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ه في صدام الحضارات                  ى تثبيت اطروحت ًا    . آأنهم قرأوا صموئيل هينتنغتون واصّروا عل أن تحالف آ
صدام            ر ال ه  . مريبًا قام بين الغرب والشرق ليقول ان ال شيء يمكن ان يجمع بين غرب وشرق غي آأن

ة التي اطاحت             وأَمين   "يراد من الطائرات المجنون رجين الت ا      " الب دهما امك اء رابطة   ان تطيح بع ن بن
ديولوجيات          ل اي ات، وراء آ واقص واالعوجاج م الن ت، رغ ي آان ة الت ذه الرابط دة، ه سانية واح ان

. بقفزة هائلة الى ماض سحيق٢٠٠١ ايلول ١١آأن ما بعد الحداثة بدأ في . الحداثة
در  يس ق صدام ل وأ، فال ق االس ار الطري ل ان يخت الم قب رّدد الع ان يت ل ضئيل ب ى ام ك، يبق ع ذل . ًا وم

ة                    ة المرتكب ازاء هول الجريم اال ان  . طبعًا، سنشهد في مكان ما ضربة عسكرية، ال نقاش في االمر ب
دالع        ام، وان رأي الع ثمة هامشًا آبيرًا بين عمل آني ينتقم لجرح الكبرياء االميرآي ويجاري هيجان ال

ي العالم وراء التحرآات    ولعل ما يدور اليوم ف    . صراع مديد يكون عنوانه االختالف الديني او الثقافي       
امش ذا اله اش حول ه و النق سكرية، ه ية والتحضيرات الع ة. الديبلوماس اش الحاف ه نق ى . ان خطوة ال

ل       االمام ويصبح هينتنغتون عّراف القرن الحادي والعشرين، وصدام الحضارات افقًا ال خروج منه قب
ضًا داخل مجتمعات         عقود، مع آل ما يعني ذلك من فرز ليس فقط على مستوى العالم ال              ل اي معولم، ب

.الغرب
سانية           ١١ غير ان الخطى يمكن ان تذهب جانبًا، فتكون مصيبة            رميم رابطة االن ى ت دخًال ال .  ايلول م

رآيين من خالل الحديث عن ضرورة دور                        ين االمي ولعل هذا ما ارادت التدليل عليه اقلية من المعلق
سلمية سوية ال ة الت ك عملي ادة تحري ي اع د ف شرق االوسطمحاي ي ال يناريو صدام .  ف ب س د ان تجّن بي

ار او                     ذا الخي الحضارات ال يقع على الواليات المتحدة وحدها، وإن تكن اآثر من يملك قدرة ترجيح ه
.نقيضه، بفعل حجمها العالمي، وبسبب احتاللها موقع الضحية بعد استهداف اراضيها مباشرة

ى الع           ر الرسمية               فهناك مسؤولية ال تقل اهمية تعود ال د عدد من ردود الفعل غي سلمين، بع رب والم
ن روع          سياسية، م روف ال داعي الظ ف، ب ي يخّف ام قيم رض نظ ى ف ة ال ددًا نزع رت مج ي اظه الت

ضي                . الجريمة المطلوبة ادانتها   ة التعامل مع ق ة ليست هذه النزعة جديدة، وقد رأينا بوادرها في طريق
الرهائن الغربيين في لبنان، ثم في التواطؤ الذي قابل الفتوى االيرانية بهدر دم سلمان رشدي، وبشكل         
ي ام ضد عرب             ة ضد اآلخر االجنب عام في مقاربة آل اعمال العنف االصولي، سواء أآانت موجه

.ومسلمين
ر     اما الجديد، فهو الثمن الذي سيترتب عن االستمرار في هذا المنحى، اي اال   نعزال عن الجزء االآب

ا "فحتى ال ننتهي في    . من االنسانية، بما فيها حضارات ابعد منا بكثير من الغرب         ة، آن  " آرنتين دائم
وعي العربي         اب،      . االوان لوقف هذا المسار االنحداري لل ا لالره اس عن فهمن ع االلتب آن االوان لرف

ة  فال نقبل، بحجة ان الغرب يخلط المقاومة باالرهاب، ان نخ     آن . لط نحن من جهتنا االرهاب بالمقاوم
ا   وي، وانم ى الق ط عل ق فق ة، ال ينطب يلة بالغاي رر الوس ذي يب ضنا للمنطق ال درك ان رف االوان الن ن

.على الضحية ايضًا
ًا ان عذابات اسالفه تختصر                           دعي دوم سبناه من معاشرة عدو ي م اآت  آن االوان الن نتحرر من وه

 بدورنا ان معاناتنا هي الوحيدة في هذا الزمن، تبرر لنا ما شئنا في مامعاناة البشر، فصرنا نتصّور
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ا اآلخرون         ى                 . بيننا، وإن لم يعترف لنا به ا عل ستعيد اقبالن د الموت لن ى عن تمجي آن االوان الن نتخل
  .الحياة، وحتى لو ظّلوا يرفضونها لنا
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