أن ألايميولوجي الليبرالي
للميمدقراطي الغربي  ،الدقائم على أصال املادة وأصال
الفرد  ،بها عيوب جوهري وندقاط ضعف كثيرة  ،وتواجه
أزة اجتماعي كبرى في املجاالت السياسي والاجتماعي
والاقتصادي .
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كيف يمكن ملثل هذه ألايميولوجي أن تأخذ زةام املبادرة
في العالم وتدقنع إلانسان املعاصر؟
إن ظهور ألازةات الاقتصادي و الاجتماعي في المول
ألاوروبي وألاةريكي في عصرنا الحالي دليل على عمم قمرة
الفكر الميمدقراطي الليبرالي الغربي على إقناع الناس  ،حتى
في الغرب  ،ناهيك عن شعوب البلمان ألاخرى التي تختلف
ثدقافتها وحضارتها.

نظرية صراع الحضارات
ةن النظريات الشائع ألاخرى التي ظهرت بعم الحرب
الباردة بين الدقوى العظمى هي نظري "صراع الحضارات"
()The Clash of Civilizations

 ،التي قمةها ألاستاذ بجاةع

هارفارد صمويل هنتنغتون

)(Samuel Huntington

في عام .0881
نشرت هذه النظري الاستراتيجي في صيف عام 0881
كمدقال بدقلم هنتنغتون في ةجل الشؤون الخارجي
بالواليات املتحمة
ً
عامليا.

)(Foreign affairs

 ،وأصبحت ةشهورة
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يدقسم هنتنغتون الحضارات بتدقليم أرنولم توينبي على
أساس امليول الميني والثدقافي على النحو التالي:
الحضارة املسيحي الغربي  ،الحضارة إلاسالةي ،
الحضارة الكونفوشيوسي

في الصين  ،الحضارة

ألارثوذكسي السالفي  ،الحضارة البوذي والياباني ،
الحضارة الهنموسي  ،حضارة أةريكا الالتيني  ،والحضارة
ألافريدقي .
كان الکاتب املتطرف برنارد لويس

()Bernard Lewis

قم

اقترح نظري صمام الحضارات ةن قبل .و قم شجع الدقوى
الغربي على الصمام ةع ةظاهر الدقوة في العالم إلاسالةي
وهو ةن بين أولئك الذين اقترحوا خط لتدقسيم إيران
والعراق على أساس التعمدي العرقي .
يعتدقم هنتنغتون أن:
"ألاةر املهم في املواجه بعم الحرب الباردة هو أنه ليس لها
لون أيميولوجي وال رائح اقتصادي  ،بل إن الخالفات
العميدق بين املجتمعات البشري ستكون لها طابع ثدقافي
كندقط غليان للصراع  ،وبالتالي ستكون الصراعات
الكبرى في املستدقبل بين الحضارات .و ستكون خطوط
الصمع ) (Faultlinesبين الحضارات خطوط الصمام في هذه
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املعرك  .و خطوط الصمع هذه ستحل ةحل الحمود
السياسي وألايميولوجي للحرب الباردة".
وصف هنتنغتون الدقرن الحادي والعشرين بأنه قرن
الحضارة الغربي و قرن صماةها ةع الحضارات إلاسالةي
والكونفوشيوسي  ،وحذر الدقادة ألاوروبيين وألاةريكيين
ةن الاستعماد لتحمي الحضارتين .كما أوص ى بضرورة
تجنب

الاتحاد

بين

الحضارات

إلاسالةي

والكونفوشيوسي  .ألن الانسجام بين هاتين الحضارتين
يمكن أن يمةر الحضارة الغربي .
وقال في ةدقابل ةع صحيف "لوبان الفرنسي ".
"الحضارة إلاسالةي اليوم أهم كتل أيميولوجي وقفت في
ةدقابل الحضارة الغربي وأجبرت هذه الحضارة على التخلي
عن طموحاتها العاملي ...و هناك حدقيدق  ،وهي أن الغرب
يجب أن يمرك أنه ةع وجود الحضارة إلاسالةي  ،لم يعم
بإةكانه السيطرة على العالم كما فعل بعم الحرب العاملي
الثاني  .لذلك علينا أن ندقبل حدقيدق أن الحضارات
العظيم ةثل الصين وإلاسالم  ،دون ةراعاة لدقيمنا
بالضرورة  ،قم تم حضورها ً
عمليا على املسرح العالمي ،
بينما تطور هاتان الحضارتان أكثر فأكثر كل يوم .وفيما
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يتعلق بخصائص الاصطمام بين حضارتين إلاسالم
والغرب  ،فال بم ةن الدقول إن أول ةا يميز هذا الاصطمام
هو عامليته .اينما يوجم ةسلمون وغربيون ستكون هذه
املواجه ".
وبعم عرض نظري صراع الحضارات أيمتها ةجموع ةن
السياسيين واملنظرين وانتدقمتها جماع اخرى.

أنصارنظرية صدام الحضارات
فيما يلي بعض الذين قبلوا وجه نظر هنتنغتون ملبمأ
صراع الحضارات  ،رغم أن لميهم ً
أيضا بعض وجهات
النظر:

هنري كيسنجر
بينما كان كيسنجر يعبر عن آرائه الخاص حول الدقوى
العظمى بعم الحرب الباردة  ،فإنه يدقبل نظري هنتنغتون
في تحليله للوضع العالمي في العصر الحالي .في غضون
ذلك ،و لكن ال يحم كيسنجر ةن املشاكل والتناقضات في
خطوط الصمع بين الحضارات التي يثيرها هنتنغتون.
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ميتشل سترمر
وقال سترةر  ،ةمير املعهم ألاملاني لمراسات العالقات
المولي  ،إن صمام الثدقافات عاةل خطير وةزعزع
لالستدقرار  ،وأن المول الغربي وأعضاء الناتو (حلف
شمال ألاطلس ي) سيواجهون ةثل هذه الاشتباكات في
املستدقبل.

ريتشارد نيكسون
قام الرئيس ألاةريكي ألاسبق بتأييم نظري صمام
الحضارات  ،و لكن حذر الحكوة ألاةريكي ةن الوقوع في
هذا هذه الحرب أو الالةباالة تجاهها ويدقول:
"يجب أال تسمح الواليات املتحمة بأن يصبح "صمام
الحضارات"سم سائمة في حدقب ةا بعم الحرب الباردة ...
و لکن إذا استمرت الواليات املتحمة في عمم املباالة
بالنزاعات التي يتم فيها التضحي باألةم إلاسالةي  ،فهي في
الواقع تمعو العالم الغربي والعالم إلاسالةي الى املواجه ".
لم يؤيم العميم ةن رجال المول والدقادة في العالم الغربي
ً
أيضا إلى
صمام الحضارات فحسب  ،بل يسعون بجمي
خلق توترات واسع النطاق على ةستوى المول والشعوب
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إلاسالةي ةن جه  ،والعالم الغربي ةن جه أخرى  ،ةن
أجل تمهيم الطريق للمعرك .
إن أفعال ةضايدقات أخيرة ةن قبل بعض املؤسسات
ألاروبي وبعض وسائل إلاعالم الغربي لنشرها صو ًرا
واسع النطاق وغير ةسبوق لإلهان ضم نبي املسلمين ،
والذي تم بمعم ضمني ةن بعض الحكوةات ألاوروبي ،
تبمو ةؤاةرة بسيط ولكنها ةحسوب في ةجال الصمام بين
الحضارة الغربي والحضارة إلاسالةي .
وقم قمر ةمبرو هذه املؤاةرة الخاسئ أنه ةن خالل إهان
الشخصي ألاكثر شعبي في الحضارة إلاسالةي  ،فإن
قلوب أكثر ةن ةليار ةسلم حول العالم ستصاب بالجرح ،
وسوف يدقوم بعض املسلمين باالنتدقام ةن الغربيين  ،وهذا
ً
يثير رد فعل ةتبادال بين الحضارتين ألاوروبي وألاةريكي .
هذه الحرك ليست ألاولى وألاخيرة في سلسل ةن عمليات
الحرب النفسي ضم الحضارة إلاسالةي الراسخ ،
وسنرى بالتأكيم حركات اضطهاد كهذه في املستدقبل  ،والتي
تنشأ ةن نظريات ةثل نظري "صراع الحضارات".
على الرغم ةن أن البابا باعتباره أهم سلط ديني في
الغرب وألاةين العام لألةم املتحمة باعتباره أعلى سلط
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دبلوةاسي في العالم قم رفضا خطوة هذه املجموع ةن
الدقادة الغربيين  ،فإن وزير إلاصالح إلايطالي روبرتو
كالمور لي يمعو البابا بنميكتوس السادس عشر بمأ حمل
صليبي أخرى ضم الحضارة إلاسالةي  ،وكان يؤةن
بضرورة حشم العالم املسيحي بسرع ضم العالم
إلاسالةي.
وصلت وقاح هذا الوزير إلايطالي اليميني إلى درج أنه
ً
قمصانا عليها صور تس يء لإلسالم
أعلن أنه سيوزع
ً
ةجانا  ،وأنه هو نفسه سيرتمي هذا
ورسول هللا (ص)

الدقميص.
ندقط أخرى جميرة باملالحظ في هذا الصمد هي ةا قاله
وزير الخارجي المنماركي في ةدقابل ةع صحيف "كوبنهاجن
بوست"  ،والذي قال" :ستستمر هذه الصراعات ملمة
قرن"! .
وبالنظر إلى ةا قيل  ،يتضح أن هذه املؤاةرات تتم ةن أجل
خلق الصمام بين الحضارة إلاسالةي والعميم ةن ركائز
الدقوة والثروة في الغرب  ،وتنفيذ نظري صراع الحضارات ،
وإشعال نار الحرب الميني .
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معارضو نظرية صدام الحضارات
تم انتدقاد آراء "لويس" و "هنتنغتون" ةن قبل العميم ةن
املفكرين حول العالم  ،ةثل املنظرين التاليين:

ادوارد سعيد
وةن ةعارض ي هذه النظري الكاتب الفلسطيني ألاةريكي
الشهير إدوارد سعيم ) ، (Edward Saidالذي عبر عن آرائه
في كتابه الاستشراق ).(Orientalism

انه يعتدقم ان:
"الثدقافات البشري ةتشابك لمرج أن ةحتواها وتاريخها
ةتشابكان للغاي بحيث ال يمكن فصلهما جر ً
احيا إلى كتل
ةتعارض كبيرة ةثل ألايميولوجيات املتعارض للشرق
والغرب".

زبغنيو برنجيسكي
يدقول بريجنسكي  ،املنظر ألاةريكي وةؤلف كتاب "الخارج
عن السيطرة"  ،إن هنتنغتون لم يتخذ وجه نظر شاةل
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وتجاهل التمزق الماخلي للثدقاف الغربي وأزةات الحضارة
ألاوروبي وألاةريكي .
هو يدقول" :ةا يدقلدقني هو أن ةشكل الفساد الذاتي الثدقافي
) (Cultural Self Corruptionالتي نواجهها ال تدقوض فدقط قمرة
أةريكا على الحفاظ على ةكانتها كزعيم سياس ي في العالم ،
ولكنها تدقوض نظاةنا كنموذج لآلخرين.
وهو يعتدقم أن :العلماني الخارج عن السيطرة  ،التي
تسود ً
جزءا ً
كبيرا ةن العالم الغربي  ،تزرع التمةير الذاتي
الثدقافي داخل نفسها

).(Cultural self destruction

وبحسب هذا املحلل السياس ي  ،فإن الخطر الرئيس ي الذي
يهمد الحضارة الغربي ليس املواجه ةع حضارات أخرى
ةثل الحضارة إلاسالةي والحضارة الكونفوشيوسي ،
ولكن الخطر املهم هو انهيار الحضارة والثدقاف الغربي ،
والذي يتجلى بسبب الابتعاد عن الدقيم.
باإلضاف إلى هؤالء ألافراد  ،عارض العميم ةن
الشخصيات واملؤسسات الثدقافي العظيم في العالم
نظري صراع الحضارات  ،وسعى في الاتجاه املعاكس إلى
تعزيز العالقات الثدقافي والحوار بين الحضارات.
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في السبعينيات  ،على سبيل املثال  ،قمةت ةنظم
اليونسكو الحوار بين الحضارات.

نظري املوج الثالث
ّ
تم اقتراح هذه النظري ةن قبل ةنظر أةريكي آخر يمعى
ألفين توفلر

(Toffler

 .)Alvinلدقم اعترض توفلر على

النظريات السابدق  ،ةثل نهاي التاريخ  ،وصمام
الحضارات  ،ونظري بريجنسكي  ،بحج أنه بطبيع
الحال ،تتجمد و تتطور التيارات العاة للعالم في شكل
ةوجات غير ةرئي  .وقال:
"حتى آلان  ،كانت هناك ةوجتان عامليتان كبيرتان  ،وآلان
بمأت املوج الثالث تؤتي ثمارها".
املراحل الثالث للحضارة املذكورة عنم توفلر هي:
 .0الحضارة الزراعي التي تدقوم عليها التدقلیمي .
 .1الحضارة الصناعي التي تدقوم عليها الحماث .
 .1الحضارة إلالكتروني واملعلوةاتي التي تتوقف عليها
العومل .
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في عصرنا الراهن  ،توجم كل هذه الحضارات الثالث في
أجزاء ةختلف ةن العالم.
في املوج ألاولى  ،ألارض هي أساس الاقتصاد والثدقاف
والحياة الفردي والاجتماعي .
كانت الدقوة العضلي أهم وسيل لإلنتاج في ألايام ألاولى.
في املوج الثاني  ،الصناع هي ألاساس الرئيس ي وآلال هي
ألاداة ألاكثر أهمي .
في املوج الثالث  ،العلوم الرئيسي هي إلالكترونيات
وعلوم الكمبيوتر وعلم ألاحياء.
يعتدقم توفلر أن ألاحماث الجاري في العالم ال تتبع أي
نمط ،وفي الواقع  ،هناك نظام خفي في ةراحل تطور
الحضارات التي تشكل الثورة والتحول العامليين.
يدقول" :نحن نبني حضارة جميمة واستثنائي دون أن
نعرفها بمق ".
ً
وفدقا لتوفلر  ،ةع اضطراب ةوجات التاريخ  ،تصطمم كل
هذه الحضارات ةع بعضها البعض  ،و بناأ على هذا ألاةر ،
فإن ةعظم ةا كان يبمو عميم املعنى و صمف لبعضنا في
العالم  ،يجم املعنى و املصماقي اليوم.
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في ضوء هذا الرأي  ،يجادل توفلر بأن التاريخ لم ينته (كما
قال فوكوياةا)  ،وال الحضارة الغربي تتراجع (كما قال
بريجنسكي)  ،وال توجم ةواجه بين إلاسالم والغرب  ،و ال
بين الحضارة الغربي والحضارات ألاخرى (كما يعتدقم
هنتنغتون).
بل إن أهم تحول استراتيجي واقتصادي أةاةنا هو تدقسيم
العالم إلى ثالث حضارات ةختلف وةتضارب .
وهكذا  ،فدقم اتخذ اصطفاف الحضارات العاملي آلان
ً
ً
ً
ً
فصاعما  ،بمال ةن عالم ثنائي
ةختلفا  ،وةن آلان
شكال
ً
ً
ةدقسما بين ثالث
الدقطب قبل الحرب الباردة  ،نواجه عاملا
حضارات ةتنافس وةتضارب .
في ةثل هذا العالم ثنائي الدقطب  ،توفر املوج ألاولى
املوارد واملنتجات الزراعي واملعمني  .و توفر املوج
الثاني إلانتاج الضخم في ظل العمال الرخيص  .واملوج
الثالث  ،في ضوء ألاساليب الجميمة الستغالل العلم
واملعرف  ،تسعى للسيطرة على العالم.
ةثلما كان هناك صراع بين الحماثيين في الحضارة
الصناعي ةن ناحي وةجتمعات ةا قبل الحماث ةن
ناحي أخرى أثناء تكوين املوج الثاني  ،كذلك  ،في
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العصر الحالي  ،هناك توترات بين حضارة املوج الثالث
التي تسعى للهيمن على العالم وبين الحضارتين السابدقتين.
ً
وفدقا لتوفلر  ،لن يكون هناك صراع بين الحضارات باملعنى
الذي قاله لويس وهنتنغتون .لذلك لن تكون الصراعات
املستدقبلي بين الحضارات إلاسالةي والغربي أو الصيني
أو الهنموسي وةا في حكمها  ،بل ستتصادم املوجات
التاريخي الثالث املوصوف .

*****
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رفض نظرية صراع الحضارات
ً
كما ذكرنا سابدقا  ،انتدقمت ةجموع ةن املحللين
واملنظرين املعاصرين نظري صمام الحضارات ورفضوها.
فيما يلي بعض المالئل املعتبرة التي ترد على هذه النظري :

أ .ضعف أسس النظرية
إحمى ندقاط الضعف في هذه النظري هي أن هنتنغتون
يسعى إلى استبمال "الحضارة" بـ "المول -الشعب" بعم
الحرب الباردة .في حين أن ظاهرة "المول -الشعب" سوف
تستمر  ،واملنافسات الاقتصادي التي كانت وةا زالت
سبب الصراع سوف تستمر.
وبالتالي  ،فإن املادة الرئيسي للمعرك ستكون املنافس
الاقتصادي  ،وليس الدقيم الثدقافي والحضاري .
ندقط ضعف أخرى في هذه النظري هي أن هنتنغتون
يتصور "الغرب" على أنه حضارة واحمة ةوحمة  ،وهو أةر
غير واقعي.
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ألنه ةن ناحي  ،كما يدقول بريجنسكي  ،فإن الفساد الذاتي
الثدقافي في الحضارة الغربي يدقودها إلى التفكك  ،وفي
النهاي إلى هاوي الانهيار .وهكذا ينمو العمو الرئيس ي
للحضارة الغربي في ذاته ويمةرها دون خوض حضارات
أخرى في الحرب ضمها.
الحضارة الغربي  ،ةن ناحي أخرى  ،لميها وال تزال العميم
ةن التوترات داخل ةكوناتها وأعضائها .املنافسات العلني
والسري بين الخصوم الماخليين للحضارة الغربي  ،ةثل
التنافس بين البريطانيين والفرنسيين حول تدقسيم
املصالح  ،كما حمث في ةدقاطع كيبيك الكنمي  ،دليل
على عمم تكاةل الحضارة الغربي .
وهذا يمنع تكوين صورة واضح عن حضارة واحمة تسمى
"الغرب" ضم الحضارات ألاخرى.
ندقط ضعف أساسي أخرى في نظري صراع الحضارات
هو أن ةنظريها يحاولون تدقميم الحضارة إلاسالةي
باعتبارها حضارة غير ةتوافدق و و خالف للمشاكل ضم
ً
ةستعما
الحضارة الغربي ويجب أن يكون الغرب
ملواجهتها.
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فندقول :أوال  ،كان العكس هو الحال حتى آلان  ،وكانت
الحكوةات الغربي هي التي غزت البلمان إلاسالةي بهمف
توسيع واحتالل ألاراض ي إلاسالةي تحت ستار الاستعمار.
ً
ثانيا  ،تنبع هذه الصراعات ةن السياسات الباهظ
للحكوةات الغربي  ،وليس ةن الثدقاف والحضارة الغربي .

ب) الانتهاكات الواضحة
باإلضاف

إلى الضعف ألاساس ي في نظري

صراع

الحضارات ،والذي يبطل هذه النظري  ،هناك العميم ةن
ألاةثل و العواةل على انتهاكها في املاض ي.
العامل األول هو أن أعظم الحروب الفظيع في تاريخ
العالم وقعت ضمن ةا يسمى بالحضارة الغربي نفسها.
على سبيل املثال  ،خالل الحروب العاملي الماةي التي
أودت بحياة عشرات املاليين ةن الناس  ،غزا الجيش
النازي في أملانيا بالد روسيا بعم احتالله ملعظم أوروبا .ةع
انتشار هذه املعارك املروع  ،وقعت جرائم قتل وحشي
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داخل الحضارة الغربي  ،ةما أدى إلى تدقسيم أوروبا
ً
أيضا.
الغربي
وهكذا  ،فإن أعظم الصماةات في تاريخ البشري لم تكن
بين الحضارة الغربي ةن جه والحضارات إلاسالةي
والكونفوشيوسي ةن جه أخرى  ،بل حمثت داخل
الحضارة الغربي وبين ةكوناتها.
و على هذا ألاساس  ،ليس ةا یسمى بفوالق الحضارات هو
الذي يجب بالضرورة أن يشكل جسور الصراع والتوتر
بين ألاجناس البشري  ،بل السبب الرئيس ي للتوتر
والصمام هو عموان الحكوةات و تعميات الدقوى الظامل .
العامل الثاني النتهاك خطاب هنتنغتون هي أن طبيع
الثدقاف والحضارة إلاسالةي كانت ً
دائما عاةل تعايش بين
أناس ةن حضارات ةختلف  ،وليس ً
سببا للصراع.
ولهذا السبب تعاةل عاة املسلمين ةع ألاقليات العرقي
والميني في بالدهم أو السياح الغربيين  ،الذين يعتبرون
ةن ةظاهر الحضارة الغربي ةن حيث المين والثدقاف
واللغ  ،بطريدق سلمي ولطيف  . .في حين أنه إذا كانت
الطبيع الثدقافي و الحضارة إلاسالةي تتعارض ةع
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الحضارة الغربي وةظاهرها  ،لكان التعاةل ةع ةظاهر
الحضارة الغربي سيتحمد بالعنف والتشمد وطردهم ةن
ألاراض ي إلاسالةي .
لذلك  ،فإن بدقاء املظاهر املذكورة كممثلين للثدقاف
والحضارة الغربي في قلب المول إلاسالةي  ،يمل على
تساةح إلاسالم والسعي السلمي للثدقاف والحضارة
إلاسالةي .
لذلك كتب املستشرق البريطاني الشهير السير توةاس
أرنولم ( )0811-0989عن املعاةل الالئدق للمسلمين ةع
هذه الجماعات:
"ةن العمل أن ندقول إن غير املسلمين في بالد إلاسالم نالوا
البركات في ظل الحكوة إلاسالةي  ،وأن املسلمين قم
تساةحوا ةعهم لمرج أننا لن نجمهم إال في العصر
الجميم في أوروبا .بدقاء الدقبائل املسيحي في البلمان
إلاسالةي تثبت أنها إذا تعرضت لالضطهاد ةن قبل بعض
املتعصبين في بعض ألاحيان  ،فإن ذلك يرجع إلى قضايا
ةحلي وليس إلى عمم تساةح املسلمين بشكل عام"( .راجع
كتاب :دعوة إلى إلاسالم  ،توةاس أرنولم  ،ةطبع كايرو ،
ص .)118
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وهكذا فإن جوهر ثدقاف الحضارة إلاسالةي يمعو إلى
التفاهم والتعاةل السلمي ةع آلاخرين .لذلك  ،إذا تم
ً
إجراء استثناء في حال ةعين  ،فدقم اتضح أن هناك عاةال
خار ً
جيا.
وكلمات الكاتب املسيحي الشهير "د .جورج قرم" شاهم
على هذه الحدقيدق  .هو يدقول:
"إن فترة الصراع واملشدق بالنسب لغير املسلمين في
الحضارة إلاسالةي كانت قصيرة  ،وقم حمثت لألسباب
الثالث التالي :
العاةل ألاول :هو الذوق الشخص ي لبعض الخلفاء
والسالطين  ،فكان أكبر اضطهاد ألهل الذة في زةن
"املتوكل العباس ي" ( 191-118هـ = 980-910م)  ،أي
الخليف الذي كان يميل بطبيعته إلى الاستبماد والدقسوة.
ووقعت اضطهادات أخرى أثناء خالف "الحاكم بأةر هللا"
( 900-113هـ =  0110-893م) .لكن كال هذين الحاكمين ،
ظلمهما  ،شمل أيضا العميم ةن املسلمين.
أةا العاةل الثاني فكان استغالل بعض الكفار ألاقوياء
لخيرات البلمان الاسالةي حينما كان الوضع الاقتصادي
والاجتماعي لسائر الناس سيئا  ،و أن بعضهم كانوا
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يشغلون ةناصب إداري عليا ةع رواتب و اةتيازات ةالي
رفيع دون املسلمين  ،فتعرضوا للغضب ةن أهل تلك
ألارض.
العامل الثالث  :يتعلق باألوقات التي غزت فيها بعض
الحكوةات ألاجنبي البلمان إلاسالةي وتعاون بعض
الكفار الذين يعيشون في تلك البلمان إلاسالةي ةع
الحكوةات ألاجنبي ضم املسلمين.
ولم يتردد حكام المول ألاجنبي  ،بما في ذلك بريطانيا  ،في
استخمام ألاقليات الميني التي تعيش في البلمان
إلاسالةي (ةثل ألاقباط) ضم ألاغلبي املسلم واستغالل
ذلك البلم.
بمراس التاريخ توصلنا إلى نتيج ةفادها أن هذه الظاهرة
حمثت في دول ةثل سوريا  ،حيث تحالفت ألاقلي
املسيحي ةع ألاجانب واحتلت ةواقع اقتصادي ةهم
وأثارت غضب ألاغلبي املسلم في املنطدق  ،وفي عام
 ، 0981كانت هناك اشتباكات واسع النطاق بين
املسيحيين واملسلمين في دةشق.
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ووقعت اشتباكات ةماثل في أربعينيات وستينيات الدقرن
التاسع عشر بين املوارن والمروز في املنطدق الجبلي
اللبناني .
في نهاي الحروب الصليبي  ،في بعض املناطق  ،رأينا
ألاطراف ينتدقمون ةن بعضهم البعض  ،ةثل ألارةن الذين
تعاونوا ةع الغزاة في العالم إلاسالةي".
(ملزيم ةن التوضيح راجع كتاب :تعمد ألاديان وأةر الحكم:
دراس علم الاجتماع والدقانون املدقارن  ،ص ، 119 -100
ةطبع بيروت ).
وفي ضوء ةا حمث يتضح أنه ال يوجم صراع ةتأصل
وحتمي بين الحضارة إلاسالةي والحضارات ألاخرى.

ج -التعايش السلمي الثقافي
باإلضاف إلى ةا شرحنا  ،فإن كلمات المعاة الحكماء
واملثدقفين لحضارات العالم تظهر حدقيدق أن الحضارات
الكبرى في العالم تريم السالم والتفاهم  ،ال الصمام و
الصراع.
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في السبعينيات  ،على سبيل املثال  ،قمةت اليونسكو ،
كمؤسس ثدقافي دولي رئيسي  ،برناةج حوار بين
الحضارات.

كما أعلن البابا يوحنا بولس الثاني  ،الزعيم الكاثوليكي
للعالم  ،أن:
"الكنيس لميها الكثير ةن الاحترام للمسلمين الذين
يعبمون إلاله الواحم الحي الدقيوم الرحيم و خالق
السماوات وألارض  ،وهم قريبون ةنا بشكل خاص بسبب
إيمانهم باهلل".
كما أعلن استعماد الكنيس للمخول في حوار وتعاون ةع
العالم إلاسالةي.

كما أعلنت ألاةم املتحمة عام  1110عام حوار الحضارات.

إن هذه الحدقائق وةا في حكمها تظهر رغب الثدقافات
والحضارات في السالم العالمي والتفاهم والحوار والسلوك
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السلمي والاحترام  ،و تبطل النظري الخاطئ لصراع
الحضارات.
*****
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دوافع منظري العنف
بعم توضيح حدقيدق أن جوهر الحضارة إلاسالةي وغيرها
ةن الحضارات يتطلب التفاهم والتعاون وليس املواجه
والصراع  ،يطرح السؤال آلان ملاذا تنفخ ةجموع ةن
املحللين الغربيين في أبواق الاختالفات وصمام الحضارات؟
و ملاذا شهمنا في بعض ألاعصار توترات وصراعات دةوي
بين بعض المول الغربي وبعض المول إلاسالةي ؟
وهنا نذكر ثالث عواةل ةهم لهذه الظاهرة وهي:
 .0ةحارب تدقمم المين إلاسالةي.
 .1الاستعمار و استغالل ألاراض ي الاسالةي .
 .1التعصبات الفردي أو الجماعي .

مواجهة انتشارإلاسالم
إن صحوة الشعوب إلاسالةي وانبعاث الحضارة إلاسالةي
ةن جميم والانتشار السريع لإلسالم في العالم الغربي هي
ثالث ظواهر جميمة جذبت انتباه صانعي السياس في
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الغرب في تنظيم املعادالت العاملي وهيمن ألانظم
الغربي  .و تجاه هذه النهض إلاسالةي املعاصرة  ،هناك
نوعان ةن املواقف في قارات أوروبا وأةريكا الشمالي  ،ةما
يسمى بالعالم الغربي:
 -0عمد كبير ةن املفكرين املثدقفين في الغرب ةن ذوي
املعرف بالسمات الفريمة لإلسالم  ،ةثل الاعتماد على
املنطق والتفكير  ،وتكريم العلم والعلماء  ،وةكافح
التمييز العنصري  ،و احترام ألاسرة  ،وتعزيز الروحانيات ،
ودعم املحروةين  ،يعتبرون إلاسالم هو املندقذ للبشر ةن
دواة الظلم و الاضطهاد  ،التي تحكم العالم  ،ويحترةون
هذا المين املدقمس .أدت هذه النظرة إلايجابي إلى
الاعتراف باإلسالم باعتباره المين ألاسرع ً
نموا في أوروبا
والواليات املتحمة ً ،
وفدقا ملصادر ةطلع .
على سبيل املثال  ،في كتاب "البحث البشري عن هللا"
""MANKIND’S SEARCH FOR GOD

للمجموع املسيحي التي

تسمى بشهود يهوه  ،والذي نشر في نيويورك عام ، 0881
بعم وصف انتشار إلاسالم في العالم  ،ندقرأ:
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“ربما يكون إلاسالم هو المين الرئيس ي ألاسرع ن ً
موا في
العالم ةع توسع انتشار املسلمين في إفريدقيا والعالم
الغربي”.
وجود ةاليين املسلمين في المول ألاوروبي وألاةريكي  ،بما
في ذلك أكثر ةن ست ةاليين ةسلم في فرنسا  ،وثالث
ةاليين وسبعمائ ألف في أملانيا  ،وأكثر ةن ثماني ةاليين
في الواليات املتحمة  ،وةليون وةائ ألف في كنما و جاليات
كبيرة اسالةي في بلمان اخرى ؛ و هكذا  ،وجود دولتين
ةسلمتين في أوروبا (البوسن وألبانيا) يؤكم هذه الحدقيدق .
 .1في ةواجه هذه النظرة إلايجابي  ،أعرب بعض
السياسيين والحكام في الغرب عن قلدقهم ةن نمو وتطور
إلاسالم في العالم .تمسك هذه املجموع بمفاتيح الثروة
والسلط في العالم الغربي  ،وتغض الطرف عن السمات
ّ
الدقيم لمين إلاسالم الواهب للحياة وانتشار إلاسالم في
العالم بشكل عام وفي المول الغربي بشكل خاص  ،ةما
يعني انبعاث الحضارة إلاسالةي  .لهذا السبب  ،بعم انهيار
الاتحاد السوفيتي وحتى قبل ذلك  ،قمم بعض املخططين
الاستراتيجيين الغربيين الحضارة إلاسالةي كمنافسهم
التالي.
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استعمارالبلدان
إن إلدقاء نظرة خاطف على الخطط إلاستراتيجي
للحكوةات الغربي على ةمى املائ عام املاضي للمناطق
التي تحيط بالمول إلاسالةي يكشف الحدقيدق الكاةن
وراء نظريات املواجه ويضع شعوب العالم ألاحرار أةام
ةسؤولي كبيرة وتاريخي .
في هذا املدقال  ،باإلشارة إلى الخطط املذكورة ةن خط
"احتالل قلب ألارض" إلى خط "تفكك المول إلاسالةي " ،
يتضح أن املوقف العمواني لبعض الدقوى الغربي تجاه
املنطدق والمول إلاسالةي في العصر الحالي لم يكن ً
أةرا
ً
ةؤقتا .بمال ةن ذلك  ،فهو يعتمم على استراتيجيات
ةعدقمة وةحسوب .

خطة القبض على هارت لند
في عام  ، 0819اقترح الجغرافي البريطاني السير ةاكينمر
فكرة الاستيالء على "هارت لنم "

(Land

 .)Heartو قم تم

شرح وجهات نظره في كتابي "املحور الجغرافي للتاريخ" و
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"الحدقيدق واملثل الميمدقراطي " .أطلق ةاكينمر على
الدقارات الثالث أي  :آسيا وأوروبا وأفريدقيا اسم "الجزيرة
العاملي " وأطلق على املحور املركزي لهذه الجزيرة العاملي
اسم "هارت لنم" (قلب العالم) .ةن وجه

نظر

الجغرافيين" ،هارت لنم" هي ةنطدق شاسع ةن شرق إلى
غرب سيبيريا وةن الغرب إلى نهر الفولجا في روسيا وةن
الشمال الى املحيط املتجمم الشمالي وةن الجنوب يدقتصر
على ةرتفعات جبال الهيمااليا وةرتفعات إيران وةرتفعات
ةنغوليا .قام السير ةاكنمر ً
الحدقا بتوسيع الحم الغربي ةن
هارت لنم إلى حمود أوروبا الشرقي  .وعليه فإن "قلب
العالم" ةنطدق شاسع تضم أجزاء كبيرة ةن إيران
ً
وجزءا ً
كبيرا ةن روسيا  ،ويدقع
وأفغانستان وآسيا الوسطى
بحر قزوين في وسطها.
و أعلن في عام " :0808ةن يكتسب السلط في أوروبا
الشرقي سيحكم هارت لنم  ،وةن يحكم هارتالنم
سيحكم" الجزيرة العاملي "؛ وةن يحكم الجزيرة العاملي
سيكون حاكم العالم كله".
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على ةمار املائ عام املاضي  ،كانت خط "الدقبض على
هارت لنم" ةوضع نظر الاستراتيجيين الغربيين والدقوى
الكبرى في الغرب.
خالل الحرب العاملي الثاني  ،سار الجيش النازي
املتغطرس بدقيادة هتلر  ،والذي يمثل "الدقوةي "  ،على
روسيا لالستيالء على "قلب العالم" بعم الاستيالء على
جزء كبير ةن أوروبا  ،ولكن بمدقاوة خصوةه ألاقوياء ،
ذاق طعم الهزيم املر .وهكذا عاد الجيش ألاملاني ةن تلك
ألارض عام  0898بهزيم وشاهم السدقوط املروع
إليميولوجي "الدقوةي " وحكوة هتلر.
في عام  ، 0818حشم الجيش ألاحمر السوفيتي  ،الذي
يمثل "الاشتراكي "  ،إلكمال وتوسيع سيطرته على "هارت
لنم" إلى أفغانستان املوجودة في هذه املنطدق والتي لها
قيم استراتيجي خاص ؛ لكن بمدقاوة ةنافسه العالم
الغربي الذي يمثل "الليبرالي " انهار بالتعاون ةع "الحزام
ألاخضر إلاسالةي" واضطر لالنسحاب ةن أفغانستان بين
عاةي  0899و  .0898و انهار الاتحاد السوفيتي عام
 ،0880بعم عاةين ةن الحادث  ،وانهارت إةبراطوري
"الشيوعي ".
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ً
تجسيما
و أخيرا  ،يحاول جزء ةن العالم الغربي باعتباره
إليميولوجي "الميمدقراطي الليبرالي "  ،بعم هزيم
ةنافسيه  ،لالستيالء على "هارت لنم" كمفتاح للغزو
العالم.

خطة لتفكك الدول إلاسالمية
وةن أسباب خبث بعض الحكوةات الغربي في خلق
استفزازات ةؤذي إلحماث توتر ضم المول إلاسالةي
خط تدقسيم هذه المول.
وذلك ألن المول الاسالةي املعني للحكوةات الغربي غني
و ثري  ،وقادة هذه الحكوةات الاستعماري بحاج إلى
تدقسيم المول إلاسالةي لنهب هذه الثروة الكبيرة.
واحمة ةن ألاراض ي التي يحاول الاستراتيجيون املثيرون
للصراع تدقسيمها هي إيران .هذه ألارض الشاسع ،
جزءا ً
باإلضاف إلى كونها ً
ةهما ةن "قلب العالم"  ،لها
سمات فريمة قم زادت إلى جشع الدقوى الاستعماري في
العصر الحاليً .
وفدقا لرأي أحم الخبراء  ،ترتبط إيران
ً
تباطا ً
وثيدقا باملجاالت الجيوسياسي الست التالي :
ار
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 -0ةنطدق الدقوقاز وألاناضول (إيران وأرةينيا وجورجيا
وروسيا) .
 -1ةنطدق بحر قزوين (إيران وتركمانستان وكازاخستان
وروسيا وأذربيجان) .
 -1ةنطدق

الهضب

إلايراني

(إيران وباكستان

وأفغانستان).
 -9ةنطدق آسيا الوسطى (إيران  ،تركمانستان ،
كازاخستان  ،أوزبكستان ،قيرغيزستان وطاجيكستان).
 -3ةنطدق بحر عمان واملحيط الهنمي (إيران  ،باكستان ،
الهنم  ،عمان وإلاةارات العربي املتحمة).
 -8ةنطدق الخليج الفارس ي (إيران  ،العراق  ،الكويت ،
اململك العربي السعودي  ،إلاةارات العربي املتحمة ،
قطر والبحرين وعمان).
بالنظر إلى دور إيران الرئيس ي في السيطرة على "قلب
العالم"  ،فإن جشع الدقوى العظمى لهذه املنطدق املهم
واضح .لكن ةا زاد قلق الخبراء هو املنظور الجميم الذي
اتخذته هذه الدقوى لتنفيذ خط السيطرة على "قلب
العالم" ةن خالل "تفكك إيران" .وفيما يلي  ،على سبيل
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املثال  ،ثالث أةثل على التدقارير التي تم نشرها عبر وسائل
إلاعالم:
التقرير ألاول :في الوثيدق ألاولى املنشورة في اململك
املتحمة بتاريخ  19فبراير  1118بشأن تدقرير الفاينانشيال
تايمز  ،والتي تشير إلى أبحاث جزء ةن الدقوى الغربي ،
ندقرأ ةا يلي:
"تتزاةن هذه المراس ةع زيادة الاضطرابات العرقي
والميني في العراق  ،وو ً
فدقا للصحيف  ،فإن الغرض ةن
هذه المراس هو فحص دور الاختالفات العرقي في
التفكك املحتمل إليران".
وقالت صحيف فاينانشيال تايمز" :العالقات العرقي في
إيران أكثر تعدقيما ةما هي عليه في العراق بسبب تنوع
ألاعراق واللغات املختلف "  ،ةشيرة إلى الهوي الوطني
الدقوي في إيران.
التقرير الثاني .في هذا التدقرير  ،صرح ةيشيل
شوسودوفسكي  ،ةمير ةركز أبحاث العومل وأستاذ
الاقتصاد في جاةع أوتاوا في كنما:
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ً
جيما إةكانات
" ...لكن ملاذا لم تمرك السلطات إلايراني
التنمي الاقتصادي ألاةريكي في شكل تطوير عسكري
ودخلت في حمل أدت إلى ةا يلي:
 .0نمو املجمعات العسكري والصناعي ألاةريكي في شكل
تنمي اقتصادي جميمة.
 .1اختبار أسلح جميمة ضم إيران.
 .1الهيمن على اقتصاد الشرق ألاوسط واقتصاد دول
شرق آسيا والهيمن على الطاق في آسيا الوسطى والخليج
الفارس ي.
 .9يتجاوز وضع إيران املعارض الدقانوني املحلي ويوفر
دو ًرا للمعارض املعادي ألاجنبي .
 .3تفعيل الطائفي بتركيز عرقي وفكري  ،و التي تثير فكرة
التجزئ و التفكيك".
التقريرالثالث :ورد في تدقرير آخر ةا يلي:
في تموز  /يوليو  ، 1119عدقم ةجلس السياس الخارجي
ً
ةؤتمرا بعنوان "إيران  ،حان الوقت
ألاةريكي في واشنطن ،
لالنتدقال إلى ةنظور جميم"  ،بحضور أكثر ةن  111ةن
أصحاب النظريات السياسي وألاساتذة البارزين .ركز
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ةجلس العالقات الخارجي على كيفي التعاةل ةع إيران
باعتبارها الجزء ألاهم ةن املؤتمر  ،وهو تدقرير أعم
بتوجيه ةن بريجنسكي وروبرت جيتس.
في هذا املؤتمر  ،تم التعبير عن الخصائص الفريمة إليران
في املنطدق وةواردها الغني بالنفط والغاز على النحو
التالي:
املوارد الطبيعي الهائل إليران  ،والتي تمثل ةا يدقرب ةن
 00في املائ ةن احتياطيات النفط في العالم وهي ثاني أكبر
ً
ةصمر للغاز في العالم  ،جعلت إيران العبا ال يمكن إنكاره
في الاقتصاد العالمي.
ذكر الواضعون لهذا التدقرير في ختام الدقضايا املعروض
فيه :ليس لمينا الا خياران أةام إيران -0 :تغيير الحكوة
بالحرب الصعب  -1 .استراتيجي الحرب الناعم ةع تفاعل
الاتصال الحذر والانتدقائي ةع إيران و تبني سياس
التشجيع والتهميم الاستراتيجي التي تم تحميم ةبادئها
وتجربتها في خط انهيار الاتحاد السوفيتي.
و كانت أساليب الوصول الهمف النهيار الاتحاد السوفيتي
كالتالي:
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 .0تنظيم طابور خاةس على ةستوى كبار املسئولين
السوفييت.
 .1تكوين ةظل قوي لمعم هذه العواةل.
 -1توسیع الخالفات الماخلي والصراع على السلط بين
جورباتشوف ويلتسين.
 -9إةالء الانفصالي واستدقالل جمهوريات البلطيق.
 -3التحريض على تفكيك إلاثنيات وألاديان والتشجيع على
الانفصال .

و على هذا املنوال  ،اقترح برنارد لويس  ،ألاستاذ املتدقاعم
لمراسات الشرق ألاوسط في جاةع برينستون في ةؤتمر
بيلمربيرغ  ،تفكيك إيران إلى ةجموعات عرقي ةختلف
وتدقسيمها الى المول الناشئ .
ً
بل إن هؤالء املستعمرين الجمد قمةوا خططا جميمة
لتفكك المول إلاسالةي  .فيما يلي ةثاالن على هذه ألانواع
ةن الخرائط املرتبط بخط تدقسيم إيران والعراق:
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ةن الواضح أن حركات الاضطهاد والفساد التي تهمف إلى
إثارة التوتر والصراع بين العالم إلاسالةي وبعض المول
الغربي  ،نشأت ةن الطبيع الباهظ والعمواني لبعض
الحكوةات الغربي
والحضارات .ها.

 ،وليس ةن سياق الثدقافات
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التحيزات الفردية والجماعية
عاةل آخر في الاشتباكات املتدقطع التي حمثت في بعض
الحاالت بين بعض المول الغربي والمول إلاسالةي هو
التحيزات الفردي والجماعي .
وفيما يلي بعض ألاةثل على ةؤاةرات بعض املسؤولين
الحكوةيين الغربيين إلثارة غضب املجتمعات إلاسالةي :
إن النشر املستمر والواسع النطاق للصور املهين ملنزل
النبي الكريم (عليه و آله الصالة والسالم) في الصحف
الغربي والتلفزيونات  ،والتصريحات الكيمي لبعض رجال
المول ألاوروبيين  ،كشفت ةؤاةرة أخرى لتحمي الجالي
املسلم الكبيرة في الغرب و في العالم كله .تم نشر الصور
ألول ةرة في صحيف  Jilandes Postenالمنماركي  ،ثم في
ةنشورتين نرويجيتين  ،ثم في ةنشورات فرنسي و
صحيف  France Savarالفرنسي  .على الرغم ةن
احتجاجات املسلمين  ،كررت صحف أخرى في أوروبا ،
ةثل صحيف

لوةونم الفرنسي

التلفزيوني  ،هذه املمارس .

وبعض الدقنوات
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إن إصرار وسائل إلاعالم غير املعتاد على نشر تلك الصور
ملمة أربع أشهر ةتتالي و اعادة نشرها بعم سنوات
واملوافدق الضمني ةن بعض املسؤولين الحكوةيين
ألاوروبيين  ،أوضح أن هذه املؤاةرة كانت ةخطط لتشويه
سمع املسلمين في العالم الغربي واختبار حساسي
املسلمين حول العالم  ،و كان ةن أهمافهم أيضا ةنع
التدقمم السريع لإلسالم في الغرب.
و حيث أن بعض املسؤلين الغربيين في تبرير إهان نبي
إلاسالم العظيم يتمسكون بحري التعبير في الغرب وأن
هذه الحكوةات ال يمكنها التمخل ملنع ذلك  ،سنحاول في
هذا املدقال  ،باإلشارة إلى دساتير المول ألاوروبي ،
والدقواعم املتعارف عليها في ثدقاف الغرب وحضارته  ،نشير
إلى جمل ةن الحدقائق لتوضيح زيف ةزاعم هذه
الحكوةات و اكتشاف السبب الرئيس ي لهذه ألاعمال
العمائي .
جميع أشكال الحري  ،بما في ذلك حري التعبير بموجب
دساتير المول ألاوروبي وألاةريكي واللوائح ألاخرى التي
اعتممتها تلك البلمان  ،ةحمودة وتخضع لشروط ةثل
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عمم إهان آلاخرين أو ةضايدقتهم .وكمثال نذكر بعض
الدقوانين املوجودة في العالم الغربي:
ألاول .في المول الغربي  ،يتم إدان أي إهان أو سوء
تفسير للشعب اليهودي وةعاقب ةرتكبيه على أنه "ةعاداة
الساةي "ً .
وفدقا لهذا املبمأ  ،في العالم الغربي  ،إذا قام
شخص ةا بإهان اليهود وقميسيهم  ،فإن املحاةين وألافراد
اليهود املؤثرين في جميع أنحاء العالم سيتمخلون
ويالحدقون الشخص أو املنظم املهين ويمهمون الطريق
لعدقوبته.
الثاني .في وسائل إلاعالم ةثل البراةج التليفزيوني الحرة ،
وهي أحم ةظاهر حري التعبير في الغرب  ،فإن أي إهان
للمين وةدقمساته ةحرة وجريم  .على سبيل املثال  ،في
املادة  011ةن قانون العدقوبات في قانون إلاجراءات
الجنائي  ،فيما يتعلق ببراةج الدقنوات املجاني في أملانيا ،
ندقرأ:
"ةن يحرض في برناةجه على كراهي جزء ةن الناس أو
ضم ةجموعات قوةي وعرقي وديني  ،أو يحرض على
العنف ضمهم  ،أو يهين الكراة إلانساني لهذه
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الجماعات بشتمهم واضطهادهم  ،فهو يرتكب جريم
حسب قانون العدقوبات ".
الثالث :ةن ناحي أخرى  ،تنص دساتير المول الغربي
على املساواة بين أتباع جميع ألاديان وضرورة الحفاظ على
كراةتهم واحتراةهم .فيما يلي بعض ألاةثل :
تنص املادة  01ةن إلاعالن الفرنس ي لحدقوق إلانسان على
ةا يلي:
"No one may be disturbed on account of his
opinions, even religious ones, as long as the
manifestation of such opinions does not interfere
”with the established Law and Order.

"ال ينبغي اضطهاد أحم بسبب آرائه  ،وال حتى
املعتدقمات الميني  ،طاملا أن التعبير عن هذا املعتدقم
ال يتعارض ةع الدقانون".
و ينص المستور المنماركي على ةا يلي:
Section 77 Freedom of Speech Any person shall
be entitled to publish his thoughts in printing, in
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writing, and in speech, provided that he may be
held answerable in a court of justice.

"املادة  :11حري الكالم  .يحق ألي شخص أن ينشر أفكاره
في املطبوعات والكتاب والكالم  ،شريط أن تتم ةحاسبته
في ةحكم العمل".
يتضح ةما شرحنا أنه ً
وفدقا للدقوانين املتعارف عليها في
العالم الغربي  ،فإن إهان وةضايدق أتباع أي دين ةن
ألاديان ةمنوع  ،وال يمكن جرح قلوب أكثر ةن ةليار
وستمائ ةليون ةسلم حول العالم بحج حري التعبير.
لذلك  ،فإن إهان ةنزل الرسول الكريم  ،وإهان الجاليات
املسلم الكبرى  ،يتم فدقط بسبب خبث بعض الدقادة
الغربيين و إلساءة سمع املسلمين وةنع تدقمم إلاسالم
السريع في هذا الجزء ةن العالم .و ليس هذا بسبب
ةتطلبات الثدقاف والحضارة الغربي الحدقيدقي .
ان الحضارات بشكل عام تحترم بعضها البعض  ،و إذا
نشأت التوترات والصراعات  ،فهي بسبب ألاعمال
املتعصب لبعض الحكام والسياسيين في الغرب أو في
بعض البلمان الاسالةي  .وهذا ال عالق له بصراع
الحضارات والثدقافات.
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ً
أخيرا  ،يشار إلى أن العميم ةن املجتمعات الغربي
والشخصيات السياسي والعلمي والثدقافي في الغرب ،
باإلضاف إلى ةجموع ةن رجال المول ألاوروبيين ،
استنكروا ألاعمال الاستفزازي والاستفزازي و قم أعربوا
عن عمم رضاهم بتلك الاضطهادات.
إن التحليل المقيق للنظريات املطروح في ةجال تفاعل
الثدقافات والحضارات يكشف حدقيدق أن أساس التفاهم
والتوافق ةع بعضهما البعض ةوجود داخل الحضارات
العظيم في العالم.
فإذا توصل العلماء واملنظرون والسياسيون والشخصيات
الثدقافي وفالسف التاريخ وغيرهم ةن ةفكري العالم إلى
هذه الحدقيدق وشمدوا على ألاسس املشترك للثدقافات
والحضارات  ،فسيكونون قادرين على تحدقيق أسس سالم
الحضارات والتعايش السلمي للمجتمعات العظيم .

*****

