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داخلينا : فكرنا كممارسة كإجنازنا)ة احلضارة العربية اإلسالميط إف دكرة احلضارات اليت كشفت عن ىبو
ادلسيحية -احلضارة الغربية"بعد صعود كصل إذل قمتو عرب عشرة قركف، اقًتنت بصعود ( كخارجينا
ابتداء من )نقلة معرفية فكرية  من ناحية: كىو الصعود الذم ارتكن إذل ركيزتُت أك عمودين". اليهودية

اجملتمعي كالسياسي دلفاىيم كالنظريات كعلى النموذج كجتلياهتا على بناء ا...( العلمنة كالوضعية
. يف إطار الدكؿ القومية...( زلكومنا بقيم الصراع كادلصلحة)كاالقتصادم برمتو 

العادل "ما أمسي حركة كشفية استعمارية استيطانية متعددة االجتاىات بدأت حنو  :ومن ناحية ثانية
تقسيمنا )ككصلت إذل االستعمار التقليدم ( الكشوؼ)مي كانتقلت إذل الدكراف حوؿ العادل القد" اجلديد

لقلب العادل األفركآسيوم مث موجات االستعمار اجلديد بأدكاتو ادلتعددة ( بُت الدكؿ االستعمارية الكربل
(. يف ادلعرفة كالعلم كالسلطة)يف إطار اذليمنة االمربيالية العادلية كادلركزية األكركبية 

اذليمنة كالساعيتُت حنو ىاتُت الركيزتُت ادلرتبطتُت على حنو حاؿ حىت اآلف كدل تنعدـ أشكاؿ مقاكمة 
الفكرية ككذلك  العلماين الصراعي كجتلياتو ،"الغريب"للنموذج احلضارم  "العادلية"حتقيق كالكاملة 

ريب، الغ  تنعدـ ادلقاكمة ادلضادة من جانب ىذا النموذج،دلكيف ادلقابل .السياسية كاالقتصادية كالثقافية
دعم كلتكيف من أجل ا الذايت كاإلصالح النقدالصورة األكذل ىي : صورتاف اختذت تلك ادلقاكمة اليت

من خالؿ استكشاؼ ركافد كمناذج أخرل تسهم يف توسعة نطاؽ اخلربة احلضارية  عناصر القوة الذاتية
اذلجـو ادلضاد دكات جتديد أشكاؿ كأالصورة الثانية تتمثل يف ، ك فال تقتصر على ادلركزية الغربية
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من مصادر قوة كالدفع لتآكل ما يتجدد احلضارية غَت الغربية الستيعاب كاحتواء كإجهاض مناذج ادلقاكمة 
  .  بعضها حتت دعول احلضارة العادلية الواحدةاستيعاب ، كىو ما يظهر يف زلاكلة ذلذه ادلقاكمة ذاتية 

، صعود النموذج الغريب كتكيفو ادلستمر خالؿ مراحل ةكانطالقنا من العالقة احلميمية بُت العلم كاحلرؾ
 النظرية، الفكر-ادلعرفة، احلركة-السلطة: تب عن جتليات رلموعة من الثنائيات الدالةكبناءن على كل ما ؾُك 

ا يف االعتبار مستُت أك خصيصتُت كىم .التطبيق- ادلؤسسية كالشبكية يف خدمة العالقة بُت احلركة  اكأخذن
اية ىذا النموذج الغريب كانت محاية ىيكل توزيع القوة العادلية كمنظومة قيم النظاـ العادلي كالعلم، فإف غ

إخل من ...السائد، كذلك حفاظنا عل ىيمنة ىذا النموذج ادلعريف كاحلضارم كجتلياتو السياسية كالعسكرية
ذل اآلخر، كذلك من كىذا احلفاظ يقتضي التكيف الذايت من ناحية كتطوير اذلجـو ع. التجليات ادلادية

. خالؿ جدلية العالقة بُت تغيَت الفكر كتغيَت الواقع
ادلسار التارخيي عرب ما يزيد عن مخسة قركف، كبالتوقف عند مفاصل ادلواجهة احلضارية بُت  كبتدبر يف
 ادلنافسة أك الصاعدة من جديد النماذجكغَته من النماذج ادلتهاكية ك الغريب عرب تطورهىذا النموذج 

بعد فشل )من االستشراؽ التقليدم : ، ميكن أف نرصد زلطات متتاليةلصُت كبعض دكؿ الشرؽكا
ا للموجة الثانية من اذلجـو  كتدعيمنا للسياسات االستعمارية على العادل القدمي احلركب الصليبية كدتهيدن

لدكؿ القومية حديثة إذل االستشراؽ اجلديد لقراءة كفهم مناذج ادلقاكمة يف إطار ا ،(التقليدية كاجلديدة
ما بعد مث  ،مث الثورة اإليرانية كتوابعها حىت هناية احلرب الباردة ،يف منتصف القرف العشرين االستقالؿ

اقًتاب مناىج إف . ما يتصل باحلركات اإلسالمية على خاصتركيزىا بشكل ك  احلادم عشر من سبتمرب
الظاىرة "جتماعية كالسياسية احلديثة لدراسة ؼ مناىج العلـو االمظتويقـو على ىذا االستشراؽ اجلديد 

أكاخر ميثل حتدينا متجددنا للنظاـ الدكرل كالقول الدكلية منذ  "اإلسالـ"بعد أف أضحى " اإلسالمية
 . مٌت أبو الفضل.كد  حامد ربيع.من د كله  كأشار سبق، كما من القرف العشرين السبعينيات
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ايات القرف الواحد كالعشرين، منت على اجلانب ادلقابل كعرب الربع األخَت من القرف العشرين، كبد
ا دراسة األدياف كالتاريخ كالثقافة كاللغة ككذلك جتلياهتا سقِق اليت دل تُك )للدراسات االستشراقية  ط أبدن

، أم على جانب ...(ؽ احلديث كدراسات الشرؽ األكسطارالسياسية كاالجتماعية يف نطاؽ االستش
ىذه العلـو يف  "علمانيةاؿ"ك "داثةاحل"مركزية  نقدتمدارس كاجتاىات  منتسية العلـو االجتماعية كالسيا

الدين، كمن كالثقافة كمن ناحية جتدد االىتماـ بدراسة القيم : كتتحدل مركزيتها الغربية فتدعو إذل أمرين
ياسية كعلم للعلـو االجتماعية كاإلنسانية كيف قلبها العلـو الس أخرل تعددية ادلنظورات احلضاريةناحية 

الدراسات : حاليناعلى ىذا اجلانب اختذ أكثر من مسمى، كمن أبرزىا  ذجكىذا النمو. العالقات الدكلية
اليت حتاكؿ الدراسات ك،  الدراسات احلضاريةك ، كدراسات التحليل احلضارم ، األبعاد احلضاريةادلهتمة ب
إسالمي، علمنا بأف األخَت  حضارمالدراسات من منظور ككذا ،  ة غَت غربيةحضارم اتمنظورتطوير 

الناشئ يف  ةالتنظَتم اتلك االجتاهتميثل اجتاىان كمنظورنا علمينا منا يف مرحلة سابقة معرفينا كزمنينا على 
.  ، ستلي اإلشارة لو بشكل أكثر تفصيالن يف الصفحات القادمةاألعواـ ادلاضية
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: زاجع فً ذىل عيى سبٍو اىَثاه 

- Ching-Chang Chen, The absence of non-western IR theory in Asia 

reconsidered, International Relations of the Asia-Pacific, 2010. 

 ٌس غسٌبتة َّاذج ٍَا ٌَنِ ٍْٔ حطٌ٘س ٍْظ٘زاث حضازٌت غسجحسخنشف  اثدزاسٗعِ ٍجَ٘عت  -

أّدٍّٗسٍت، ٗإسالٍٍت ٗإُ ماّج ٕرٓ األخٍسة حعد دزاست ٍِ ٍْظ٘ز  ْٕدٌت، ٌاباٍّت،صٍٍْت، م٘زٌت، )

، (إسالًٍ حقيٍدي حٍث ىٌ حشخَو عيى زصد اىجٖ٘د اىعيٍَت ىَدزست اىَْظ٘ز اىحضازي اإلسالًٍ

 :فً اّظس

Amativ Acharya and Barry Buzan, Non-Western International Relations 

Theory: Perspectives on and Beyond Asia, Op., Cit. 

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CD4QFjAC&url=http%3A%2F%2Firap.oxfordjournals.org%2Fcontent%2Fearly%2F2010%2F09%2F28%2Firap.lcq014.full&ei=Z7jvUpCvIOfX0QWAvoHgBQ&usg=AFQjCNE43gm-i_YbJJ2Pi82OzqqH438_pw&bvm=bv.60444564,d.d2k


يف العلـو السياسية كخاصة نظرية العالقات  الدراسات احلضاريةاالىتماـ ببركز أبعاد كبالعودة إذل 
دافع كمربرات صعود ىذا اجلانب من الدراسات النظرية كالتطبيقية عديدة، كجتلياهتا أكثر الدكلية، جند أف 

بأمرين  -داخل الدكائر الغربية بصفة خاصة–إال أنو مما ال شك فيو أهنا ارتبطت يف رلموعها . تعددنا
ل ضوء طبيعة حتديات أك هتديدات من مراكز حضارية أخرل، كعلى رأسها مراجعة ذاتية عل: أساسيُت

بعد أف حازت الدائرة اإلسالمية االىتماـ ؛ ؼالبوذيةكالدائرة اإلسالمية كالدائرة احلضارية الكونفوشية 
خالؿ العقود األربعة ادلاضية سواءن من حيث اذلجـو ادلعريف كالفكرم أك السياسي كالعسكرم، صعدت 

، بعد أف "القرف الصيٍت"الدائرة الصينية مع توارل احلديث عن القرف الواحد كالعشرين باعتباره  ؾبعد ذؿ
. كاف القرف العشرين قرننا أمريكينا

يف العلـو  كاجلدير بادلالحظة على الدارس ادلتخصص كادلدقق يف اجتاىات ادلدارس الغربية احلديثة
حلقات االىتماـ  من جديدةحلقة  ،األلفية الثالثةد الثاين من ؽ، أهنا تدخل اآلف، مع  بداية العِق السياسية

أكذلما كلي يتعلق باجتاىات كمنظورات دراسة العالقات : على مستويُتكذلك بالقيم كالدين كاحلضارات 
كحىت  من القرف العشرين هناية السبعينيات كمنا منذ أبدادلستول كىذا  ،كموقع ىذه القضايا منها الدكلية

يف " الوضعية ما بعد"مث يف حلقة ثانية  ،يف الثمانينيات "ما بعد السلوكية"لقة أكذل مسيت اآلف يف ح
كالذم أفاض يف نقد  ،حىت اآلف ىامات التيار النقدم بركافدهإسفيها  تمث حلقة ثالثة تبلور ،التسعينيات

ا من مراجعة يف النظرية ادلركزية الغربية لعلم السياسة كنقد علمانية كحداثية ىذا العلم كفركعو انطالؽن 
ا بالدراسات اليت  أما ادلستول الثاين . االجتماعية بصفة عامة كامتداداهتا إذل علم السياسة فيتعلق حتديدن

أك ما أضحى يسمى بالتحليل  بدراسة البعد احلضارم يف التحليل السياسي كالسياسي الدكرل عنيت
ياسية الدكلية يف تقاطعها مع ركافد علمية كمعرفية االت الفرعية للدراسات السادلجاحلضارم كميثل أحد 

 .  "الدراسات احلضارية"أخرل من  العلـو االجتماعية كىو 
يف التحليل السياسي االىتماـ بالقيم كالدين كاحلضارات من  -سابقا الذكر ادلستوياف كلقد تزامن

ابتداء من الثورة اإليرانية )ية عادلالصعود اإلسالمي على الساحة اؿ"مع ما يسمى  -كالسياسي الدكرل
كمع  ،من ناحية...( كصوالن إذل الثورات العربية  /  كحريب اخلليج كهناية احلرب الباردة كحىت ما بعد 
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زساىت )، دراسة هقارنة في إسهاهات نظرية نقدية: هفهىم العالوية في العالقات الدولية أٍٍسة أب٘ سَسة، 

. 4 20ميٍت االقخصاد ٗاىعيً٘ اىسٍاسٍت، : غٍس ٍْش٘زة، جاٍعت اىقإسة دمخ٘زآ

 0
: زاجع Civilizational Analysisح٘ه ٍا ٌسَى باىجٍو اىسابع ٍِ دزاساث اىخحيٍو اىحضازي  

- Martin Hall; Patrick Jackson (eds.),Civilizational  Identity: The Production and 

Reproduction of "Civilizations", International Relations, Series: Culture and 

Religion in International Relations, Palgrave Macmillan,  2007 , ch1. 



توارل أزمات الدميقراطية كالرأمسالية يف العادل الغريب كما ذلما من تداعيات رلتمعية كخاصة يف ظل موجات 
. ناحية ثانيةمن  "ريبغغَت اؿ -العادل"اذلجرة من 

 :بيةكدراسات مراكز التفكَت االسًتاتيجي األمريكية كاألكر نوكمن مث يصبح السؤاؿ، كالذم جتيب ع
 ف تداعياتع ما داللة ىذا التطور ادلعريف كالنظرم كالفكرم على االسًتاجتيات كالسياساتت ماذا مثالن 

مي منذ هناية احلرب الباردةت كمن مث ما على السياسات األمريكية جتاه العادل اإلسال" ىانتنجتوف تنظَت"
جديدة يف منظومة  ككيف دتثل مدخالت ،ىي منتجات ىذه السياسات على صعيد العادل اإلسالمي

دكافع كأىداؼ كسياسات مشركع الشرؽ األكسط الكبَت : على سبيل ادلثاؿ)الفكر كاحلركة الغربيةت 
كنستطيع أف نكرر نفس السؤاؿ كالبحث . (العربيةجتزئة اجملزأ كإجهاض الثورات : كمنتجاتو عرب عقدين

، آسيا الوسطى، جنوب شرؽ زالبلقاف، القوقا :يف نفس الدالالت على صعيد دكائر حضارية أخرل
. اخل...آسيا، احلرب اذلندية

ف احلديث السابق، عن العالقة بُت السلطة كادلعرفة، نزكالن من مراكز القوة الغربية العادلية إذل مراكز إ
كلكن ىناؾ  ،ىتماـ كالفعل يف الدكائر احلضارية األخرل ال يعٍت أف ىذه العالقة ذات اجتاه كاحداال

الذم  الغريب ادلركز احلضارم"ا كحنو قاجتاىات أخرل ابتداء من مراكز الدكائر احلضارية ادلتنوعة فيما بُت
زلاكلة ا من ، كانطالؽن التطبيقياحلركي كأك اجلانب  كالفكرم ، سواء على اجلانب ادلعريف"يّدعي العادلية

إميانا بأف األزمات . مراجعات معرفية كفكريةكانطالقنا من ( داخلينا كخارجينا)إعادة صياغة السياسي 
. ىي نتاج أزمات معرفية كفكرية كليست مادية فقط...( ، ، التنميةالشرعية، اذلوية، االستقالؿ)

ة ادلنظور احلضارم يف مجاعة سإلسهامات مدر -احلصرال على سبيل ادلثاؿ  -كن اإلشارةميكمن ىنا 
. العلـو السياسية ادلصرية كالعربية كامتداداهتا الًتكية كاإليرانية كغَتىا من االمتدادات احلضارية اإلسالمية

مبنظورات  مإذل جانب ما سمكسيخية  يف التنظَت من منظورات بوذيةأخرل ناىيك عن إسهامات 
... ذكر مسيحية مثل نظريات احلرب ادلقدسةمسيحية أك نظريات ذات ج

سواء على األصعدة ، ما قدر تأثَت ىذه اإلسهامات سواء يف البناء أك التغيَت يف الواقع :كيبقى السؤاؿ
عدالة  كأ   عادلية الدعوة إذل دميقراطية: مثلمن )أك العادلية ( حنو الدميقراطية كاالستقالؿ كاذلوية)الوطنية 

ت ...(النظاـ العادلية أنسنعادلية أك حنو 
ال أنه يكفي كخاتمة للمالحظات السابقة إ ،كىي جد ضركرية ،أيا كانت اإلجابات كالتقييمات

: اإلشارة إلى األمرين التاليين
كما )ب مال يستج( الغربية)دد االىتماـ باألبعاد احلضارية يف الدراسات السياسية ف تجإ :من ناحية
ب أيضا دلتطلبات احلركة مكلكن يستج ،فقط -األكثر عادلية- لعلميدلتطلبات البناء ا( يدعوا البعض

                                                           
  
الديوقراطية العالوية هن هنظىرات غربية ونحى هنظىر إسالهي في علن العالقات ّادٌت ٍحَ٘د ٍصطفى،  

 .  20ٍسمز اىحضازة ىيدزاساث اىسٍاسٍت، : اىقإسة، (2)سيسيت اى٘عً اىحضازي  الدولية،



ا من العالقة انطالؽن " التغيَت العادلي"كاحلفاظ على مكتسباتو أك الغريب كخدمة أىداؼ محاية النموذج 
 .العضوية بُت العلم كاحلركة

غَت  لاألخراحلضارية ر الدكائكف ىذا التجدد يف االىتماـ يف الدكائر الغربية باألبعاد إ ل،بعبارة أخر
باعتبارات ادلصاحل القومية أك  زلكـو لبدرجة أخر قكلكن ؛أغراض علمية نبيلة بالضركرة  تدفعوال الغربية

ليس من العجيب ذلك  ،كمن مث. التقليدية لمصاحل النظم كالتقاليد ادلشًتكة، كفق مناذج صراع القو
بعاد احلضارية الدراسات حوؿ األبعض انب التزايد يف االىتماـ بالصُت كجوارىا احلضارم من ج

.   للسياسات الدكلية بأكسع معانيها
العودلة بالنظاـ الدكرل كيف ىم ككضعسالـ كادلسلمُت فهل يعٍت ىذا أف فورة االىتماـ باإل

عقود ىي يف احنسار لصاحل  ثالثةخل اليت أغرقتنا هبا الدكائر األكادميية كالفكرية طواؿ ا... كالدميقراطية
بعاد من حلقات جتدد االىتماـ باأل احللقة الراىنةخالؿ " اجلوار احلضارم اآلسيوم"كد االىتماـ بػصع

علم العالقات الدكلية "بعد أف مت رفع شعار ة صخا تالقيمية كالثقافية كاحلضارية يف الدراسات السياسية
حساس بالتحدم الذم ق اإللعل".   ا فقطا أك أكركبيان أك غريبن ا أمريكين دل يعد كال  ب أف يظل علمن 

كاالحندار يف مصادر القوة كالتأثَت كالفعالية لصاحل مراكز صاعدة " احلضارة الغربية" التدر ي بواخليفرضو 
 لقركف صراع قو ةحُت ظل الصراع طواؿ ما يقرب من مخس يف ،للقوة من خارج الدائرة احلضارية الغربية

بعد أف أخرجوا من دائرة  ذات الدائرة احلضارية الغربية داخل االستعمارية لالكرب لتقليدم بُت القو
جتدد منذ هنايات القرف العشرين، كيبدك أنو يتزايد باضطراد، التفكَت يف بينما ، التنافس الدكلة العثمانية

صموئيل "برز مع أطركحة بُت الغرب كمناذج حضارية أخرل عرب العادل، كالذم " التدافع احلضارم"
. "داـ احلضاراتص"حوؿ " ىانتجتوف

سهامات معرفية كفكرية كنظرية متعددة من منظور حضارم إالرغم من ، على ىومن ناحية أخر
الالزمة كبُت احلركة " نتاج العلميىذا اإل"سالمي، يف رلاالت علم السياسة ادلختلفة، إال أف الرابطة بُت إ
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سواء بالنسبة حلركة اجلماعات حد كبَت  مفقودة إذللتغيَت حاؿ العلم العربيواإلسالمي ىي رابطة 
ناىيك عن صعوبات التداكؿ  ،أك بالنسبة حلركة النظم احلاكمة( ادلعارضة)حزاب السياسية اإلسالمية كاأل

كتتعدد . كاالنتشار على صعيد ما دكف ذلك من مستويات احلركة، أم احلركة اجملتمعية كادلدنية كالشعبية
ا لقصور ادلوارد ادلادية كخاصة ب ادلؤسسية الفاعلة كالشبكية نظرن ما بُت غيا: أسباب ىذه الركابط ادلفقودة
تلك الفجوة اليت كلما . سالميةالفجوة بُت العلـو ادلدنية كالعلـو اإلجتسَت  لالبشرية القادرة كالراغبة عل

ركة، ا للفجوة بُت الواقع كالفقو، الفجوة بُت العلم كاحلزادت كلما زاد االحندار احلضارم اإلسالمي نظرن 
ا  دد األصل على ا إسالمين ا حضارمن ة كليس منظورن دكادلقصود بالعلم كل منتجاتو من منظورات متعد

  .حساب الوافد
كال تقتصر أسباب عدـ الفعالية على الركابط ادلفقودة بُت العلم كاحلركة على الصعيد الوطٍت، كلكن 

كعلى الصعيد ( اإلسالمية –احلضارية العربية  مكونات الدائرة) يد البيٍتعا علي الصا الفتقادىا أيضن نظرن 
نظرية عالقات "استجابة للدعوات الصادقة من أجل ( عرب الدكائر احلضارية ادلتنوعة)التعاريف العادلي 

.   نسانيةإحبق كمن أجل تغيَت عادلي ليصبح العادل أكثر عدالة ك "عادلية"دكلية 
 

  رب العادلُت احلمد هللك

                                                           
ّادٌت ٍحَ٘د ٍصطفى، اىدٌَقساطٍت اىعاىٍَت ٍِ ٍْظ٘زاث غسبٍت ّٗح٘ ٍْظ٘ز إسالًٍ فً عيٌ اىعالقاث    

 .هرجع سبق ذكره اىدٗىٍت،


