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بعد صدور مقالة صموئيل هنتنغتون:  -وبهذا اللفظ: حوار الحضارات  -الدعوة الى حوار األديان والحضارات ليست جديدة. فقد أتت 
. يومها كان قد مضى علّي شهران بالواليات المتحدة 1993في خريف « الشؤون الخارجية«: »فورين أفيرز»في مجلة « صراع الحضارات»

 للتدريس أستاذًا زائرًا بمركز دراسات الشرق األدنى بجامعة هارفرد. وفي المصعد، بالمقر القديم للمركز، أقبل الصديق روي متحدة أستاذ
لم تعجبكم؟ « صراع الحضارات»مقالتي عن التاريخ اإلسالمي بالجامعة، على مصافحة رجل شيخ نحيل، سرعان ما ابتسم وقال: سمعت أن 

وقال متحدة: سواء أعجبتني أم ال، فال شك في أنها جعلت عالقات الواليات المتحدة والغرب بالمسلمين واآلسيويين أكثر صعوبة! وأجاب 
امعة، ويعمل في الَدور الذي الشيخ الذي عرفته في ما بعد أنه األستاذ صمويل هنتنغتون، وكان أستاذ كرسي الدراسات االستراتيجية بالج

تحت مركز دراسات الشرق األدنى مباشرة. واتفق الرجالن على ندوة نقاشية عن الموضوع بعد شهر يشارك فيها إضافة إليهما أستاذ 
د لويس واقترح روي متحدة ُمتخابثًا دعوة برنار «. نظرية العدالة»الالهوت البروتستانتي، واألستاذ جون رولز المشهور، صاحب كتاب 

، وكلنا نعتمد عليه في دراسات «صراع الحضارات»أيضًا، وتبّسم هنتنغتون ثانية وقال: قرأت ما قيل من أنه كان أول من استخدم المصطلح 
مع اإلسالم، وهو األكثر فهمًا للموضوع، ونشترك في أجزاء واسعة من الرؤية التي أدليُت بها. وأِسفُت ألنني ما كنت قد قرأت المقالة بعد 

انني اشتريت المجلة. وتأخر عقد الندوة، وعندما جرت كنت قد غادرت هارفرد الى شيكاغو، وأخبرني روي متحدة وبعض التالمذة أن لويس 
اعتذر، وكذلك رولز، وشارك الثالثة، وما كان النقاش بين هنتنغتون والطالب لطيفًا وال هادئًا، وقال له أحد الطالب أخيرًا: نعرفك من 

ين التقليديين، لكنك في المقال صرت من صقور المحافظين الجدد، والذي أخشاه أن يستنصر اإلنجيليون الجدد بمقالتك لمزيد من المحافظ
 الهجمات على اإلسالم، ويشتبك معهم األصوليون واالعتذاريون المسلمون، فال يعود األمر قاصرًا على نقاشات بين األساتذة واألكاديميين!

أن عرضًا واقعيًا لألوضاع هو خيٌر من  1996اذ هنتنغتون الدائمة، والتي عاد لعرضها في كتابه بالعنوان نفسه عام وكانت حجة األست
هة التلهي بالنيات الطيبة لدى المعتدلين. ثم إن صراع الحضارة الغربية مع اإلسالم أو العكس ليس الجزء األهم في ما عَرَضه، بل األهم وج

راعات الدولية وعلل النزاعات فيها من األيديولوجيا واالستراتيجيا الى الثقافة. وقد انصرفُت بعد عودتي من هارفرد نظره في تغير طبيعة الص
، 2001. ثم بعد خريف العام 1997و 1994بين العامين « االجتهاد»وشيكاغو الى بيروت لمعالجة الموضوع، وفتح نقاش حوله في مجلة 

للمثقفين المحافظين األميركيين. وقد تطورت لدى مثقفين عرب كثيرين، وبنتيجة « من أجل ماذا نحارب»أو « الحرب العادلة»وصدور وثيقة 
)عام صدور المقالة والقبض على الشيخ عمر عبدالرحمن بحجة أنه أراد تفجير مركز  1993الجدال الطويل، واألحداث والوقائع بين عامي 

(، رؤية مؤداها أنه ليست للصراعات 2001)غزو العراق بعد أفغانستان، وأحداث العام  2003التجارة العالمي بنيويورك للمرة األولى(، و
طبيعة حضارية أو أصول حضارية، فالحضارات ال تتحاور وال تتصارع، وإنما تتحاور وتتصارع الدول والقوميات والشعوب المتبلورة في دول 

إنما تأتي لتأبيدها، ولجعل حل تلك الصراعات صعبًا أو مستحياًل، وبخاصة أن  على الحضارات أو الثقافات أو األديان« الصراعات»وإحالة 
 األسباب الحقيقية للصراعات بين األمم والدول سياسية واقتصادية واستراتيجية!

طبعًا. فالذي حدث، لماذا أذكر هذا كله هنا واآلن وربما للمرة العاشرة؟ بسبب دعوة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز لحوار األديان والثقافات 
وسواء أكانت أطروحة هنتنغتون صحيحة أم مخطئة، أن الرؤية التي تضمنتها صارت سياسًة للواليات المتحدة أيام الرئيس جورج بوش 

على سياسة إدارته الخارجية، وصعود نفوذ اإلنجيليين الجدد في سياساته الداخلية. وكما تفنَّن ثأريو « المحافظين الجدد»طرة االبن، وسي
بوش الحضاريون )الطريف أن المحافظين الجدد هؤالء النسبة األكبر فيهم لليهود والكاثوليك، ذوي األصول التروتسكية، وليسوا من 

ومن شابهها الى إمداد « القاعدة»)وليس وحشية اإلسالم!(، أّدت انتحاريات « األصوليين المسلمين»وحشية  البروتستانت!( في إثبات
، 2006 - 2001بالمياه الضرورية لطحن األجساد والنفوس والمصالح والمديات االستراتيجية. وفي األعوام « صراع الحضارات»طاحونة 

ال تجد غير أسلحة مشهورة، ودماء سائلة تحت راية الدفاع عن اإلسالم، أو الدفاع عن كنَت تستطيع أن تتطلع من حولك أنت العربي ف
ن، الحضارة واإلنسانية في مواجهته! وتركز الحصار والصراع والغزو في الحقيقة على اإلسالم، وعلى العرب وأرضهم ومصالحهم. َفُغزَي َبَلدا

لقواعد العسكرية وحامالت الطائرات. وصار المعارضون للهيمنة الجديدة أعداء وجرت السيطرة على عشرات البلدان في شكل غير مباشر با



 لإلنسانية والديموقراطية!
، اتجاهه لفك الحصار عن العرب 2005ولذلك فقد كانت شجاعة بالغة من خادم الحرمين الشريفين، وبعد وصوله الى العرش عام 

قة بالعالم. فقد عقد مؤتمرين للقمة إسالمي وعربي بالمملكة. ودعا العراقيين واإلسالم، وانتهاج سياسات جديدة إلعادة تشكيل العال
والفلسطينيين الى مكة للتحاور والتوافق، ودعم اللبنانيين في مواجهة إسرائيل، ومن أجل التوافق. وزار الدول الوسطى الصاعدة مثل 

أن تقّطعت بالعرب الُسُبل في ظل األوحدية القطبية، وصراع الحضارات. الصين والهند وروسيا واليابان وتركيا لصنع عالقات ُأخرى معها بعد 
 فكأن المطلوب كان ليس االستيالء على األرض والموارد وحسب، بل واالستيالء على الروح الثقافي والديني لبقايا هذه األحاسيس التي تميز

االتجاهات ما أتت ثمارًا فورية، وال أظهرت الدول العربية  اإلنسان عن وحوش التكنولوجيا والطبيعة. وعلى رغم أن المبادرة في شتى
في  المحاَصرة تضامنًا قويًا معها، فإن الملك عبدهللا تابع مسيرته فزار الفاتيكان والتقى البابا الجديد وقتها على أثر محاضرته الشهيرة

في لقاء للعالقات « حوار األديان والثقافات»ورت الدعوة الى جامعة رغنسبورغ، والتي تعرَّض فيها لإلسالم. ومن هناك دعا الى الحوار. وتط
مع اليابان. ثم جاء مؤتمر مكة بين علماء المسلمين لَصوغ وثيقة تتعلق برؤية المسلمين أنفسهم للحوار، وعلى أي أساس يريدون التالقي 

الديانات واالتجاهات، وجرى في دولة كاثوليكية بارزة،  مع اآلخرين. ثم كان مؤتمر مدريد، الذي جمع القادة الدينيين والثقافيين من سائر
 وصدرت عنه وثيقة صار تجاهلها غير ممكن في كل حوار ونقاش.
وبنتيجة هذه المساعي كلها، رأى الملك عبدهللا بن عبدالعزيز أن الظروف صارت ناضجة لتجديد المبادرة األخرى المتعلقة بالسالم أو قرن 

ى األمم المتحدة حيث ألقى الكلمة الرئيسة التي تقيم العالقات العالمية على أساسين: التعارف، والعدالة. التعارف المبادرتين. وهكذا ذهب ال
عام  الذي دعا إليه القرآن الكريم في مجال العالقات بين البشر، والعدالة التي دعت إليها المبادرة العربية للسالم في مؤتمر القمة ببيروت

موقع العرب والمسلمين في العالم، وتقتضيها إنسانيتهم وحرياتهم ودورهم العالمي في العقد األول من القرن الواحد  ، والتي يقتضيها2002
 والعشرين وما بعد.
لقد تفكك الحصار من حول العرب واإلسالم. وانتهت أسطورة صراع الحضارات. ونحن في صدد العمل على المشاركة في النظام العالمي 

 دي واالستراتيجي، الستعادة التوازن، وبهذه الطريقة فقط يمكن أن تصبح العدالة َمْدخاًل للمبادرة العربية للسالم الشامل.بشقّيه االقتصا

 


