
 
 

 "حوار الحضارات وصدامها" للمؤّلف سّيد صادق حقيقت

 موسى حسني صفوان

 النظام الكويّن؛ فوكوياما؛ النظام الدويّل؛ صدام احلضارات؛ حوار احلضارات؛ هناية التاريخ.الكلمات المفتاحّية: 

د حقيقت" عرّبه السيّ د صادق ة "سيّ كتبه باللغة الفارسيّ   لحضارات وصدامهاحوار ا: بني أيدينا كتاب مةالمقدّ 
من سلسلة يصدرها معهد " وهو م 2001هـ / 1421 املوسوي. طبع "بدار اهلادي للطباعة والنشر" عليّ 

 ة.ملعارف احلكميّ ا

د حممد ستاذ السيّ األة طع الصغري، وقد قّدم للنسخة العربيّ " صفحة من الق140" يقع الكتاب يف حوايل
تشتمل على العديد من  ان ثالثة عشر عنوان  مة وأربعة فصول، تتضمّ ف الكتاب من مقدّ حممود مرتضى، ويتألّ 

 ة.العناوين التفصيليّ 

ضارات، وقارن حول صدام احل د مرتضى مقالة "صاموئيل هنتغنتون"مة عاجل السيّ فصول الكتاب: يف املقدّ 
د "خامتي" حول "حوار لسيّ خلص إىل طرح ا "هناية التاريخ واإلنسان األخري" ثّ عن  ة "فوكوياما"بينها وبني نظريّ 

 م للكتاب.وهو بذلك يكون قد قّدم للموضوع ومل يُقدّ  .احلضارات"

اد تّ اجلديد بعد سقوط اال ات موضوعه، واليت تتمحور حول النظام العامليّ حيثيّ  مته، عرض "حقيقت"يف مقدّ 
ة )جيوبوليتيك( سياسيّ -ةة جغرافيّ القائم على اسرتاتيجيّ  طبني،احلرب الباردة، ونظام الق، وانتقال العامل من السوفيييتّ 

من  ة )جيوايكونوميك(اقتصاديّ -ةة جغرافيّ من ناحية، واسرتاتيجيّ  طابد األقجديد قائم على تعدّ  م عامليّ ىل نظاإ
 ناحية أخرى.

هناك أربعة أمور رمست  طب، فيذكر أنّ الق ب ظهور وأفول النظام الثنائيّ طرح الكاتي ،ليف الفصل األوّ 
 يييتّ اد السوفتّ ط االا، تسلّ أوروبّ  يف قلب اد السوفيييتّ تّ لال ة يف حينها وهي: احلضور العسكريّ السياسة األمريكيّ 

 اد السوفيييتّ تّ سياسة اال ا. باملقابل فإنّ وروبّ ك أ، وتفكّ ملانيا املفروض بضغط سوفياتّ ة، تقسيم أا الشرقيّ على أوروبّ 
ا، إخراج واحنالل من أوروبّ  ا، نزع السالح النوويّ خروج أمريكا من أوروبّ ص يف "ة الثانية تتلخّ بعد احلرب العامليّ 

 ي ما قبل" أبشكله غري املقبول رحلة الثنائيّ م تلك املرحلة إىل مملانيا. وقد قسّ لناتو، وتقوية حلف وارسو، وحياد أا
حيث بدأت احلرب الباردة ، 1963 قبول بعدامل ة، مرحلة الثنائيّ حيث كانت أجواء احلرب هي السائد، 1956



 
 

يف السبعينات والثمانينات، حيث ظهرت قوى جديدة يف النظام  رة، والنظام العامليّ ة مدمّ من حرب نوويّ  اخوف  
 لت...سا والصني عرب قانون اد السوفيييتّ تّ ، واقرتبت أمريكا من االالدويلّ 

ة،  ث جمموعات: اقتصاديّ ص يف ثالإىل جمموعة من العلل. تتلخّ  اد السوفييتّ تّ سقوط اال ويعزي "حقيقت"
ج بعد حرب اخللي ه بدأ فعال  اجلديد والذي يعترب أنّ  ىل مرحلة النظام العامليّ خيلص إ ة. ثّ ة وأيديولوجيّ وسياسيّ 

 سباب تلك احلرب.الثانية، على اختالف يف تفسري أ

 ة في النظام الكونيّ دور القوّ 

نتهاء احلرب الباردة أهنى ا رات "لصاموئيل هنتغنتون" الذي يعترب أنّ ة صدام احلضاالفصل الثاين يعرض نظريّ يف 
احلضارة  نّ ة، وبدأ بعهد جديد. فتحت اسم "صدام احلضارات"، وأبرز ما يلفت فيها أوجيّ عهد املنافسة األيديول

قدي يعرض بعد تفصيل، آراء منت ة. ثّ احلضارة الغربيّ  ة ضدّ فق مع احلضارة اإلسالميّ ة سوف تتّ الكنفوشيوسيّ 
د جعفر هبداد، وخسرو ني مثل أسلمي، أمريي وحممّ من فوكوياما، وبرايكر، إىل غريمها من اإليرانيّ  ابدء   "هنتغنتون"

 دين مثل جرونت روز.وغريهم. كما يعرض بعض املؤيّ 

 حوار الحضارات

 يواجه فلسفة الصراع. عامليّ  د خامتي كمشروع سياسيّ طرحه السيّ  -أيه سب ر حبة صياغته كنظريّ  مل تتمّ  -اقرتاح 
 يف املعىن املذكور. للفرق بينها يصبّ  ة، ويضع جدوال  ويقوم على أساس التفاهم، والتعاون، والشفافيّ 

 فوكوياما ونهاية التاريخ

وال يغفل عن كون   "صدام احلضارات"ته ة "هنتغنتون" يطرحها الكاتب بعد نظريّ عن نظريّ  امة زمني  ا متقدّ رغم أهنّ 
ا  ما رّّ هنّ خمتلفة، فيستنتج يف بعض حواراته أ، ومن وجهات نظر ة بأسلوب غربّ منهما تعاجل املشاكل الغربيّ  كلّ 

 لتني لبعضهما البعض.كانتا مكمّ 

هنزام ه باإنّ . حيث سب النموذج األمريكيّ حبة، ليّ بنهاية التاريخ ملصلحة الليربا ة "فوكوياما"ص نظريّ وتتخلّ 
 ة تقف يف وجه أمريكا.ة مل يعد هناك من قوّ الشيوعيّ 

ة الذي يظهر أكثر واقعيّ  و"ريتشارد نيكسون" ة مثل "جان ندروين بيرتز"راء املناهضني هلذه النظريّ يعرض آ ثّ 
 نتيجة خرباته السابقة يف احلكم.



 
 

 ة في النظام الدوليّ مراكز القوّ 

دى أشكال ة: وهي إح: نظام السلسلة الرتاتبيّ ال  أوّ عّدة ات نظريّ  يعرض ،ةالقوّ  ل الثالث: تت اسم مراكزيف الفص
على  (1)جباريةينظم العامل بطريقة دميقراطية أو إ - سب رأيهحب -وهو  1957 –ة اقرتحها "مورتون كابالن ستّ 

احلديث عن قوة عظمى تعتلي قة، ويف هذا اجملال جيري قتصادية املتفوّ تين على أساس القوة العسكرية واالنظام يب
يا. ويف نقده هلذه النظرية يقول أمريكا متتلك صالحية قيادة الدن سلسلة املراتب، وحسب هؤالء فإنّ  رأس اهلرم يف
على رأس اهلرم نتيجة املنافسة  من ورق لتنهار بسرعة، وال هي قادرة على البقاء طويال   ا: ليست حبر  "الوين تافلر"

ن : وينسبه إىل "نوام تشومسكي" وهو أطابالثالثي األق -نظام األحادي  اكاتب. ثاني  رى الالشديدة، كما ي
وجهة عسكرية، وثالثي القطب من وجهة اقتصادية، ويلفت النظام اآلت للعالقات الدولية سيكون أحادي من 

 ل.ه ألن يكون غري عسكري يف املستقبن العامل يتجاالنتباه إىل أ

اتيجية ل من اسرت ن العامل سيتحوّ رى أالذي ي ريتشارد روزكرانس"جارية: وهي نظرية "هور الدولة الت: ظاثالث  
أن تأمني فوائدها هو عن طريق املشاركة يف  ؛احلالة اليت ترى فيها هذه الدولىل املنافسة العسكرية والسيطرة إ

أما ف الوضع احلايل للنظام العاملي، "ىل توصيافعة، ويرى فيه الكاتب أنه أقرب إىل االقرتاح منه إالتجارة الدولية الن
، والحظ أن القوة الوطنية اطن، يكمل بعضه بعض  واشن -طوكيو  -تافلر" فيعتقد أن مثلث برلني الوين 

ىل ثال ث م العامل إلأليديولوجيا، ويقسّ  امع اإلمكانيات العسكرية هو املقياس، ومل يعر اهتمام   )القوميات(
 .و املعلوماتية(أواحلضارة العلمية )ية، الصناعية، حضارات، الزراع

حيث يتالعب النظام  (2)؛ أو الرتددحممد جواد راجيان نظام التالعب طرح الدكتورنظام التالعب: وي :ارابع  
 وفتح احلدود... وبني الفوضى، اليت تفرضها طبيعة )القرية الكونية(بني النظام املصنف باحلكومات الوطنية، 

 رتن كابالن"، ويتبناها "د.حممدي"مو هو من األشكال الستة اليت ذكرها "و  ؛القوى: نظام توازن اوخامس  
 ليثبت تراجع النفوذ األمريكي يف املستقبل، ويعتقد بتقسيم القوى وتوازهنا يف نظام ال قوة عليا فيه.

 امتي"ظام العاملي اجلديد من خالل طرح "الرئيس خيران يف الند عرض هذه النظريات يقف عند دور إوبع
م املتحدة، وينظر يف هذا اجملال إىل وجهتني: وجهة نظرية حوار احلضارات، وتبنيها من العديد من الدول ومن األم

                                                           
 .إجبارية أي "واقعية" حيث إن النظام األقوى يفرض نفسه أوًل  (1)

 vibration. (حركة املكوك)عين التبادل بني أمرين يناسبهما ي (2)



 
 

ن من طرح موضوع احلوار بني احلضارات دون معيقات، رساء قواعد النظام اإلسالمي ليتمكّ داخلية، ترمي إىل إ
يران. ويقرتح ألجل ذلك ت واهلجومات اإلعالمية على إلشبهاووجهة خارجية، تتضمن السياسة اخلارجية ودفع ا

 سات حوارية عاملية.مؤسّ 

أن الكاتب يطرح مسألة "النظام العاملي اجلديد" بعد سقوط اإلتاد  ابات واضح   الكتاب: إشكالية
طرح عّدة قبل اهنيار الشيوعية، ث ي اائد  الذي كان س على النظام السابق "ثنائي األقطاب" السوفيييت، فيطل أوال  

 رؤى متحورت حول األسئلة التالية:

 هل انكسار الشيوعية كان بسبب انتصار الليربالية الرأمسالية؟   .1

 طب واحد؟ قي إىل سيطرة نظام ذي طيب النظام الثنائي سيؤدّ ن سقوط أحد قأهل   .2

 طاب متعددة؟ذا أق اأو أنه سيكون نظام   .3

 امل الثالث، وباخلصوص الدول اإلسالمية يف النظام العاملي اجلديد؟وماذا سيكون سهم الع .4

 ن تتخذه إزاء النظام العاملي اجلديد؟ما هو الوضع الذي ينبغي على إيران اإلسالمية أ .5

اية التاريخ كما ن هنأقع أو نظرية حوار احلضارات؟ وهل ىل الواهل أن نظرية صدام احلضارات أقرب إ .6
ت ملصلحة الليربالية األمريكية، أم أن نظرية األفول النسيب، واهلرم، للقدرة األمريكية يف قد حسم يّدعي فوكوياما؛

 مدة قصرية أو طويلة هلا حظها من الصحة؟

 وقائع

 ولإلجابة على كل تلك األسئلة يضع الكاتب يف احلسبان مجلة من الوقائع ومنها:

 النظام الليربايل.ىل اد السوفيييت استقالهلا، وميلها إاعالن دول اإلت .1

بعد سقوط الشيوعية من ىل منافسة واليابان لإلمربيالية األمريكية إوروبا، تول احلماية اليت كانت تشكلها أ .2
 قتصادية وبالتايل السياسية.الناحية اال

 صميم النظريات احلديثة للنظام العاملي اجلديد. إىلومن هنا يدخل الكاتب 



 
 

أثناء حرب اخلليج لتعبري الذي ابتدعه بوش؛ وهو ا New world order :الجديد النظام العالميّ 
الثانية وبغض النظر عن خلفياته اإلمربيالية، فهو قائم من الوجهة النظرية على أساس األمن، والعالقات املتبادلة 

 طوية.دول، وتوقف العمل على إقدامات سلبني ال

ط هلا لعامل قوة واحدة فقال بد أن يكون يف ابقوله: "ر للنظام العاملي اجلديد املنظ ويلخص "برجينسكي"
هداف ة األمريكية هي تلك القوة. وحدد "برجينسكي" أ. أما بوش فريى أن القيم األمريكية، واحلكومحضورها"

 النظام العاملي اجلديد ّا يلي:

ة على مصانع الرقاب وضع حد للخالفات بالطرق السلمية، ب . اإلتاد ضد الظلم واإلرهاب، ج . أ .
ـ أ . فصل النزاعات. ب . إعمال ط: فتتلخص أهداف أمريكا باصة النووية، أما يف الشرق األوساألسلحة وخ

ويظهر مقدار اخلداع يف تلك الرقابة على التسلح. ج . وضع ترتيبات أمنية جديدة. د . والرتويج للدميقراطية. )
ق التسلح وتغيري املعادلة لصاحل يد املشاركني يف سباطع ث أن األهداف األمريكية تتمثل بقاألهداف من حي

 .ملصاحل احليوية األمريكية يف املنطقة )النفط واألسواق العربية(سرائيل، واحلفاظ على اإ

جتماعي، النظام العاملي اجلديد الفارق االقتصادي، واالطار ذكر عيوب ويالحظ الكاتب يف إ -مالحظتان 
ط ال تساعد دول اجلنوب، بل هي تعمل على تعميق ة ليس فق، كما، وأن العوملواحلضاري بني الشمال، واجلنوب

منه هلذا اخللل، عّرف الرئيس رفسنجاين النظام العاملي اجلديد بأنه ذاك الذي ميحو  االفروقات بينها... وإدراك  
الفقر، ويؤمن الرقابة الصحية ويُفعِّل حمادثات الشمال واجلنوب، وتوقف تدفق رأس املال من الدول النامية إىل 

لوجيا يف سبيل التوازن. ث يعرض انتقال التكنو  االدول املتقدمة، والتوازن يف قيمة الواردات والصادرات، وأخري  
الكاتب كل نظرية ّفردها، ويناقشها ّعارضة آراء املفكرين اآلخرين أو التعليق عليها خبالصة رأيه. وهنا حناول 

 .اعليق تالي  ، ث نورد تاعرض النظريات دون تعليق بدء  

 نظرية صدام الحضارات )صموئيل هنتغنتون(

ت، وقد فاوت بني احلضارات، وجتديد احلياة املذهبية بعد أفول األيديولوجيانظريته على الت أّسس "هنتغنتون"
ورسوخ  (3)راك الذات يف احلضارات األخرىمن قبل الغرب منو إد أوجبت املعاملة املنافقة )إزدواجية املعايري(

                                                           
 .الغرب هي السبب بأصوليات العامل الثالثوهذا يوافق رأي روجيه جارودي بأن أصولية  (3)



 
 

احلدود  ت حّلت اليوم حملارة بني احلضار طوط املتجذّ االختالف الثقافية، وخيلص إىل، أن اخلخصوصيات 
 طوط هي الشرارة اليت ستوجد األزمات وسيالن الدماء.ية أيام احلرب الباردة، وهذه اخلالسياسية واأليديولوج

ويف حني يرى أن مشعل القيادة العاملية هلذا القرن سيكون بيد أمريكا، وحيتمل انتقال مركز القوة إىل اإلتاد 
 الدول ذات رؤوس األموال الضخمة.األوروب، وأن تلعب اليابان والصني وروسيا دور 

ن احلضارة الكونفوشيوسية، واحلضارة اإلسالمية، ويلفت االنتباه ما جاء يف نظرية "صدام احلضارات" وهو أ
 ضد احلضارة الغربية، ويتنبأ بغلبة احلضارة الغربية.  استتفقان مع  

 -.(5)يابانية، اإلسالمية، اهلنديةوالكنفوشيوسية، ال (4)األوروبية"وهو يقسم احلضارات العاملية إىل سبع، وهي 
 من احلضارة األوروبية. انه جيعل احلضارة األمريكية جزء  رثوذكسية، واألمريكية الالتينية".  ويبدو أاأل

مما جيعل  سيتوحد بفعل تأثري القرآن )الكرمي(؛ -ا كان يظن على خالف م -ويرى أن العامل اإلسالمي 
وأما اآلن، وبعد ما الحظته، وملسته، فإن رية، ويف تراجعه عن موقفه يقول: "فات على أسس حضااألولوية لإلختال
ن احلضارة اإلسالمية . أما اآلن فأنا أدرك أان اشتباه  ىل زوال كاسالم واحلضارة اإلسالمية وأهنا إما قلته عن اإل
 باقية وصامدة.

 نظرية حوار الحضارات

ن طرحه يف تلك الفرتة املبكرة يه جارودي مسألة "حوار احلضارات"، وواضح أرين سنة طرح روجمنذ حوايل العش
مية طرح اقرتاحه يف الدعوة إىل له أبعاد ثقافية... وأعاد السيد خامتي فور توليه رئاسة اجلمهورية اإليرانية اإلسال

 تعزيز اإلمربيالية ىلقطب الشيوعي من نظريات ترمي إطروح بعد سقوط ال"حوار احلضارات" يف مقابل ما هو م
يران يف موقعية مميزة على املستوى العاملي، وقد مت قبول اقرتاحه هذا، األمريكية... وقد أدى طرحه ذاك إىل حلول إ

تفاق اآلراء قبل اقرتاح وبا4/11/1998ابتداء  من قبل الربملان األوروب، ث يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 
طابه أمام قد خّلص السيد خامتي مشروعه يف خسم سنة حوار احلضارات، و با 2001 للسيد خامتي بتسمية سنة 

أن رية، يف األلفية الثالثة، وذكر "ىل السالم، والعدالة، واحله يف أن يصل العامل وعرب احلوار إاجلمعية العامة، بأمل
قتصادية، سياسة واملصاحل االكان يف خدمة الالقرن العشرين كان قرن احلروب والتجاوزات، ولألسف، فإن الفكر  

                                                           

 .12يف الرتمجة احلضارة العربية  اط  وردت خ (4)

 .(بالواو)رثوذكسية أ -اإلسالم  -وردت يف الرتمجة   (5)



 
 

فتعالوا لنضع أيدينا مع بعضنا البعض لنجعل السياسة يف خدمة الفكر، وتعالوا لنتحد ث يف القرن القادم بلسان 
 . السالم واهلدوء يف مجيع العامل"الفكر ولنتمىن

 ة نهاية التاريخ واإلنسان األخيرنظري

ة الغربية، وبالتحديد األمريكية على العامل بال منازع، وأن الفكر طر أنه باهنزام الشيوعية، ستكون السي ظن فوكوياما
الليربايل سينتصر على مجيع األيديولوجيات األخرى. وفوكوياما ياباين األصل حيمل اجلنسية األمريكية، وقد كان من 

م العامل، هلية أمريكا لتزعّ مستشاري اخلارجية األمريكية وهو يرى أن الدميقراطية الليربالية هي هناية التاريخ، ويّدعي أ
الذي يعمل على رغبات نفسه،  ه سوف يتغري إىل اإلنسان األخري )البهيمي(كما أنه يوحي بأن اإلنسان نفس

واحملروم من أي ميل لألهداف املتعالية، ويعتقد أن هناك تسامل يف سائر أحناء العامل على مشروعية الدميقراطية 
ئية لتكامل األيديولوجيا البشرية( وهو يعتقد أن الليربالية طة النهاتكون )النقربالية، اليت من املمكن أن اللي

ويدافع فوكوياما عن نظريته بعد مثان سنوات . (6)مة على الليربالية السياسيةمقدّ  ي إىل العوملة(اليت تؤدّ االقتصادية )
رتباط مع " ألن الناس تشعر باالهنتغنتونسابقة وال أقبل بأفكار تراجع عن آرائي الأ أنا ال: "من طرحها بقوله

يرد مقولة األفول النسيب ألمريكا؛ بسبب نتباه أنه اجملتمعات الكبرية، واجلدير باال اجملتمعات الصغرية أكثر من
 ن أمريكا سوف تتمكن من جتاوزها.األزمات األخالقية واالجتماعية واالقتصادية اليت يعتقد أ

 عنها يف الفصل السابق يفي بالغرض. اأوردنا موجز  وهناك نظريات أخرى، وهي مخس 

 تعليقات الكاتب على النظريات

ن كانت تمل يف كانت ردوده جتزيئية، تفكيكية، وإ  ولذلك سه التعليق على كل نظرية ّفردها؛ألزم الكاتب نف
يف هناية  اتمعة مكتفي  ملناقشة النظريات جم إمجالية، كما سنرى... ومل يفرد الكاتب فصال   ابعض مالحمها أفكار  

 الكتاب بتلخيص األفكار الرئيسة اليت طرحها يف كتابه.

أن الشواهد والقرائن اليت ذكرها ب يف نقده لنظرية صدام احلضارات يطرح الكاتب رأي "جميد تونسيان"
؛ بأن احلضارة آخرينرين ومفكّ  رأي "ريتشارد فايك"غري كافية إلثبات كلية نظريته، وعموميتها. ويورد  "هنتغتون"

أستاذ اجلغرافيا السياسية للشرق األوسط يف جامعة  ورأي "برايكر" -الشعب  -ال ميكنها أن تل حمل الدولة 
ألنه  ؛له من فرض مصاحله، ويرى برايكر أن هنتغتون يقع يف التناقض الذي يظن الغرب ال بدّ  -"بالتاي ارجنتني" 

                                                           
 .على حساب نفوذ الدول الكربى ايض  أواليت ال هوية هلا سوف تنمو  االقتصاديةهذه الليربالية  (6)



 
 

قتصادية م مصاحله االقتصادية، ويفرض السياسات االايف يعرتف بأن الغرب يقدّ مع األمهية اليت يراها للجانب الثق
ن التأكيد على مبىن احلضارة والثقافة وإن كان ينسجم أكثر ق الكاتب "أاليت يراها على الشعوب األخرى. ويعلّ 

أولوية القيم والتأكيد على ط عند تأثري املعايري األخرى ّعىن أن ديولوجية اليت منلكها، ولكنه يسقمع املعايري األي
ن كان بربكة توسع املعلوماتية والقرية العاملية ازداد العامل وإ العامل الثقايف واحلضاري هو غري الواقع املوجود، فإنه

.  القادمة"ن حيتفظ هذا املبىن بأمهيته يف السننيأ ادول حمددة ولكن من احملتمل جد  ، وأصبحت حاكمية الاصغر  
عرفة الصحيحة هباتني ء من عدم املاإلسالمية ناشى -عن الرابطة الكنفوشيوسية  -كره هنتغنتون ب بأن ما ذ ويعقّ 

ن هنتغنتون عندما يريد احلديث أ اء، والحظ أيض  ي يد واحدة خاطىن العامل اإلسالمه أن تومهّ كما أ  -احلضارتني 
، ولكنه يف مورد احلضارة امهم   بعنوان كونه عامال  ىل العامل الديين ينظر إ - عن احلضارة غري الغربية اإلسالمية مثال  

ي يؤدّ  االغربية يفصل ّهارة اهلوية الدينية عن احلضارة. وانتقد الكاتب استنتاج هنتغنتون بأن صريورة العامل صغري  
ن تكون نفس هذه املمكن أ ي صدام احلضارات، يف الوقت الذي منمما يزكّ  ىل التقارب داخل احلضارة الواحدة؛إ

 .(7)بني احلضارات املختلفة ايض  بة للتقارب داخل احلضارات موجبة أاألساليب املوج

عن إمكانية  ما عن الواقع املوجود، فضال   ان العامل احلضاري والثقايف بعيد نوع  وخالصة القول عند الكاتب، أ
 التقارب بني احلضارات بسبب تول العامل إىل قرية صغرية.

 الحضاراتالتعليق على نظرية حوار 

ع من وتناوهلا من خالل املسألة اإليرانية، فكان تعليقه أوس ع الكاتب يف تعليقه على نظرية "حوار احلضارات"توسّ 
دة األبعاد ، ومل تتم صياغته كنظرية حمدّ ااقرتاح   ال يزال موضوع "حوار احلضارات" -1نقد لنظرية.. ومما قاله:  

وأسبقيتها للمسائل السياسية واالقتصادية؛ يعين  افية يف قالب احلضاراتفكرة تأثري املسائل الثق -2واألهداف،  
مصر أن يران، العراق، والكويت، و الوطنية لصاحل املفاهيم احلضارية؛ حبيث ميكن لدول مثل إطار املفاهيم تضييق إ

احتمال أن أوروبا تبّنت  -3النزعة الوطنية  سبقية ح أطبيعة احلال يستبعد ذلك ويرجّ تظهر يف قالب واحد، وهو ب
من أجل تقيق احلوار اخلارجي،  -4مقابلة للنظريات اليت متهد للسيطرة األمريكية   ألهنا ترى فيها نظرية النظرية؛

كما   صاحل الوطنية للحكومة اإلسالمية"املىل تعريف "الداخلي. ومن هنا أمهية احلاجة إ جياد ثقافة احلوار والتسامحإ
لتأكيد على ، وااني مجيع املهتمني باحلضارة اإلسالمية، ووضع خالفاهتم جانب  ب التحضري للحوارأمهية  اتربز أيض  

                                                           
 .اكثري  نعم ولكن بنسب متفاوتة   (7)

 



 
 

من  طق احلوار ال بدّ سياسة اخلارجية للجمهورية مع هذا الطرح ضمن منانسجام ال -5العناصر املشرتكة.  
 وار.اليت متنع احل Exclusivismعرتاف بوجود اآلخر، كما وخيشى النزعة احلضارية  اال

نشاط الرئيس خامتي يف السياسة اخلارجية: وهي تتلخص باحلوار مع الدول اجملاورة اإلسالمية والعربية اليت  -
طت، واحلوار غري ليت كانت عالقتها مع إيران قد هبمل تكن هلا عالقة جيدة بإيران، واحلوار مع الدول األوروبية ا

احلوار مع سائر دول العامل  امنذ أوائل الثورة. وأخري   إيرانا مع طعت عالقتهكانت قد ق  املباشر مع أمريكا، واليت
 ظهار الرأي يف املؤسسات الدولية.وإ

 التعليق على نظرية نهاية التاريخ

يف التأثري،  االقتصاديأسبقية العامل  إىل، مييل الكاتب كما يظهر من نقده لنظرية "صراع احلضارات"ن رغم أ
لليربالية السياسية، فينتقد رأي "جان ندروين" الذي اليت يقدمها فوكوياما على ا االقتصاديةفهو ينتقد الليربالية 

بسبب التاريخ  -أو السياسية  االقتصاديةسواء  -انتصار الليربالية  إمكانية إىلال تشري الظروف احلالية يقول: 
لليربالية، والواليات املتحدة اليت هي مظهر  املخالفة واملقابلة Globalizationالواقعي لليربالية. وظهور العوملة  

تكون الليربالية  أنن الكاتب ال ينتقد أصل النظرية، بل ينتقد فكرة ايل تعاين من أزمة عميقة. ويظهر أالتمدن الليرب 
الذي يقول بنظرية  مل، وتشكل هناية التاريخ. لذلك يطرح رأي "أمريي"األمريكية بالذات هي اليت ستسود العا

 ل النسيب للواليات املتحدة األمريكية.األفو 

القائل بأسبقية صدام  ويعترب أن نظرية "حوار احلضارات"، مقابلة لنظرية صدام احلضارات "هلنتغتون" -
ولكنه يعترب أن السياسات اخلارجية اإليرانية كانت القائل بأسبقية صدام السياسات االقتصادية. احلضارات، وتافلر 

اء سياسي، جعل بلدنا يف انزو  إىلسياسات انتحارية  اتادعمدنا وعرب  ألننا ملفروضة؛طئة إبّان احلرب اخم
كثر دول العامل بة حبقنا حىت تسمع أعدل الناس، وأطالصرخة امل امل توصل أيض  طريق واقتصادي، وعرب هذا ال

عن حادثة اقتحام السفارة  مع شبكة "سي أن أن" دقة عندما سئل يف مقابلة أكثر، وقد كان السيد خامتي اعتداال  
 األمريكية بأن كل حادثة ال بد وأن تبحث يف ظرفها الزماين واملكاين.

 الخالصة

 اعابر   اال يتسع اجملال ملناقشة نظريات الكتاب وردود الكاتب عليها، ولكننا، وحىت ال منر على هذه اآلراء مرور  
 األمور التالية. إىلنلفت 



 
 

طلق نظرية صراع احلضارات، أو غريمها؛ إمنا تن سواء كانت نظرية هناية التاريخ، أون النظريات الغربية إ :أول  
من صميم املصاحل الغربية، واألسلوب الغرب يف التعاطي، وهي تتمحور حول تأكيد السيادة الغربية وعلى رأسها 

ى موازين القوى العسكرية عل طلقت منذ بداية سقوط اإلتاد السوفيات بناء  مريكا.. فنظرية هناية التاريخ انأ
ط ، ويف الشرق األقصى والشرق األوسقتصادية. وملا برزت العناصر احلضارية يف دول اإلتاد السوفيييت السابقواال

دة وملا فقد الغرب ذريعته لتوحيد الصف األوروب خلدمة مصاحله اإلمربيالية، وبروز حملات من خالل النزاعات املتعدّ 
و يف لليربالية والدميقراطية، وه اواليابانية، والنمور اآلسيوية. برزت النظرية التالية لتخلف عدو  املنافسة األوروبية، 

ريها احلضارة اإلسالمية، عالمها ومنظّ مت أمريكا عن طريق إط األمريكي. وضخّ احلقيقة عدو للهيمنة والتسل
 ية للغرض.ل مخس العامل لتصبح كافمتثّ  ليتوأضاف هينتغتون عليها الكنفوشيوسية ا

، افهو غري واقعي متام   إىل غلبة )اجليو ايكونوميك( على )اجليو بوليتيك(: إن الكاتب عندما مييل اثاني  
ستقالل يف دول اإلتاد السوفيييت، رية باملعىن اإلنساين، وحركات االفاحلركات املناهضة للعوملة حركات حضا

كافة أحناء العامل، كل ذلك يؤكد ة لنمو الشعور القومي يف  وحركات النهوض اإلسالمي يف شىت أحناء العامل، إضاف
. )يف مواجهة العوملة( اأو انساني   اوطني   اكان قومي    سواء ان يكون حضاري  أن الصراع يف القرن القادم مييل إىل أ

تربز فيها القيم األكثر  احضاري   اىل قرية صغرية ستعمل على فرج العامل فرج  لعوملة نفسها عندما تول العامل إوا
 جدارة واألكثر قدرة على الوصول.

العسكرية مل تعد قادرة على السيطرة يف ظل وجود قوى وإن كانت غري متساوية، فإهنا تستطيع  القوة إن: اثالث  
اد قتصحة االن التنافس فيه لن يكون ملصلع وقوع حرب مدمرة. أما الصراع االقتصادي، فإما مين ال توازن  ن تشكّ أ

طع النقدية حيث شاء يف مريكي، خاصة يف ظل بروز ما يسمى )بالقطيع اإللكرتوين( الذي حيرك مليارات القاأل
لعرقلة مسرية العوملة )ّا متثله من فتح احلدود أمام  اكا حالي  مري هذا السبب هو الذي دعا أ ظل قوانني العوملة. ولعلّ 

يلة صدامية أخرى، وهي صراع احلضارات لتخلق أجواء من الرهبة للبحث عن وس ا، ودفعها أيض  التجارة العاملية(
غري قادرة على التمادي  مريكااخلليج الثانية، وحرب البلقان، أن أ للهيمنة على العامل، والواضح من خالل حرب

عن أن ميزانية أمريكا غري قادرة على متويل مثل تلك  ، فضال  افشيئ   اع لينكشف شيئ  طاء الدويل الذي شرّ بدون الغ
 احلروب للحفاظ على هيمنتها.

ألهنا أكثر واقعية، فالدول ستحتاج للتفاهم  ؛حوار احلضارات سوف تتخذ سبيلها إىل النجاح : إن نظريةارابع  
ىل ، وحاجتها إتفرض عليها تلك السياسة، حاجتها إىل األسواق للتبادلأكثر من حاجتها للصراع، وسوف 



 
 

بل يكسر  طرف اآلخر بثقافة من يتحاور معه،نافسة االقتصادية، وكون احلوار ال يلزم الاألحالف يف ظل امل
، وها حنن نسمع ان ارتفعت كلفته كثري  الذي مل يعد يوجد من ميوله بعد أ كثر من الصراعاحلواجز وحيقق املصاحل أ

 تعد بذات جدوى.الصرخة يف أمريكا من سياسة التسلح اليت مل 

طرح موضوع صدام احلضارات، فهو غري جدي بذلك... بل هو حيضر، : إن الغرب عندما ياخامس  
، وحيارب الليربالية يف خارج أوروبا وأمريكا، كما فعل يف اجلزائر، االقتصاديط االقتصادية والضغوسيتحمل احلرب 

م املعسكر الليربايل. ضد وع صراع احلضارات ليتزعّ طرح موضيفعل يف خمتلف بلدان الشرق األوسط. إنه يوتركيا، و 
 من املنافسة األوروبية والشرقية. اما يتوقعه من حركات الشعوب وضد ما يتوقعه أيض  

رب اليت ال يريدها، ىل احلالغرب اإلمربيايل إ لنجرّ  ؛ا من التأكيد على حوار احلضاراتلن أما بالنسبة لنا، فال بدّ 
نا كما يعرتف بذلك هنتغنتون، طيع قهرنا يف موقع قوتستال ي ايف موقع قوته، وهو أيض   طيع منافستهفنحن ال نست

؛ فنزاع احلضارات شكل من و التفاهم. وسواء اختذ احلوار شكل النزاع أن احلضارة اإلسالمية باقية وقويةمن أ
ا إال أن نفعِّل أساليب هذا شكال املناجزة بينها. وما علينوحوار احلضارات يف جوهره شكل من أشكال احلوار. أ

 ليه اإلنسانية من عصر املعلوماتية، والعوملة.ء له ما حيتاجه يف ظل ما وصلت إياحلوار، وهن

بعد سقوط اإلتاد  مام صورة جمملة لواقع احلال يف العاملء أاب جدير بالقراءة ويضع القارىالكت وبعد، فإنّ 
  العامل.طل على مواقع القوة والنفوذ يفالسوفيييت، وي

 

 


