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ممخص عربي
يكم ػػؿ ح ص ػػداـ الحض ػػارات لهنتن ت ػػوف ويق ػػدـ
نش ػػر بورتس ػػيؼ ع ػػاـ ٕٓٓٙمش ػػروعاً حض ػػارياً ّ
لػ ػػمُ أمممػ ػػة مسػ ػػتقبمية تعتمػ ػػد فك ػ ػرة ح الهيمنػ ػػة ا صػ ػػوليةإ االس ػ ػ مية عم ػ ػ معظػ ػػـ العػ ػػالـإ واع ػ ػ ف
تجير الصراع المفترض لصالح مخططاتها.
الخ فة إ في حرب دموية مسيحية إس ميةإ لكي ً
واذا ما اردنا اف نتكمـ عف صداـ الحضػارات وصػمومليؿ تنتن تػوف فػي التشػكيؾ برؤيتػم السياسػية
كم ػػا عن ػػد ال ػػبعض وال ػػذي يس ػػميم بالكت ػػاب الص ػػعب الهض ػػـ بس ػػبب ا حص ػػاليات الكميػ ػرة ونت ػػال

ا ستط عات ومف الم حظإ انم ليس مف السهؿ الربط بيف مختمؼ التأكيػدات التػي يوردتػاإ كمػا

يرى ذلؾ تزفيتاف تودوروؼإ ولذلؾ انم سيبق دوف اي تػأمير عمػ الػرأي العػاـ ا اف العكػس تػو
الػذي حصػػؿ الػ درجػػة اف عنوانػػم الػػذي اسػتعاري تنتن تػػوف فػػي الواقػػي مػػف المخػػتص باالسػ ميات

برنارد لويس.

يرى جيكو مولمر وزميمم فاتر نهولتز اف تنتن توف اراد بعنواف كتاب ح صداـ ا صوليات

بحسب تسميتمإ توكيد احتماؿ ظهور تذي التطورات المحفوفة بالخطر في المستقبؿإ ومف مـ
الرغبة في تحذير ا مـ ال ربية مف م بة ا نخراط فيها .وبذلؾ فقد اعتبر الكتاب او مضمونم تو
واقي حتمي

مفر منم" :وبدا اف تجمات الحادي عشر مف سبتمبر ٕٔٓٓ قد امبتت صدؽ

تنبؤات تنتن توف .واصبح لويس نفسم عم ما يبدو مرشداً روحيا لممحافظيف الجدد في واشنطفإ
الذيف تممؿ تدفهـ في تحويؿ العراؽ ال امة اخرى تتبي النموذج التركي .مي بروز ا رتاب
الدولي المدفوع ببواعث دينيةإ بدا الفهـ الساذج لػ" نظرية الصداـ " مخططاً تيكمياً سه يمكف
اف يؤسس عميم الزعماء السياسيوف استراتيجياتهـ التصادمية.
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Abstract
Almost inevitable astronomical theory Nikolai Portsev response to
the theories of the inevitable interpretation of modern history. This theory
is characterized by both Bmcolat or predictions social conflict colors and
different addresses. Prevail in the political character of the public more
than it is to build a scientific discreet depends on scientific or
philosophical sayings are looking at fossils tools used by the world or
researcher in the scientific article laws. Hence the fundamental idea at
the heart of the theory is talking about the present conflict, which has
become a significant and premier event in modern history. But the need
to say that the interpretation of the inevitable cosmic history in theory
Portsev did not close the doors did not identify as part of the railing can
not change it or make it one of the constants that do not subject to
change. The lack of future predictions, unconditional consciously man
and his knowledge of life and enjoy the will and the freedom to choose
categories to help man the same education and well-prepared numbers
can be accepted by the other co-existence. This vision is in line with
the theory of Divine Providence lasting peace of the philosopher Kant,
which we dealt with the most important paragraphs of his theory of
education and take advantage of the events of history in the past and
develop a lasting peace project, which serve as security expected to be
achieved on the ground and the project.
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متهيد

يكمػؿ ح صػداـ الحضػارات لهنتن تػوف حٔ  .ويقػدـ
نشر بورتسيؼ عػاـ ٕٓٓٙمشػروعاً حضػارياً ّ
ل ػػمُ أممم ػػة مس ػػتقبمية تعتم ػػد فكػ ػرة ح تيمن ػػة ا ص ػػولية االسػ ػ مية عمػ ػ معظ ػػـ دوؿ الع ػػالـإ واعػ ػ ف
تجير الصراع المفترض لصالح مخططاتها.
الخ فة إ في حرب دموية مسيحية إس ميةإ لكي ً
واذا مػ ػػا أردنػ ػػا أف نػ ػػتكمـ عػ ػػف صػ ػػداـ الحضػ ػػارات وصػ ػػموليؿ تنتن تػ ػػوفحٕ  .فػ ػػي التشػ ػػكيؾ برؤيتػ ػػم
السياسػػية كمػػا عنػػد الػػبعض والػػذي يسػػميم بالكتػػاب الصػػعب الهضػػـ بسػػبب ا حصػػاليات الكمي ػرة

ونتػػال ا سػػتط عات ومػػف الم حػػظإ إنػػم لػػيس مػػف السػػهؿ ال ػربط بػػيف مختمػػؼ التأكيػػدات التػػي
يوردتاإ كما يرى ذلؾ تزفيتاف تودوروؼحٖ إ ولذلؾ أنم سيبق مف دوف أي تأمير عمػ الػرأي العػاـ

إ إف العك ػػس ت ػػو ال ػػذي حص ػػؿ الػ ػ درج ػػة إف عنوان ػػم ال ػػذي اس ػػتعاري تنتن ت ػػوف لكتاب ػػم ص ػػداـ

الحضارات جاء مف المختص باالس ميات برنارد لويسحٗ .

يرى جيكو مولمر وزميمم فاتر نهولتز إف تنتن توف أراد بعنواف كتاب ح صداـ ا صػوليات ح٘ .

بحسػػب تسػػميتمإ توكيػػد احتمػػاؿ ظهػػور تػػذي التطػػورات المحفوفػػة بػػالخطر فػػي المس ػتقبؿإ ومػػف مػػـ

الرغبة في تحذير ا مـ ال ربية مف م بة ا نخ ارط فيها .وبذلؾ فقد اعتبر الكتاب أو مضمونم تو
واقػػي حتمػػي

مفػػر منػػم" :وبػػدا إف تجمػػات الحػػادي عشػػر مػػف سػػبتمبر ٕٔٓٓ قػػد امبتػػت صػػدؽ

تنبؤات تنتن توف .وأصبح لويس نفسم عم ما يبدو مرشداً روحياً لممحافظيف الجػدد فػي واشػنطفإ

الػػذيف تممػػؿ تػػدفهـ فػػي تحويػػؿ الع ػراؽ ال ػ أمػػة أخػػرى تتبػػي النمػػوذج التركػػي .مػػي بػػروز ا رتػػاب
الدولي المدفوع ببواعث دينيةإ بػدا الفهػـ السػاذج لػػ" نظريػة الصػداـ " مخططػاً تيكميػاً سػه يمكػف

أف يؤسس عميم الزعماء السياسيوف استراتيجياتهـ التصادمية"ح. ٙ

تعبر عػف
يعارض المفكر الفرنسي تزفيتاف تودوروؼ آراء تنتن توف في صداـ الحضارات والتي ّ
صراع ديني أو مقافي أو حضاريإ ذلؾ إف العمؿ ا رتابي يمت ال الديف البتة في أصولم
و في أتدافم بحسب قولػم " :يجػب أف نخمػط بػيف الحركػات ا سػ مية وا رتػاب .لػيس فقػط إف

كػػؿ ا رتػػابييف ليس ػوا مػػف ا س ػ مييفإ
حركة اس مية تو ايديولوجيا

بػػؿ إف العكػػس كػػذلؾ لػػيس صػػحيحاً .إف ا نتمػػاء ال ػ

تقود ال اعماؿ عنؼ إ في بعض الظروؼ الخاصة"ح. ٚ

بػؿ عمػ عكػس نظريػػة صػداـ الحضػػاراتإ إف الحضػػارات عنػدما تمتقػػي تمتػلـ فػػي روح ا نسػػانية

الجمعػاء التػي تتخمػؽ عمػ وفػؽ نتاجاتهػا العقميػة بحسػب تػودوروؼ أي إنػم" :يمكننػا أف نسػػتخمص
بػأف " الحضػػارات "

تتصػػادـ حػػيف تمتقػػي وأف " الصػػدامات " تتعمػػؽ بالكيانػػات السياسػػية ولػػيس

المقافيػػة .يبق ػ منح ػ آخػػر مػػف ك ػ ـ تنتن تػػوفإ وتػػو إف الصػػداـ والن ػزاع والحػػرب تػػي مظػػاتر

تكشػػؼ حقيقػػة الع قػػات الدوليػػةإ كميػػر مػػف المحممّػػيف الػػذيف اعمنػوا إف الحػػرب العالميػػة المالمػػة ح أو
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الرابعػػة تػػدور رحاتػػا .والمواجهػػة بػػيف ال ػػرب واالس ػ ـ .إف شػػجب تػػذا الخطػػر اآلتػػي مػػف بعيػػد
والػ ػػذي يوصػ ػػؼ احيان ػ ػاً بمصػ ػػطمح " ا س ػ ػ مي – الفاشػ ػػي " تػ ػػو أمػ ػػر ارل ػ ػ فػ ػػي خطػ ػػاب اليمػ ػػيف

المتطػػرؼ .إ أننػػا مػػي ذلػػؾ نجػػد الشػػجب لػػدى أوسػػاط سياسػػية أو فكريػػة أوسػػيإ حيػػث يػػتـ التنديػػد
الري العاـإ مما يقود ال عدـ اكتراث وتسامح مبالغ فيهما"ح. ٛ
ببراءة وسذاجة قسـ آخر مف أ

الري جيمبير ا شػقر فػي كتابػم صػداـ الهمجيػاتإ إذ يػرى اف مػا يجػري مػف
كما يذتب ال تذا أ

أحػػداث تػػو عبػػارة عػػف صػػداـ الهمجيػػات ولػػيس صػػداـ الحضػػارات كمػػا عبػ ّػر عنػػم تنتن تػػوف .إف
مفهػػوـ الحضػػارة تػػو د لػػة لمتمطيػػؼ والسػػمـ والسػػيطرة عم ػ العدوانيػػةإ فالتحضػػر تػػو ضػػد العنػػؼ
والعػػدواف والقتػػؿإ والحضػػارة تػػي مػػف تعطػػي وتضػػفي الطػػابي السػػممي عم ػ الع قػػات بػػيف ا ف ػراد
والمجتمعات والدوؿإ لكف تذي الحضارات بفعؿ السيرورات والت ييرات التي تحؿ بهاإ تجعمها تنػت

تمجياتإ بحيث اف كؿ حضارة تكوف لها تمجيتها الخاصة .مـ يعطي مما ً يتممػؿ فػي نمػوذجيف
مػػف الجماعػػات المقافيػػة الدينيػػة وا يديولوجيػػة المركزيػػة ال ربيػػة .فػػالمتطرفوف ا س ػ ميوف يقطعػػوف

الػػرؤوس تنػػا وتنػػاؾ وتػػي طريقػػة تقميديػػة لمقتػػؿ بحسػػب تعبي ػريإ واوللػػؾ ال ربي ػوف يقتمػػوف بالقنابػػؿ
التقميدية التي تزف سبعة أطنافإ وتؤ ء يحولوف الخطوط الجويػة سػتخدامها كصػواريخ ب يػة قتػؿ
المدنييفإ واوللؾ يطمقوف صواريخ كروزإ في ضربات ضد المدنييف اآلخريف .والحقيقة أف الخبػث
والمؤـ تو ل ة تعامؿ الهمجية مي الحضارة .وبد ً مف أف تكوف المواجهة صداماً بيف الحضاراتإ

ت ػػي اآلف بح ػػؽ ص ػػداماً ب ػػيف الهمجي ػػات الت ػػي تفرزت ػػا الحض ػػاراتإ بمق ػػادير مت يػ ػرةإ وم ػػي ت ػػاتيف

الهمجيتيفإ فإف تمجية ا قوى تي ا كمر امماًإ فهمجية الضعفاء في أغمب ا حياف تػي منطقيػة
كردة فعؿ عم تمجية ا قوياء الذيف يحاولوف بيف الحيف وا خر اف يستفزوا تؤ ء الضعفاءح. ٜ

أعتقد إنم مف ال زـإ بؿ ومف الضروري أف يجري التمييز بيف جماعػات معينػة تصػور عقيػدة

معينة بحسب فهمهػا لػم واف تػذي الجماعػات

تممػؿ ديػف أو قوميػة أو دولػة ونظػاـ سياسػي حػاكـ

وبػػيف ال ػػرب أو الػػدوؿ ا وروبيػػة وال ربيػػة التػػي تبػػرر افعالهػػا مػػف خ ػ ؿ ق ػوانيف مجمػػس ا مػػف أو

ا مـ المتحدة وبالتالي تعبر عف الرؤية السياسية الرسمية لألنظمة الحاكمة " .لقد قاد تذا الخػوؼ

ػرب ال ػ التخنػػدؽ فػػي نزعػػة مانويػػة – قالمػػة عم ػ عقيػػدة الص ػراع بػػيف النػػور والظ ػ ـإ والخيػػر
ال ػ َ
والشػرإ والحضػػارة والهمجيػة -كمػػا قػػاد تػذا الخػػوؼ الػ شػ ّػف حػ ٍ
ػاء عمػ مواقػػؼ
ػرب ض ّػد الرعػػب بن ً

وذرالي يشوبها الكمر مف ا لتباس وال موض"حٓٔ  .ونود أف نمفت الذتف ال نوافػذ أخػرى يمكػف أف

تحقؽ نوع عالي مف درجة السمـ العالميح الكوني ولقاء الحضارات خيا اًر جديػداّ بػد ً مػف صػداـ

او صراع الحضاراتإ كما تي:
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ً

ً

أوال :التسامح بىصفه حال للتعايش السلمي
يعتق ػػد المفك ػػر تزفيت ػػاف ت ػػودوروؼ أف فك ػػر ا نػ ػوار

يمك ػػف حصػ ػري بف س ػػفة اوروب ػػا بالعص ػػر

الحػػديث فقػػطإ بػػؿ إنهػػا ظػػاترة عالميػػة ولهػػا حضػػور فػػي كػػؿ مكػػافإ إنهػػا موجػػودة فػػي الممارسػػات
التاريخيػػة لالس ػ ـ وخ ػ ؿ فت ػرة التجديػػد الت ػي شػػهدتها الكونفشيوسػػية فػػي الصػػيف أو فػػي الحركػػات
المناتض ػػة لم ػ ّػرؽ ف ػػي افريقي ػػا الس ػػوداءإ لقول ػػم" :نس ػػتطيي اف ن ػػذكر م ػػا نج ػػدي م ػػم ً ف ػػي التوص ػػيات
بالتسامح الديني عندما كاف ا مر يتعمؽ باديػاف عديػدة تمػارس فػي نفػس البمػد البراتمانيػة والبوذيػة
في الهند والكونفشيوسية والبوذيػة فػي الصػيف وشػأف وجػود مسػمميف ويهػود ومسػيحييف وزارداشػتييف

ومانوييف في الشرؽ ا وسط وكذلؾ شأف تواجد ا س ـ والتقاليد الومنية في افريقيا السوداء"حٔٔ .

يرمػػي تػػودوروؼ مػػف ذلػػؾ أف يمفػػت النظػػر ال ػ إف الممارسػػات ا نسػػانية انمػػا تنبػػي مػػف فط ػرة

ا نساف الذي خمؽ عميهاإ وبالتالي

يمكف حصري في مكاف دوف مكاف آخر او زماف دوف زماف

آخرإ انها ظاترة عالمية كونية يمكف اف نظهرتا عنػد ا نسػاف وتحويمهػا الػ ممارسػة مقافيػة تنػت

مجتمع ػػات متميػ ػزة ف ػػي اس ػػتقرارتا وعطاله ػػا لقول ػػم" :اف التس ػػامح ت ػػو ف ػػي رأي الجمي ػػي افض ػػؿ م ػػف

الح ػرب ومػػف ك ػ ّؿ اشػػكاؿ ا ضػػطهاد ممػػة سػ ّػمة تنويريػػة اخػػرى كانػػت منتش ػرة ايض ػاً تتعمػػؽ بفك ػرة
الكونيػػة نفسػػهاإ بمػػا يعنػػي المسػػاواة فػػي الك ارمػػة بػػيف جميػػي الكالنػػات البش ػريةإ وا ق ػرار با سػػس
الكونية لألخ ؽ وبالتالي بوحدة النوع البشري"حٕٔ .

ً
ثاويا :التعددية جىهر تعارف احلضارات

لقد كاف المفكروف قػديماً وحػديماً يريػدوف معرفػة فوالػد التنػوعإ وكانػت التعدديػة الدينيػة تػي واحػدة

مػػف أتػػـ الموضػػوعات ا كمػػر اشػػكالية" :ويمكػػف الكشػػؼ بسػػهولة عػػف ّسػػر تػػذا التفضػػيؿ لمتعدديػػة
فعنػدما تكػوف الهيمنػػة لػديف واحػػد يميػؿ المتحمسػػوف لػم حتمػاً الػ قمػػي ا خػريف حتػ ابػادتهـ ومػػف
ناحيػة أخػرى وجػود ديػانتيف فقػط مػف شػأنم اف ي ػذي التنػافس بينهمػا بشػكؿ مفػرط فػذكرى الحػروب

حيػػة فػػي ذاكػرة النػػاس .اف التعدديػػة حقيقػػةإ تظهػػر بدايػػة مػػف الػرقـ م مػػة وتػػي
الدينيػػة – مػا ازلػػت ّ
السمـ بيف الطرفيف"حٖٔ .
تقتضي وجود تيلة خارجية اي غير دينية تضمف المحافظة عم
ّ
اف التعايش السممي لم جذور وبناء اساسي يمكف ارجاعم ال فقرتيف جوترتيف:

ا ول  :تو نات مف تراكـ خبرات ا نساف التجريبية والذي يصنؼ ضمف نتاج العقؿ البشػري فػي
ذروة نضجم ودرجة وعيم في تفهـ قوانيف الحياة ا جتماعية .

والماني :يمكف نسبتم ال فطرة ا نساف الػذي ولػدت معػم مجموعػة ا فكػار ا نسػانية التػي تؤسػس

لنظرة كونية ورسالة تعايش بشري" :يمكف اف نجد ارضية لمتفاتـ وللؾ الذيف يرغبوف فػي اوروبػا

أو فػػي امكنػػة اخػػرى بػػاف يقػػوـ تبػػادؿ ّبنػػاء بػػيف المسػػمميف وغيػػر المسػػمميف .يكفػػي لػػذلؾ أف نقبػػؿ
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بمسمّمتيف تنتمياف ال عصر ا نوار في اوروبا .المسممة ا ول تي ذات طابي قانوني وسياسيإ
وتػػي تفتػػرض اف المجتمعػػات البشػرية تحكمهػػا قػوانيف وضػػعها مواطنػو تػػذي المجتمعػػاتإ واف تػػذي

القػوانيف تت مّػب فػي الحيػػاة العامػة عمػ اي وسػػيمة ضػ ط اخػرىإ انػػم مبػدا الديمقراطيػة بالػػذاتإ او

سيادة الشعب أما المسممة المانية فهػي ذات طػابي انتروبولػوجي .انهػا تؤكػد عمػ تنػوع المجتمعػات
والمقاف ػػات ا نس ػػانيةإ ف ػػي الوقػػػت ال ػػذي ينتم ػػي فيػػػم ك ػػؿ البش ػػر ال ػ ػ الج ػػنس نفس ػػمإ ويتشػػػاركوف

باالنسانية ذاتها"حٗٔ  .ومف تنا يمكف اف ننتقؿ ال موضػوعة مسػيرة التػاريخ البشػري والتنبػؤات فػي

المسػػتقبؿ والتػػي تتشػػكؿ عم ػ وفػػؽ منطػػؽ الن ازعػػات عنػػد التفسػػير الفمكػػي لػػدورة التػػاريخإ اعتمػػدت
عمػ ػ أس ػػاس تط ػػور الع ػػالـ ف ػػي دورات تاريخي ػػة مح ػػددة ح ك ػػؿ دورة تع ػػادؿ ٓ ٖٙس ػػنة والوس ػػالؿ

المتاحة لتجنب التهديدات له ؾ المجتمي البشري.

وتػ ػرتبط ت ػػذي الطريق ػػة ف ػػي التنب ػػؤ" :بم ػػا يمك ػػف تس ػػميتم بال ػػدورة القمري ػػة الكبيػ ػرة – أو بم ازي ػػا ط ػػابي

ا حػػداث عم ػ الك ػرة ا رضػػية امنػػاء مػػرور الكوكػػب فػػي المجػػاؿ المحػػدد فػػي الفضػػاء خ ػ ؿ ٖٓٙ

سنة .اي اف كؿ ٓ ٖٙسنة تحدث في الفضاء عمميػات غامضػة بالنسػبة لالنسػاف حيػث تػؤمر فػي
مجتمعنا البشري وخاصةً فيما يتعمؽ بزيادة عمميات القتؿ والمأساة .ومف تذي العوامؿ ا ساس في
تاريخ تطور البشرية – الحروب المتنقمة بيف شعوب الشرؽ وال رب وا نق بات ا جتماعية"ح٘ٔ .

فك ػ ػرة التعدديػ ػػة تػ ػػي ا خػ ػػرى يمكػ ػػف اف تجعػ ػػؿ منهػ ػػا ح ػ ػ ً لمص ػ ػراعات والحتميػ ػػات الشػ ػػمولية

التوتاليتارية وتتممؿ بم ث طرؽ عند تودوروؼ" :فهي تحث عمػ التسػامح ضػمف المنافسػةإ وتػي

التجرد عػف الػ ّذات بمػا يػؤدي فػي مسػتوى أرقػ
الحر وتي تساعد عم
ّ
ّتنمي وتحمي الفكر النقدي ّ
ال اندماجها مي اآلخر"ح. ٔٙ

مـ يأتي إل تحميؿ النزعات ا نسانية و يػدعي مماليػة ا نسػاف أو يمكػف وصػوؿ ا نسػاف الفػرد

أو المجتمػػي ال ػ مماليػػة تنػػزع منػػم كػػؿ ا مػػار أو الممارسػػات السػػمبيةإ ا اف ا نسػػاف يعمػػؿ عم ػ

تخفيؼ تذي ا مار السمبية ورفي الممارسات ا يجابيةإ يقػوؿ" :اننػا سػعداء ننػا نحػبإ واننػا نحػب

ننػػا مػػف غيػػر اآلخػػر ناقصػػوفإ ولكػػف اذا كانػػت سػػعادتنا تتعمػػؽ تعمق ػاً تامػاً بػػاآلخريفإ فػػاف تػػؤ ء
ا خ ػريف يمسػػكوف ايض ػاً بػػأدوات طاقػػة تػػدمها و توجػػد سػػعادة خػػارج الحػػبإ والحػػب فػ ٍ
ػاف :حػػب
العاشقيف يضعؼ أو يخؼإ وحب ا بويف وا طفاؿ يتبدؿ كمما اصبح ا طفاؿ بدورتـ بال يف .اف

المجتمػػي نفسػػم يعػػيش فػػي الػػزمفإ وكػػؿ توازناتػػم تػػي توازنػػات ت ّشػػة بالضػػرورة .ويجػػب ا نتصػػور
اختفاء الصراعاتإ ولكف ضبطها فقط مف غير عنؼ"ح. ٔٚ
إف ف سفة ا نوار لديهـ رؤية معارضة لمقولػة الحتميػة الكونيػة وال ػاء دور ا نسػاف مػف خػ ؿ

ا رادة والحريػػةإ واخػػذ دوري الحقيقػػي والريػػادي فػػي حركػػة ومسػػيرة التػػاريخإ تػػـ

يؤمنػػوف بالحتميػػة

سيري تقنيػة عاليػة مػف بعيػدإ ا نسػاف لػم الحريػة
التاريخية التي تجعؿ مف ا نساف شبيمٌ بالروبوت تُ ّ
الكيانيػػة وح ػػؽ الع ػػيش والحي ػػاة بم ػػا تنس ػػجـ م ػػي ارادت ػػم .ص ػػحيح اف فك ػػر ا نػ ػوار يمت ػػدح المعرف ػػةإ
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باعتبارتػػا تحػػرر الكالنػػات البش ػرية مػػف ض ػ ط الوصػػايات الخارجيػػة .لكػػف تػػذا الفكػػر لػػـ يػ ّػدع اف
البشرية انط قا مف اف كؿ شيء يسير عم وفؽ مقتضيات حتمية وتبعا لػذلؾ يمكػف معرفتػمإ اف

تت يػر .لكػػف

ا نسػاف مػف جهػة انػػم كػالف فيزيػالي تػو ك يػري مػف ا جسػاـ ا خػرى تسػ ّػيري قػوانيف
مف جهة انم كالف عاقؿ فهو ما انفؾ يخرؽ القوانيف التي سنها اهلل وي يػر القػوانيف التػي سػنها تػو
نفسػػم .اف معرفػػة حقيقػػة المجتمعػػات البشػرية تصػػطدـ باسػػتحالة التنبػػؤ بكػػؿ ا رادات والػػتحكـ فيهػػا

كما اف ارادة الفرد تي بدورتا تصطدـ بعجزتا عف معرفة دواعي تصرفاتناح. ٔٛ

كما تعددت وجهات نظر القالميف بفكػرة ح الحتميػة التاريخيػة بػيف ح السػنف االلهيػة أو الوحػدة

بػػيف المابػػت والمت يػػرتح المتحػػوؿ يقابػػؿ تػػذي النزعػػة ح التاريخانيػػة نزعػػة أخػػرى تجريبيػػةإ نظػػرت

لحركػ ػػة التػ ػػاريخإ وصػ ػػيرورة الحضػ ػػارة نظ ػ ػرة اسػ ػػتقراليةإ محكومػ ػػة بمحظاتهػ ػػاإ وم بسػ ػػات مواقػ ػػؼ
أصحابهاإ ونسبية الحقالؽ المحيطة بهـإ ف حتمية ح جبريػة فػي التػاريخ و فػي الطبيعػةإ وتػذا

ما ذتب اليم بوبرإ في نقدي ل تجاتات الحتمية في تفسير التاريخ عند ماركس واينشػتايفإ متوقفػاً

عنػ ػ ػػد حنظريػ ػ ػػة المواقػ ػ ػػؼ فػ ػ ػػي حديمػ ػ ػػم عػ ػ ػػف ح احتماليػ ػ ػػة التػ ػ ػػاريخ وارتبػ ػ ػػاط الحػ ػ ػػدث بظروفػ ػ ػػم

وم بساتمح. ٜٔ

ً
ثالثا :وقد ادلشروع الكىوي – السلفيىن اجلدد

يصور تزفيتاف تودوروؼ بأف السياسة ا مريكية في نظر الباحميف تي عبارة عف تاريخ يصنعم

اهللإ تك ػػذا يفسػ ػري ال ػػبعض اي يعتق ػػدوف اف" :الت ػػاريخ تن ػػا عن ػػد اهلل .وت ػػا ت ػػو ق ػػادر عمػ ػ تحدي ػػد

المشاريي والنوايا .اية د لة تكشؼ عف تػذي المشػاريي والنوايػام بمػنح الو يػات المتحػدة نفػوذاً يفػوؽ
ذلؾ النفوذ الموجود لدى البمداف ا خرىإ تتحوؿ القوة تنا شيلاً فشيلاً ال حؽ"حٕٓ .

إذ يعتق ػػد أن ػػم م ػػف ا فض ػػؿ تس ػػمية لهػػػؤ ء ال ػػذيف ي ػػدعموف المش ػػروع الك ػػوني ا مريك ػػي اممػ ػػاؿ

تنتن توف وفوكو ياما بػ"السمفيوف الجػدد " بػد ً مػف المحػافظيف .السػمفيوف نسػبة الػ انهػـ يسػتندوف

الػ الخيػػر المطمػػؽإ الػذي يػػردوف فرضػػم عمػ الجميػي .وجػػدد ف تػػذا الخيػر موجػػودإ ولػػيس ذلػػؾ
بفضؿ اهلل .بػؿ بفضػؿ قػيـ الديمقراطيػة والميبراليػة.حٕٔ  .إف تػذي الدوريػة المنتخبػة مػف تػواريخ ا مػـ
تنطػػوي عم ػ جبريػػة مفترضػػة لجعػػؿ المسػػتقبؿ وحػػروب ا مػػـ والػػدوؿ فيػػمت دوريػػةت حػػروب ومػػوت

ودمار م في الساحة الممتدة بيف الشرؽ االس مي وال رب المسيحيت خدمة لممشػروع التػوراتي فػي

جعؿ العالميف المذكوريف تحت تيمنة الشعب المختارت في عالـ تديري الحكومة العالمية.

وم ػػف ال ف ػػت لمنظ ػػر اف معظ ػػـ المق ػػو ت والنظري ػػات وا فك ػػار الت ػػي تت ػػداوؿ الصػػراع والص ػػداـ او

الحرب والعنؼ تنسب غالباً ال غربييفإ وتصنؼ وفؽ تصورات ال رب في رؤيتم ال العالـ.
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ٕٕ

ػخر فيػػم مقافػػة الكراتيػػة لبمػػوغ م ارمػػي سياسػػية وعقديػػةت
تػػذا تػػو المشػػروع الػػذي يسػ ّ

تمػػت لػػروح

العقالػػد الدينيػػة االنسػػانية بصػػمةت و سػػيما الػػديانات الكبػػرى التػػي تػػدعو لممحبػػة والتعػػاوف بػػيف ا مػػـ
والشعوب ودولهات في أوسي القارات مساحة وسكاناًحآسػيا وأوروبػا وأفريقيػا ت ممػف يػديف بالمسػيحية

واالس ـ.

َي ػ ِرد تػػودوروؼ تػػذي التصػػورات التػػي تفسػػر أو تبػػرر الفعػػؿ ا مريكػػي فػػي سػػعيها لمسػػيطرة عم ػ
العػػالـ ال ػ فك ػرة تقػػوؿ بػػد مػػف" :اعػػادة صػػني العػػالـ و بػػد مػػف حػػؿ مشػػاكمم بصػػورة نهاليػػة اي
بواسػػطة السػ ح عنػػد ا قتضػػاءإ وعمػ الحريػػة اف تنتصػػر .ولػػيس مػف قبيػػؿ الصػػدفة اف نجػػد مػػف

بينهـإ سواء في الو يات المتحددة او فرنسا .عدداً مف التروتسكييف او الماوييف القدام  :اف نفس
عقمية التدخؿ التي ترفض الخضوع لنقالص تذا العالـ تنكشؼ تنػا وتنػاؾ .وكػذلؾ نفػس الجاذبيػة

نحو العنؼ والعمؿ ا ممي النزعة"حٖٕ .

ً
رابعا :التفسري الفلكي للتاريخ

يعتمد بورتسيؼ الحساب القمري في الدورة الزمنية اي الػدورة القمريػة الكبيػرة التػي عمرتػا ٖٓٙ

سػػنةإ واف الحػػديث عػػف حػػروب الحضػػارات

يحػػدد فقػػط عم ػ الحػػروب العسػػكرية وا قتصػػاديةإ

وانما عم سػيادة ا فكػار والمعتقػدات المناسػبة وممػا ً عمػ ذلػؾ فقػد" :سػادت نظريػات ذات طػابي
توتاليتاري فػي القيػادة امنػاء تجػوـ الشػرؽإ امػا امنػاء مهاجمػة ال ػرب فكانػت ا فكػار السػالدة وقتهػا
تتجم في المطالبة بأنظمة ديمقراطية في المجتميإ ون حظ امناء تجوـ الشرؽ اف المهمة الكبرى

متجسػػدة فػػي امػػت ؾ المػػدارؾ الفكريػػة لمتطػػوير ا قتصػػادي الق ػالـ عم ػ اسػػاس النظػػاـ الحكػػومي
ل قتص ػػاد ام ػػا عص ػػر الح ػػروب ال ربي ػػة فكان ػػت المهم ػػة الكب ػػرى منص ػػبة عمػ ػ ام ػػت ؾ ا سػ ػواؽ

ا قتصادية "حٕٗ .

نشير باختصار تاـ وقد تشكؿ م حظػة فػي جػذور عمػـ الفمػؾ إ فػي اف ا نجػازات الفمكيػة التػي

حصمت منذ انبمػاؽ العمػوـ الفمكيػة فػي التػاريخإ قػد ّبينػت تػأمير الفمػؾ وحركػة ا جػراـ السػماوية فػي
الكػػوف عم ػ ا نسػػافإ والتبسػػت مفػػاتيـ الفمػػؾ وحركػػة الكواكػػب وا ج ػراـ السػػماوية بمقافػػة الس ػحر
والشعوذة حت اصبحت مف المحرمات غير المت يرة ومف القوانيف والعػادات التػي اعتقػدوا وغرسػوا

اعتقادتـ في ادم ة النػاس اي عممػوا عمػ جعػؿ تػذي ا فكػار عبػارة عػف حقػالؽ مقدسػة لممجتمػيإ

حت َع ُدوتا امو اًر محتومة مممها ممؿ ما يقابمهػا فػي الطبيعػةإ وعمػ تػذا فقػد كػاف التمييػز معػدوماً
بػػيف الق ػوانيف الطبيعيػػة والق ػوانيف التواضػػعية كػػا عراؼ والعػػاداتإ ومػػف مػػـ اصػػبحت تػػذي ا فكػػار
المتوارمة تعبر عف تراث ا جػداد المقػدسإ وترجمػت الػ عمػؿ سػموكي فػي انتشػار ذو اتجػاي افقػي
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واسيٕ٘إ واعتقػد اننػا قػد ّبينػا وجهػة نظػر بػوبر الفمسػفية ونقػد تػذي ا فكػار ومنهػا المقػو ت الحتميػة
فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي تفسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػير التػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخح. ٕٙ
اي اف المؤرخػػوف واغمػػب المػػدارس التاريخيػػة وا تجاتػػات الفمسػػفية لمتػػاريخ لػػـ تػػنجح فػػي صػػياغة

قػ ػوانيف لمت ػػاريخ عمػ ػ ش ػػاكمة عم ػػوـ الفم ػػؾ او اس ػػتعارة م ػػنه التنب ػػؤ عن ػػد الفمكي ػػيف ف ػػي استشػ ػراؼ
المستقبؿ في الحياة ا جتماعية او عمـ التاريخ.

أ -التفسري الفلكي للتاريخ
ان اعوام الدورة  063سنة تتصف بصفات اساسية واحدة هيح: ٕٚ
او ً  :بػػيف الػػدورات القمريػػة ٓ ٛعام ػاً بممابػػة مرحمػػة انتقاليػػة ح ٓٗ عام ػاً منهػػا فػػي نهايػػة الػػدورات

القمرية وٓٗ عاماً في بداية الدورة التالية.

ي حظ خ لها تطور ممحوظ ون حظ في نهاية كؿ

دورة ظهػػور ن ازعػػات تهػػدـ امبراطوريػػة العصػػر الرليسػػة إ وفػػي بدايػػة كػػؿ دورة تاليػػة ن حػػظ ظهػػور

امبراطوريات جديدة تريد الحموؿ محمها .

مانيػاً  :اف عامػػؿ ظهػػور دولتػػيف او مػ ث دوؿ معتديػػة تجسػػد تػػذي الن ازعػػات دولتػػاف تبػػدأف الحػػرب
ضد ا مبراطورية المستبدة لمدورة السابقة وتذي الحرب تفتح ا فاؽ لممعتدي لبناء ا ساس الجديد.

مالم ػاً  :اف عامػػؿ ظهػػور دولػػة مػػف تػػذا المعسػػكر الجديػػد توجػػم طعنػػة ال ػ ظهػػر المعتػػدي ا مػػـ

ا ساس لمعصر الذي تفشؿ فيم الحركة لسيادة العالـ .

رابعاً  :اف عامػؿ انهػاء كػؿ دورة ح ب ػض النظػر عػف ظهػور ن ازعػات انحطاطيػة بازدتارتػا دولػة
عدوانية اساس وانهيارتا في بداية الدورة القمرية القادمة .

خامساً  :اف عوامؿ القوة تزداد استناداً ال معيار التطػور لمقػوى المنتجػة لممجتمػي البشػري وتشػكؿ
ضربات موجعة لمحضارتيف ال ربية والشرقية وتنمي حجـ الصراعات والحروب .

وفػػي عػػاـ ٕٖٕٓ ربمػػا يعتمػػي ا صػػوليوف الحكػـ فػػي كميػػر مػػف الجمهوريػػات المسػػممة فػػي ا تحػػاد
السوفيتي السابؽ وفي روسػيا ا تحاديػة  .ودولػة روسػيا تجبػر القيػادة فػي الدولػة عمػ ا سػراع فػي

فص ػػؿ الجمهوري ػػات ا ص ػػولية القوقازي ػػة ض ػػمف ش ػػروط ع ػػدـ مهاجمته ػػا .ولق ػػاء اف ت ػػدفي موس ػػكو

لألصولييف إعانة مالية محددة.

حٕٛ

بع ػػد اض ػػافة دورتػ ػيف م ػػف الس ػػنة القمري ػػة الت ػػي ق ػػدرتا ٕٓ ٚس ػػنة وتحدي ػػداً ع ػػاـ  ٕٓٙٚس ػػيحدث

التالي" :في شبم جزيرة القػرـ وامنػاء الحػرب الدينيػة لألصػولييف القوقػاز وا صػولييف المحميػيف ضػد

السػكاف المسػػيحييف اف يسػتخدـ ا صػػولييف ا سػمحة الجرموميػػةإ ممػػا يسػبب لػػيس فقػط فػػي تػػروب

المسيحييف مف شبم الجزيرة إ وانما سيكوف في السػبعينات والممانينػات مػف القػرف الواحػد والعشػريف
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في اوربا ال ربية وعم ا ارضػي ا تحػاد السػوفيتي السػابؽ وبػاء ممػا يسػبب فػي زيػادة عػدد الوفيػات

بػػيف السػػكاف فػػي جميػػي انحػػاء العػػالـ إ امػػا فػػي الجمهوريػػة ا صػػولية لمنطقػػة القوقػػاز إ فباالضػػافة

ال الوباء ستكوف تناؾ ايضاً حرب أتمية "ح. ٕٜ

 – ٕٕٚٛ – ٕٕٖٙالهجوـ الناجح وا خير لمخميفة ا صولية العالمية – فجيوشم تسػتولي عمػ

القسػػـ ا كبػػر مػػف الكػرة ا رضػػية ا اف ا تجػػاي ا سػػاس والهػػدؼ المنشػػود لػػـ يسػػتطي ا صػػوليوف

التوصػػؿ اليػػم فػػي اوروبػػا  .وبعػػد فت ػرة مػػف الػػزمف يسػػتطيي ا وروبيػػوف توحيػػد صػػفوفهـ ٕٕ٘ٗ –

 ٕٕٚٙويوقف ػػوف الهج ػػوـ  .والس ػػبب الم ػػاني لمفش ػػؿ ت ػػو الصػ ػراع ب ػػيف الس ػػنة والش ػػيعة ٘ ٕٕٚف ػػي

الشرؽ ا وسط .حٖٓ .

ب -مه التىبؤات الىهائية يف القرون الثالثة القادمة

ٔ -بعد ح ٖ ٙسنة مف اآلف إ ستبدأ الضربة يسػددتا ا صػوليوف ضػد ال ػرب إ

مػف

داخػ ػػؿ العػ ػػالـ االس ػ ػ مي بػ ػػؿ يسػ ػػددتا إ ا صػ ػػوليوف المقيمػ ػػوف داخػ ػػؿ بمػ ػػداف العػ ػػالـ

المسيحي"حٖٔ .

ٕ -فػػي ا ع ػواـ ٔ ٕٜٔٓ - ٕٓٚإ سيتسػػي نطػػاؽ التمػػرد لمسػػكاف المسػػمميف فػػي أوربػػا
حوأيف أمريكام وتتشكؿ حكومات أصولية ودوؿ مستقمة مسممة إ فػي نطػاؽ البمقػاف
ح التركة العممانية .

ٖ -نعػػـ إ سػػيبق المسػػتفيد الحقيقػػي مػػف جميػػي ذلػػؾ تػػو منػػت ا سػػمحة وتػػاجر ا سػػمحة
والمشروع التوراتي .والخاسر فيهاإ الشعوب االس مية أو ً التي يراد لها أف تدخؿ فػي
حروب طاحنة وتخويؼ المسيحييف ا وربييفت وممؿ تذا ا حتماؿ وارد ف السيناريو

الموض ػػوع ف ػػي ت ػػذا الكت ػػاب يس ػػكت كميػ ػاً ع ػػف حإسػ ػراليؿ واليه ػػود  .يؤك ػػد ا حتم ػػاؿ
ا خيػ ػ ػػرإ مػ ػ ػػا ذتػ ػ ػػب إليػ ػ ػػم تػ ػ ػػذا المنظّػ ػ ػػر فػ ػ ػػي قولػ ػ ػػم :صػ ػ ػػحيح إف سػ ػ ػػمطة الخميفػ ػ ػػة
ا صولي/السػني ح العالميػػة ستتسػػي لتشػػمؿ العػػالـ كمػػم " فػػأف اتحػػاد الػػدوؿ ال ربيػػة

سوؼ ُيفشػؿ الفتوحػات ا صػولية"
في معظـ أوربا والعالـحٖٖ .

حٕٖ .

حتػ لػو اسػتمروا فػي الحكػـ إلػ عػاـ ٕٖٙٛإ

ٗ -ومػػا أف تحػػؿ السػػنوات العشػػر ا خيػرة مػػف الػػدورة الفمكيػػة التاليػػة ح  ٕٖٚٛحتػ يػػتـ
القض ػػاء النه ػػالي عمػ ػ ا ص ػػولييف

بتح ػػالؼ ا وربي ػػيف م ػػي بعض ػػهـ ض ػػدتـإ ب ػػؿ

بوس ػػالؿ سياس ػػية مناس ػػبة وجدي ػػدةإ ف ػػي السياس ػػة وا قتص ػػاد تتج ػػاوب م ػػي متطمبػ ػػات

العص ػػر ح التع ػػاوني  .وا ّ إ ف ػػأف تج ػػوـ ال ػػرب ف ػػي حينه ػػا سػ ػوؼ يقض ػػي عمػ ػ
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٘ -في ا عػواـ مػا بػيف ٕٕٓٓ و  ٕٓٓٚازديػاد حػدة ا وضػاع فػي اوكرانيػا وربمػا مػف
عػػاـ  ٕٓٓٛحتػ  ٕٜٓٓتحػػدث تػزات اجتماعيػػة حػػادة فػػي اوكرانيػػا .وتػػذا مػػا حػػدث

فع ً سنة ٕٗٔٓ.

 -ٙفي ا عواـ ما بيف ٖٕٓٓ و  ٕٓٓٛيقود ا مريكيوف حرباً فاشمة في العراؽ.

 -ٚفي ا عواـ ما بيف ٕ٘ٓٓ و  ٕٓٓٛتزيمػة الجيػوش ال ربيػة أمػاـ القػومييف العػرب
والمنظمات ا صولية في منطقة الشرؽ ا دن إ تجمات قوية لمعرب ضد اسراليؿ .

المشاكؿ في لبناف وت يير تناؾ مراكز القوى ولكف ليس في مصمحة المسيحييف .

 -ٛفػػي ا ع ػواـ مػػا بػػيف  ٕٓٓٛو  ٕٓٗٛالصػػيف تكػػوف زعػػيـ ا قتصػػاد العػػالميإ بعػػد
ذلػؾ فػػي ا عػواـ بػػيف  ٕٓٗٛو ٕٓٗٔ تػػذي السػػيطرة تنتقػػؿ الػ ايػػدي روسػػيا و الػ

ال ػ ػػدولتيف ح اوكراني ػ ػػا و بي روس ػ ػػيا وبع ػ ػػد ع ػ ػػاـ ٕٕٕ٘ تنتق ػ ػػؿ ال ػ ػػدولتاف ا وكراني ػ ػػة

والبي روسية ال الدرجة ا ول في العالـ.

 -ٜعاـ  ٕٓٓٛتوقػؼ الػدوؿ ا وروبيػة عممياتهػا العسػكرية فػي منطقتػي الشػرؽ ا وسػط
والشرؽ ا دن إ اما الحروب بيف ا مريكاف والعرب في تػذي ا قػاليـ فستسػتمر حتػ

. ٕٜٓٔ

ٓٔ  -ف ػػي العشػ ػرينات والم مين ػػات م ػػف الق ػػرف الواح ػػد والعشػػريف يق ػػرر أص ػػوليو المن ػػاطؽ ف ػػي
الشػػرؽ ا دن ػ ايقػػاؼ خطػػتهـ اسػػقاط ا نظمػػة العربيػػة العممانيػػة إ ويصػػبح عػػدوتـ الػػدوؿ

المسيحية المجاورة والدوؿ التي تقوـ بمساعدتها .

ٔٔ -فػي عػاـ ٖٕٕٓ محاولػػة ا سػتي ء عمػ بعػػض البمػداف العربيػة فػػي الشػرؽ ا وسػط مػػف

قبؿ ا صولييف  .وفي عاـ ٖٕٕٓ يتـ القضاء نهالياً عم ا صولييف في بعض البمداف
العربية في الشرؽ ا وسط وطردتـ منهػا .وفػي عػاـ  ٕٕٓٚوحتػ عػاـ  ٕٖٓٛتتعػرض

مصالح امريكا لضربات جديدة مف المنظمػات الوطنيػة والمجموعػات ا صػولية إ ويخػرج
ا مريكيوف تدريجياً مف المناطؽ وا قاليـ المسممة .

ٕٔ  -فػػي عػػاـ ٕٓٓٔ يبػػدا فػػي الدولػػة ا صػػولية فػػي اواسػػط اسػػيا التمػػدد ضػػد سػػيادة العػػرب
وا يرانييف في الدولة ا صولية العالمية ح خميفة لألصولييف ومف عػاـ ٕٓٓٔ وحتػ عػاـ

ٕٕ٘ٔ فػػاف جيػػوش مػػف اسػػيا الوسػػط وبقيػػادة تيمور نػػؾ الجديػػد سػػوؼ تسػػتولي عمػ ايػراف
وباكس ػػتاف وش ػػماؿ الهن ػػد وكازاخس ػػتاف والقوق ػػاز وم ػػا وراء القوق ػػاز وتركي ػػا وقس ػػـ م ػػف الش ػػرؽ

ا دنػ العربػػي إ وسػػوؼ ت ارفػػؽ تػػذي ال ػػزوات وحشػػية وتمجيػػة إ وحػػرؽ المػػدف والقػػرى وابػػادة

جماعية لجميي السكاف .
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ٖٔ  -ف ػػي بداي ػػة الق ػػرف ٕٗ يب ػػدا عص ػػر القض ػػاء الجم ػػاعي لمش ػػعوب الشػػرقية م ػػف قب ػػؿ الش ػػعوب
ال ربية .والحرب الحضارية العصػرية ربمػا تػؤدي الػ قضػاء تػاـ عمػ البشػرية فػي حػاؿ عػدـ بػذؿ

الجهػػود لمقضػػاء السػريي عم ػ نظػػاـ السػػوؽ ا قتصػػادي الػػذي يػػؤدي الػ عػػدـ المسػػاواة فػػي تطػػور

الشعوب وال ا ستممار وال الحروبح . ٖٙوبعد كؿ تذا ا ستعراض فػي ابػرز النقػاط التػي يمكػف
اف تممػػؿ نبػػوءات مسػػتقبمية فػػي اتػػـ ا حػػداث السياسػػية والعسػػكرية وا قتصػػادية التػػي ترسػػـ م مػػح

لػو دة تػاريخ جديػدإ يمكػف اف نػدخؿ محػو اًر آخػر يكشػؼ طريقػاً مختمفػاً عػف تجسػيد وتكميػؼ صػورة
مف الهمجية والعنؼ ال فتح افؽ جديد مف الحياة المشتركة وتوزيي العدالة ا جتماعية.

ً
ً
خامسا :وظرية تعاون الشعىب بديال للعىف واحلرب
فػػي المرحمػػة ا ول ػ وفػػي انقسػػاـ العػػالـ ال ػ معسػػكر لألغنيػػاء ومعسػػكر لمفق ػراء" :اف النظػػاـ
الجديد يجب اف يؤمف تطو اًر عالياً ل قتصاد في المعسكريف معاً .وفي ظروؼ العودة الممكنة ال
المحسػػوبية وال ػ المجتمػػي الم مػػؽ .وبهػػذا الشػػكؿ يمكػػف لمنظػػاـ الجديػػد اف يظهػػر طاقاتػػم الحقيقي ػة
اماـ نظاـ السوؽ"ح. ٖٚ
المرحمة المانية تكمػف فػي" :وظيفػة النظػاـ الجديػد تػي ضػمانة السػ مة ا جتماعيػة داخػؿ البمػدافإ
والتقسػيـ الفعمػي والعػادؿ لمعمػؿ والتكامػؿ المتبػادؿ ا يجػابي والتعػاوف لػدى كافػة المنػاطؽ المختمفػة
مف العػالـ إ بمعنػ آخػر – تشػكيؿ مجتمػي العدالػة ا جتماعيػة لػيس فقػط داخػؿ البمػداف نفسػها بػؿ
في السوؽ العالمي"ح. ٖٛ
يقسـ نيكو ي بورتسيؼ العالـ ال مدينة اهلل ح مدينة الخير والتي يصفها بالعالـ الم ّػيف ومدينػة
ا رض مدينة الخطيلة والتي يصفها بالعالـ الصمبإ وما يدور تو صراع بػيف الخيػر والشػر .ومػا
وجدتػػم عنػػد نيكػػو ي انػػم يممػػح ال ػ نظريػػة العنايػػة ا لهيػػة التػػي تسػػتطيي اف ت يػػر مجػػرى ومسػػار
ا حداث فيقوؿ" :في العالـ ا خر حيث تصعد اليػم ارواحنػا بعػد المػوت تنتصػر فيػم نزعػة الخيػرإ
امػا فػي العػالـ الصػمب يعنػػي فػي عالمنػا فالصػراع يسػتمر وتسػػيطر عميػم نزعػة الشػرإ وتحولػم الػ
معمػػؼ يسػػكب فيػػم قتػػؿ البشػػر والحيوانػػات كميػػة كبي ػرة مػػف الطاقػػة السػػمبية التػػي تسػػع اليهػػا نزعػػة
الشر .ويقدر ا نساف اف ينظـ نفسم بنفسم ويمجأ ال اهلل كي ي ير تذا النظاـ عمػ ا رض إ ا
اف التحسيف لالنساف الوحيد يبق ناقصاً نػم يعنػي الت ييػر لنفسػم ولػيس ل خػريف فعميػم ا يفكػر
بنفسػػم فقػػط بػػؿ بالع ػالـ كمػػم  .واف النظػػاـ الجديػػد فػػي تنظػػيـ ا نتػػاج إ وبفضػػمم تصػػبح الحيػػاة اف
تت ير إ اي يتـ ت يير جوتر البشرية جمعاء إ يمكف اف يقمؿ مف تأمير العمميات الفضالية السمبية
عم ا نساف لصالح المجتمي البشري"ح. ٖٜ
يشير تودوروؼ الػ اف الػبعض مػف البػاحميف او المختصػيف قػد اختمطػت عنػدتـ فكػرة الحضػارة
مي فكرة اوروبا إ بؿ لـ يترددوا في القياـ بهذا الخمط إ لكنم ينح منحاً مخالؼ لهـ تماماًإ بقولم:
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" بػػد مػػف الم حظػػة اف تػػاريخ اوروبػػا تػػو كػػذلؾ تػػاريخ الن ازعػػات وا ضػػطهادات والحػػروبإ لػيس
ف ا وروبيػػيف كػػانوا اكمػػر بربريػػة مػػف سػػالر شػػعوب العػػالـ إكمػػا يقولػػوف عػػف انفس ػهـ احيان ػاً فػػي
نوبات تحقير الذاتإ ولكف ف التاريخ البشري اتخذ دوماً تذا المسار"حٓٗ .

اخلامتة

تكاد تممؿ نظرية الحتميػة الفمكيػة لنيكػو ي بورتسػيؼ رداً عمػ نظريػات التفسػير الحتمػي لمتػاريخ
الحديث .وامتازت تذي النظرية سواء بمقو ت او تنبؤات صراع اجتماعي بألواف وعنػاويف مختمفػة.
يسود فيها الطابي السياسي العاـ اكمر مما يكوف ذو بناء عممػي رصػيف يعتمػد عمػ قػوانيف عمميػة
أو مق ػػو ت فمس ػػفية تبح ػػث ف ػػي حفري ػػات ا دوات الت ػػي يس ػػتعيف به ػػا الع ػػالـ أو الباح ػػث ف ػػي مادت ػػم
العممية .ومف مـ الفكرة الجوترية في لُب النظرية تتحدث عف الصراعات الحاضرة والتػي اصػبحت
تشػػكؿ الحػػدث الهػػاـ وا بػػرز فػػي تاريخنػػا المعاصػػر .لكػػف لمضػػرورة اف نقػػوؿ اف التفسػػير الحتمػػي
الفمكي لمتاريخ في نظرية بورتسيؼ لـ ت مؽ ا بواب ولـ تحدد في اطار حديدي يمكػف ت يػري او
أف عػدـ حػػدوث التنبػؤات المسػتقبميةإ مشػػروط بػػوعي
جعمػم مػػف الموابػػت التػي تخضػػي لمت يػراتّ .
ا نسػاف ومعرفتػم لمحيػاة والتمتػي بػاالرادة والحريػة فػي اختيػار المقػو ت تسػاعد ا نسػاف عمػ تربيػػة
نفسم واعدادي اعداداً جيداً يمكنم مف تقبؿ ا خر والعيش المشترؾ.
أرى اف مفهوـ الحتمية في التفسػير الفمكػي لمتػاريخ عنػد نيكػو ي بورتسػيؼ حتميػة زالفػة وبمعنػ
آخػػر ترتيػػب مجموعػػة مػػف المقػػو ت تػػدخؿ فػػي خدمػػة الفكػػر السياسػػي ا يػػديولوجي يسػػاوؽ الفكػػر
السياسػػي الػػذي جػػاء بػػم تنتن تػػوف .اف الحجػ الػػذي احػػت بػػم نيكػػو ي فػػي رؤيتػػم المسػػتقبمية التػػي
نظػػـ الكميػػر منهػػا عم ػ شػػكؿ مقػػو ت مسػػتقبمية تتبػػايف بشػػكؿ تػػاـ مػػي سػػيرورة ا حػػداث المنطقيػػة
والع قات السببية التي تفيد انها ليست حتمية حاسػمة .اف اشػارة بورتسػيؼ الػ تقسػيـ العػالـ وفػؽ
منطؽ الخير والشر وتَ َػد ُخؿ اهلل فػي ت ييػر مسػار ا حػداث فػي التػاريخ وفػؽ نظريػة العنايػة ا لهيػة
قد نسفت نظرية الحتمية فػي تفسػير التػاريخ .إذ لػو كانػت الحتميػة حقيقيػة لػف يكػوف لمفهػوـ الخيػر
أي تطبيؽ عممي.
والشر أي دور في ارادة ا نساف واختياريإ كما يفهماف عادةإ ّ
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الهوامش
حٔ

تػي فرضػػية حتميػة صػراع الحضػارات او صػػداـ الحضػارات " اف الصػراع بػيف القػػوى العظمػ

قػػد حػػؿ محم ػػم صػػداـ الحض ػػارات " وسػػتطرد محم ػ ً " ال ػػدوؿ القوميػػة تظ ػػؿ الوحػػدات الرليس ػػية
القالمة في الشؤوف الدولية .وسموكها يتشكؿ كما في الماضي بسعيها نحو القػوة والمػروةإ ولكػف

ايض ػاً يتشػػكؿ با ختيػػارات وا تفاقيػػات وا خت فػػات المقافيػػةإ حػػدد خطػػاب صػػداـ الحضػػارات
المصػػدر ا ساسػػي لمصػراع فػػي المسػػتقبؿ بانػػم لػػف يكػػوف ا يػػديولوجيا او ا قتصػػاد بػػؿ سػػيكوف

مصػػدري الهويػػة الحضػػارية او المقافيػػة والنتيجػػة الػػذي يفضػػي بنػػا لمؤلػػؼ تػػي حتميػػة الص ػراع
الحضاراتي والذي سيكوف نتيجة اساسية لمتطور التاريخي ومف ابرز او اتـ الصراعات المقبمة
سػػتكوف بػػيف الحضػػارتيف ال ربيػػة مػػف جهػػة والحضػػارة ا س ػ مية والكونفوشيوسػػية مػػف الجهػػة

ا خػػرى .ينظػػر :صػػموليؿ تنتن تػػوفإ صػػداـ الحضػػارات واعػػادة بنػػاء النظػػاـ العػػالميإ ترجمػػة:

مالػ ػػؾ عبيػ ػػد ابػ ػػو شػ ػػهيوة – محمػ ػػود محمػ ػػد خمػ ػػؼإ طٔإ الػ ػػدار الجماتيريػ ػػة لمنشػ ػػر والتوزيػ ػػيإ
حٕ

الجماتيرية العربية الميبية الشعبية ا شتراكية العظم إ ٜٜٜٔإ صٖٖ.

مفكر امريكي مف اصؿ يهوديإ متخصص في ا دارة العامة ومعهد جوف او يف لدراسات

كرس حياتم لموضوع ا ستراتيجية العسكرية بحماً وتدريساًإ
ا ستراتيجية بجامعة تارفاردإ وقد ّ
واتتـ بصورة مباشرة بالدراسة المقارنة في مجاؿ السياسة ا مريكية وسياسات دوؿ العالـ المالثإ

وقد اسندت اليم ما بيف عامي  ٜٔٚٚو ٜٔٚٛإ مسؤولية قسـ ا ستشراؼ بمجمس ا مف القومي
ا مريكي .ينظر :عمي عبود المحمداويإ خطاب الهويات الحضارية مف الصداـ ال التسامح –

دراسة مقارنة بيف المنجز ال ربي والمنجز ا س ميإ ابف النديـ لمنشر والتوزيي – دار الروافد
المقافية – ناشروفإ طٔإ بيروتإ ٕٕٔٓإ ص ٔ٘.
حٖ

مفكر وفيمسوؼ ولد في بم اريا وجاء ال فرنسا عاـ ٖٜٔٙإ حصؿ عم شهادة الجامعية

ا ول مف جامعة صوفياإ ناؿ شهادة الدكتوراي مف جامعة السوربوف .مف اتـ مؤلفاتم :ا دب
والمعن عاـ ٜٔٙٚإ فتح امريكا عاـ ٕٜٔٛإ نحف واآلخروف عاـ ٜٜٔٛإ وجم التطرؼإ

ال نظاـ العالمي الجديد ينظر :جوف ليشتمإ خمسوف مفك اًر اساسياً معاص اًر مف البنيوية ال ما
بعد الحدامةإ ترجمة :فاتف البستانيإ مركز دراسات الوحدة العربيةإ طٔإ بيروتإ ٕٓٓٛإ

ص.ٖٔٙ
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حٗ

ينظػػر :تزفيتػػاف تػػودوروؼإ الخػػوؼ مػػف الب ارب ػرة – مػػا وراء صػػداـ الحضػػاراتإ ترجمػػة :جػػاف

ماجد جبورإ دار الكتب الوطنيةإ طٔإ ابو ظبيإ ٕٜٓٓإ صٔ.ٜ

يعبر عف صداـ لمحضارات كما جاء في تسميتمإ بقدر
ح٘ تـ يعتقدوف اف كتاب تنتن توف
ّ
تجسيد لصداـ ا صوليات الدينية او المقافات الدينية التي ليست بالضرورة اف تعبر او تممؿ

لحضارة ما.
حٙ

جيك ػػو م ػػولمر – ف ػػاترنهولتزإ الصػ ػراع عمػ ػ اهلل ف ػػي امريك ػػا – مس ػػيحي اوروب ػػي يع ػػايف ال ػػديف

حٚ

تزفيتاف تودوروؼ إ الخوؼ مف البرابرة – ما وراء صداـ الحضارات إ ص .ٔٓٙ

حٜ

ينظر :جيمبير ا شقرإ صداـ الهمجيػات – ا رتػابإ ا رتػاب المقابػؿ والفوضػ العالميػة قبػؿ

حٛ

المدني إ ترجمة  :معيف ا ماـإ مكتبة العبيكافإ طٔإ السعوديةإ ٕٓٔٓإ ص ٖ.ٜٔٗ- ٜٔ
المصدر نفسمإ ص ٖٓٔ .

ٔٔ أيموؿ وبعديإ ترجمة كميؿ داغر إ دار الطميعػةإ بيػروت – لبنػافإ طٔإ ٕٕٓٓإ ص ٜٛ
حٓٔ

وما بعدتا.

مجموعة مؤلفيفإ دراسات – تزفيتاف تودوروؼ – نحو رؤية جديدة لحوار الحضارات تأم ت

في الحضارة والديمقراطية وال يريةإ ترجمة :محمد الجرطيإ منشورات المتوسطإ طٔإ ب دادإ

ٕ٘ٔٓإ ص ٕ٘.

حٔٔ

تزفيتاف تودوروؼإ روح ا نوارإ تعريب :حافظ قويعةإ دار الفػارابيإ ط ٔإ بيػروتإ ٕٓٓٚإ

حٕٔ

المصدر نفسمإ ص .ٔٗٙ

حٗٔ

تزفيتاف تودوروؼإ الخوؼ مف البرابرة – ما وراء صداـ الحضاراتإ ص ٕ.ٔٙ

ص .ٔٗٙ

حٖٔ

المصدر نفسمإ ص ٗ٘ٔ .

ح٘ٔ

نيكو ي بورتسيؼ بف ليونيػدإ تػاريخ حػرب الحضػارات المقبمػة – ٕٗٓٓ – ٓ ٕٖٙوالمشػاكؿ

التي تؤدي ال ت ؾ البشرية واسموب حمهاإ دار الرضواف لمطباعة والنشر والتوزيي إ حمب –
حٔٙ
حٔٚ

حٔٛ
حٜٔ

سوريا إ ٕٓٓٙإ ص ٖ.

تزفيتاف تودوروؼإ روح ا نوارإ ص ٔ.ٔٙ

تزفيت ػػاف ت ػػودوروؼإ الحي ػػاة المش ػػتركةإ ترجم ػػة :من ػػذر عياش ػػيإ راجع ػػم :خمي ػػؿ احم ػػد خمي ػػؿإ
المركز المقافي العربيإ طٔإ بيروتإ ٕٜٓٓإ ص .ٕٕٙ
ينظر :تزفيتاف تودوروؼإ روح ا نوارإ ص .ٖٓ – ٕٜ

كػػػارؿ بػػػوبرإ بػ ػػؤس ا ديولوجيػػػاإ ترجمػ ػػة :عبػػػد الحميػػػد صػ ػػبرةإ دار الس ػػاقيإ طٔإ بيػ ػػروتإ

ٕٜٜٔإ ص ٖ.ٙ
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حٕٓ

تزفيت ػػاف ت ػػودوروؼإ الػ ػ نظ ػػاـ الع ػػالمي الجدي ػػد – ت ػػأم ت مػ ػواطف اوروب ػػيإ ترجم ػػة :محم ػػد

حٕٔ

ينظر :المصدر نفسمإ ص .ٖٜ

مي دإ طٔإ دار الحوار لمنشر والتوزييإ سوريا إ ٕٓٓٙإ ص .ٖٛ
حٕٕ

ينظر :زكي المي دإ نحف والعالـ مف اجؿ تجديد رؤيتنا ال العالـإ الناشر :ا نتشار العربيإ

حٖٕ

المصدر نفسمإ ص ٓٗ.

حٕ٘

مم كانت تذي ا قواؿ شالعة بيف الشرقييف في العصر القديـ إذ كانوا يؤمنوف بعناية ربانية

حٕٙ

ينظػػر :محمػػد حسػػيف الػػنجـإ السوفسػػطالية فػػي الفكػػر اليونػػانيإ بيػػت الحكمػػةإ طٔإ ب ػػدادإ

حٕٚ

محمد حسيف النجـإ السوفسطالية في الفكر اليونانيإ ص .ٙ

حٕٜ

المصدر نفسمإ ص ٖٖ.

طٔإ المممكة العربية السعوديةإ ٖٕٔٓإ .ٔٙ
حٕٗ

نيكو ي بورتسيؼ بف ليونيدإ تاريخ حرب الحضارات المقبمة إ ص ٖ.

تَ ْعمَـ المستقبؿ وتُ َدّبر العالـ واشتهروا ايضاً بالعرافة والسحر .لممزيد :ينظر :ابراتيـ بيومي مدكور
– يوسؼ كرـإ دروس في تاريخ الفمسفةإ دار ومكتبة بيبميوفإ طٔإ مصرإ ٖٜ٘ٔإ ص س.
ٕٓٓٛإ ص ٔ.ٔٚ

حٕٛ

نيكو ي بورتسيؼ بف ليونيدإ تاريخ حرب الحضارات المقبمةإ ص .ٕٜ

حٖٓ

المصدر نفسمإ ص ٘٘.

حٖٔ
حٕٖ

نيكو ي بورتسيؼ بف ليونيدإ تاريخ حرب الحضارات المقبمةإ ص .ٔٙ
ت تعبي ػػر " ا ص ػػولية " ع ػػاـ ٕٓ ٜٔف ػػي الو ي ػػات المتح ػػدة عمػ ػ ي ػػد الق ػػس المعم ػػداني
ُن ِحػ ػ َ

والصحفي كورتيس لي لوزإ الذي تعهػد بػاف المػؤمنيف سيخوضػوف معركػة حاميػة الػوطيس مػف

اجؿ ا صوؿ .وخ ؿ العقد السابؽ ظهرت سمسمة مؤمرة مف المقا ت لملػة كاتػب مػف مختمػؼ
المشػػارب والتوجهػػات الديني ػػةإ رك ػزت عمػ ػ العناصػػر المفتاحي ػػة فػػي ال ػػديف المسػػيحيإ بعنػ ػواف

ا صوؿ :شهادة عم الحقيقة .كاف تؤ ء ا صوليوف ا والؿ يردوف بشكؿ صارـ وسمبي عم

النزعػػات الميبراليػػة والشػػيوعية وغيرتػػا مػػف النزعػػات الممحػػدة التػػي ت ازيػػدت وانتشػػرت فػػي المجتمػػي

ا مريكي  .اظهرت كاريف ارمسترنغ وك وس كاينزلر اف الحركات ا صولية بدأت فػي الحقبػة

نفسػػها فػػي ا وسػػاط ا سػ مية واليهوديػػة .فجماعػػة ا خػواف المسػػمميف مػػم التػػي اسسػػها حسػػف
البنػػا فػػي مص ػر عػػاـ  ٜٕٔٛحركػػة اصػػولية بامتيػػازإ وبػػنفس الطريقػػة تشػػكمت حركػػة اصػػولية
يهودية بيف المتشدديف اليهود احتجاجا عم ال مبا ة الدينية والدوافي الصهيونية لتأسيس دولة

اس ػراليؿ .ينظػػر :جيكػػو مػػولمر – فػػاترنهولتزإ الص ػراع عم ػ اهلل فػػي امريكػػا إ ص ٕٔٓ .أمػػا
صموليؿ تنتن توف يعتقد اف ا صػولية جػاءت بسػبب ا حيػاء الػديني الػذي احتػوى جزليػا عمػ
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التوسي مف بعض ا ديافإ والتي اكتسبت انصا اًر جدداً فػي مجتمعػات لػـ يكػف لهػا فيهػا وجػود.
وال حد اكبرإ بالرغـ مف ذلؾإ فاف ا حياء الديني شمؿ جماعات سمفية تعطي معاني جديػدة
لمتقاليػػد الديني ػػة لمجتمعاته ػػاإ فيه ػػا انع ػػاش او انبعػػاث جدي ػػد .المس ػػيحيةإ وا س ػ ـإ واليهودي ػػةإ
والهندوسيةإ والبوذية وا رموذكسيةإ كمهػا شػهدت احيػاءات فػي ا يمػافإ المرجعيػة إ والممارسػة
مف قبؿ مؤمنيف عادييف في السابؽ .ينظر :صموليؿ تنتن توفإ صداـ الحضارات واعادة بناء

النظاـ العالميإ ص ٔ .ٜٔأيضاً ا صولية :تي كؿ ما يقوـ عم معتقد ديني او سياسي مي

الش ػػكؿ المق ػػافي او المؤسس ػػي ال ػػذي تمكن ػػت م ػػف ارتدال ػػمإ اذ تعتق ػػد انه ػػا تمتم ػػؾ حقيق ػػة مطمق ػػة
وتح ػ ػػاوؿ فرض ػ ػػهاإ والت ػ ػػي

يمك ػ ػػف اف تك ػ ػػوف اب ػ ػػداً ل ػ ػػدى اآلخ ػ ػػر .ينظ ػ ػػر :روجي ػ ػػم غ ػ ػػاروديإ

ا ص ػػوليات المعاصػ ػرة – اسػػػبابها ومظاترت ػػاإ تعريػػػب خمي ػػؿ احم ػػد خميػ ػػؿإ دلف ػػيفإ بػػػاريس إ
حٖٖ
حٖٗ

ٕٓٓٓإ ص ٔٔ.

نيكو ي بورتسيؼإ تاريخ حرب الحضارات المقبمةإ ص .ٔٚ

المصدر نفسمإ ص .ٔٚ

حٖ٘

المصدر نفسمإ ص .ٛٛ

حٖٚ

المصدر نفسمإ ص ٓٓٔ.

حٖٙ

ينظر :المصدر نفسمإ ص .ٛٛ

حٖٛ

المصدر نفسمإ ص ٓٓٔ.

حٓٗ

تزفيتاف تودوروؼإ الخوؼ مف البرابرة – ما وراء صداـ الحضاراتإ ص ٔ.ٜ

حٖٜ

المصدر نفسمإ ص .ٔٓٛ
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المصادر

ٔ -ابراتيـ بيومي مدكور – يوسؼ كرـإ دروس في تاريخ الفمسفةإ دار ومكتبة بيبميوفإ طٔإ
مصرإ ٖ٘.ٜٔ

ٕ -تزفيتاف تودوروؼإ الخوؼ مف البرابرة – ما وراء صداـ الحضاراتإ ترجمة :جاف ماجد
جبورإ دار الكتب الوطنيةإ طٔإ ابو ظبيإ .ٕٜٓٓ

ٖ -تزفيتاف تودوروؼإ روح ا نوارإ تعريب :حافظ قويعةإ دار الفارابيإ ط ٔإ بيروت إ
.ٕٓٓٚ

ٗ -تزفيتاف تودوروؼإ الحياة المشتركةإ ترجمة :منذر عياشيإ راجعم :خميؿ احمد خميؿإ
المركز المقافي العربيإ طٔإ بيروتإ .ٕٜٓٓ

٘ -تزفيتاف تودوروؼإ ال نظاـ العالمي الجديد – تأم ت مواطف اوروبيإ ترجمة :محمد
مي دإ طٔإ دار الحوار لمنشر والتوزييإ سوريا إ .ٕٓٓٙ

 -ٙجوف ليشتمإ خمسوف مفك اًر اساسياً معاص اًر مف البنيوية ال ما بعد الحدامةإ ترجمة :فاتف
البستانيإ مركز دراسات الوحدة العربيةإ طٔإ بيروتإ .ٕٓٓٛ

 -ٚجيكو مولمر – فاترنهولتز إ الصراع عم اهلل في امريكا – مسيحي اوروبي يعايف الديف
المدني إ ترجمة  :معيف ا ماـ إ مكتبة العبيكاف إ طٔ إ السعودية إ ٕٓٔٓ.

 -ٛجيمبير ا شقرإ صداـ الهمجيات – ا رتابإ ا رتاب المقابؿ والفوض العالمية قبؿ ٔٔ
أيموؿ وبعديإ ترجمة كميؿ داغر إ دار الطميعةإ بيروت – لبنافإ طٔإ ٕٕٓٓ.

 -ٜروجيم غاروديإ ا صوليات المعاصرة – اسبابها ومظاترتاإ تعريب خميؿ احمد خميؿإ
دلفيفإ باريس إ ٕٓٓٓ.

ٓٔ-

زكي المي دإ نحف والعالـ مف اجؿ تجديد رؤيتنا ال العالـإ الناشر :ا نتشار العربيإ

ٔٔ-

عمي عبود المحمداويإ خطاب الهويات الحضارية مف الصداـ ال التسامح – دراسة

طٔإ المممكة العربية السعوديةإ ٖٕٔٓ.

مقارنة بيف المنجز ال ربي والمنجز ا س مي إ ابف النديـ لمنشر والتوزيي – دار الروافد

المقافية – ناشروفإ طٔإ بيروتإ ٕٕٔٓ.

ٕٔ -كارؿ بوبرإ بؤس ا ديولوجياإ ترجمة :عبد الحميد صبرةإ دار الساقيإ طٔإ بيروتإ
ٕ.ٜٜٔ

ٖٔ -محمد حسيف النجـإ السوفسطالية في الفكر اليونانيإ بيت الحكمةإ طٔإ ب دادإ .ٕٓٓٛ
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ٗٔ -مجموعة مؤلفيفإ دراسات – تزفيتاف تودوروؼ – نحو رؤية جديدة لحوار الحضارات
تام ت في الحضارة والديمقراطية وال يريةإ ترجمة :محمد الجرطيإ منشورات المتوسطإ

طٔإ ب دادإ ٕ٘ٔٓ.

٘ٔ -نيكو ي بورتسيؼ بف ليونيدإ تاريخ حرب الحضارات المقبمة – ٕٗٓٓ – ٕٖٓٙ
والمشاكؿ التي تؤدي ال ت ؾ البشرية واسموب حمهاإ دار الرضواف لمطباعة والنشر

والتوزييإ سورياإ.ٕٓٓٙ
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