رؤى العالم واإلنسان :
وثيقة التنوع الثقافى الخالق وحقوق اإلنسان الثقافية
رؤية نقدية تحميمية مقارنة من منظور إسالمى
د  .سيف الدين عبد الفتاح

(*)

مقدمة:
الرؤي الغربية وحقوق اإلنسان في الرؤية اإلسالمية :

يصدر أستاذنا الدكتكر حامد ربيع في بحث غير منشكر لو حكؿ "الخبرة اإلسالمية كنظرية حقكؽ

اإلنساف كدالالتيا المنيجية" ،نقد التكجو حياؿ المفاىيـ الغربية كتبنييا كتقميدىا مف دكف دليؿ أك برىاف،
كمنيجيا " ..فكؿ مف ٌأرخ لمتراث اإلنساني لـ
عمميا
كمف دكف تبيف عناصرىا كمقتضياتيا كنقدىا ن
ن
نقدا ن
يكف إال غر نبيا ،ك انطمؽ مف المؼاىيـ الغربية ،كاإلنس انية المتقدمة فقط ىي تمؾ النابعة مف الحضارة
األكركبية ،كالتقدـ السياسي ىك أسمكب الحياة الديمقراطية في نمكذجو الغربي ،ال يتج أز أم منيما عف

اآلخر ،مجمكعة مف المفاىيـ المشكىة أف لنا أف نعيد النظر في جكىرىا ،ال بمعنى أنيا غير صادقة-

معينا في
كلكف عؿل األقؿ بمعنى أنيا غير مطمقة ،ىذه المفاىيـ المختمفة كاف البد كأف تفرض نا
إطار ن
فيـ التاريخ السياسي كالخبرة اإلنسانية ،حيث التقاليد العممية تعكدت أف تنطمؽ في فيـ أم خبرة سياسية
مف اإلطار الفكرم المجرد الذم رسبتو لنا المفاىيـ الغربية "..

(ُ)

ىذا الذم مؤكد عميو األستاذ الد كتكر

ثالث قضايا منيجية يحسف اإلشارة إلييا:
حامد ربيع يثير ة
األولى  :قضية المفاىيـ كالتي تثير استخداـ أك عدـ استخداـ المفاىيـ كالمصمحات الشائعة في

العصر الراىف ،كمنيا ال شؾ مصطمح ىذه الدراسة الذم يدكر حكؿ "حقكؽ اإلنساف"(ِ).

الثانية  :إذا اعتبرنا أف ما يتعمؽ باإلنس اف مف حقكؽ كالتزامات ظاىرة ،عرفتيا كؿ التككينات

الحضارية عمى مر التاريخ فيؿ ممكننا اعتبار مفيكـ "حقكؽ اإلنساف " كخبرتو غريبة فحسب ،كىؿ صؾ
المصطمح في الغرب ،يستبعد المنظكرات األخرل لمخب ار ت 3الحضارية المختمفة  .كمف ىنا كاف تساؤؿ
مشركعا حكؿ "ىؿ فكرة حقكؽ اإلنساف مف المفاىيـ الغربية؟.)ْ("..
ريمكفدك باينكار
ن
قضايا ثالث ميمة تتساند وتتفاع ل عند اإلجابة عمييا .

إف ما يؤكده بانيكار مف صعكبة ذلؾ عند التصدم لمعالجة ىذا المكضكع كما يرتبط بو مف

قضايا أمر مقرر ،ذلؾ أف حقكؽ اإلنساف ليست مف القضايا ا ألكاديمية كالعممية البحتة ،بحيث يمكف
بعيدا عف كاقعيا كسياقيا ،فيي تيداس باألقداـ في الشرؽ كالغرب كالشماؿ كالجنكب عمى السكاء،
يتيا ن
كاذا كاف مف المسمـ بو أف ىذا العدكاف العالمي عمى حقكؽ اإلنساف يرجع إلى ما فطر عميو اإلنساف كما
استئثارا،
يركب فيو مف نكازع تستيدؼ إلى حصيؿ المصالح كالقكة إلى الحد الذم يجعؿ المصمحة أنانية ك
ن
استكبارا ،ناىيؾ عف أف ىذه الحقكؽ بكضعيا الراىف كعمى ما اكتسبتو مف ركاج كانتشار ال
بغيا ك
كالقكة ن
ن

(*)

أستاذ العمكـ السياسية – كمية االقتصاد كالعمكـ السياسية – جامعة القاىرة.
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عالميا يبمغ مف القكة بحيث يحمؿ الناس عمى فيمو كاالتفاؽ عميو ،كأف حقكؽ اإلفساف
رمز
تزاؿ ال تمثؿ نا
ن
ظاه رة كفكرة كمفيكـ البد أف تككف محالن كمجاالن لمحكار كاالتصاؿ بيف الثقافات المختمفة ،كبما يؤكد أف

أمر ضركرنيا.
تمقيح األفكار نا

طا ضمنية ال تتكافر في معظـ المشتركيف
كلكف شركط الحكار ال تتكافر
أحيانا ألف ىناؾ شرك ن
ن
فيو ،كمف األمكر التي يسيؿ تممسيا أف الصي اغة الحالية لحقكؽ اإلنساف ىي ثمرة حكار جزئي لمغاية

بيف الثقافات العالمية  .إف التساؤؿ السابؽ يدلنا عمى ضركرة البحث في مختمؼ الثقافات بغية الكصكؿ
إلى مفيكـ شامؿ لحقكؽ اإلنساف كمف الخطأ في منيج البحث أف نبدأ بيذا السؤاؿ :ىؿ تكجد فكرة حقكؽ

لزكما مطمقنا لضماف كرامة اإلنساف ،يجب أف نبحث
اإلنساف في ثقافات أخرل ،إذا أف ىذه الفكرة ألزمة ن
عف الظاىرة ال في الكممات ،بعبارة أخرل يجب أف نبحث في المقابؿ المشابو كىك في ىذه الحالة حقكؽ
اإلنساف ،كال يقصد بالتشابو ىنا المطابقة مف كؿ الكجكه كإنما يقصد التشابو الكظيفي(ٓ).

كلذا فنحف ال نيدؼ إلى ترج مة حقكؽ اإلنساف إلى المغات الثقافية األخرل فقط ،كال نبحث عف

مجرد أكجو الشبو بؿ نحاكؿ أف نجد المقابؿ المشابو ،فإذا رأينا – مثالن  -أف حقكؽ اإلنساف ىي أساس

احتراـ كرامة اإلنساف في إحدل الثقافات ،كجب أف نبحث كيؼ تقكـ ثقافة أخرل بيذه الكظيفة  ،كىذا ال

يتحقؽ إال إذا كجدت أرضية مشتركة بيف الثقافتيف ،أك يجب أف نس |أؿ كيؼ تصاغ فكرة إيجاد نظاـ
اجتماعي عادؿ في إحدل الثقافات ،كنبحث ىؿ مفيكـ حقكؽ اإلنساف كسيمة مناسبة لمتعبير عف ىذا

النظاـ؟
كمف خالؿ ىذا النيج ستظؿ مركزية المفيكـ الغربي لحقكؽ اإلنساف مف جية ،ككذلؾ المعايير الظاىرة
كالكامنة فيو مف جية أخرل.
كالشؾ أف مركزية المفيكـ الغربى تعبر عف الخركج عمى أصكؿ التنكع الثقافى كمقتضياتو ،بـ
بيف عالمية المفيكـ الكامنة فى إنسانيتو كخصكصيتو اؿمتمثمة فى خبرات التعدد كالتنكع.

ا يجمع

كما قد تستخ دـ ىذه الكممات؛ مثؿ التنكع الثقافى كالتعددية الثقافية كتعدد اليكيات كمجرد غطاء عمى

سمككيات الييمنة كاالستئثار  ،كمف

ثـ فإف تحفظ ىكمي .ؾ .بابا عمى تمؾ األلفة التي تغمؼ

المصطمحات التي نتقاذفيا اليكـ مثؿ  :التعددية الثقافية ،التنكع الثقافي ،تعدد اليكيات.. ،الخ فال يعكد

بمقدكرنا استخداميا بنكع مف الرضا كالبداىة كدكنما تفكيرٔ.

كىكأمر يدعكنا الى القياـ بتحميؿ متعمؽ لنص الكثيقة كما سيأتى الحقا .

أوال :إشكاالت نظرية ومنيجية وتطبيقية  :رؤى العالم والنظرة إلى اإلنسان :
نحف أماـ بعض مف اإلشكاالت النظرية التي ترتبط بالمدخؿ إلى ىذا المكضكع كاإلطار
المنياجي كالنظرم ،فضالن عف اإلشكالية التي ت رتبط بإمكانية تطبيؽ ذلؾ في إبراز رؤية
متكاممة ليذا المكضكع شديد األىمية كالذم يتعمؽ برسـ صك ورة كمية "لرؤية العالىـ " World

.View
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ككاقع األمر أف دراسا ت رؤية العالىـ في الغرب عمى أىمية ما أشارت إليو مف ضركرة

رؤية

البنى الفكرية كالمعرفية الغربية كضركرة التعرؼ عمى أصكليا التككينية كالفمسفية ،إال
كتحميؿ ي
رؤل لمعالـ ذات طبيعة تنظيرية ـ ختمفة كارتباطيا
أنيا في حقيقة األمر لـ تجمع في أداتيا بيف ن

بنماذج تطبيقية .

إف ىذا الجمع بيف الثابت كالمتغير في "رؤية العالـ " مف ا ألصكؿ المعرفية التي يجب أف يجدد
النظر فييا مف غير أف تتبدد أك تتجمد.
مفيكـ رؤية العالىـ مف المفاىيـ التي رغـ استحداثيا إال أنيا تعبر عف نمط مف التفكير يرتبط
بجممة األنساؽ الحضارية في تطكرىا كانعكاساتيا المعرفية؛ كمف ىنا فإف

تثير أكثر ـ ف إشكاؿ فرعي:

إشكالية رؤية العالىـ

ُ -ما ىي رؤية العالىـ؟ ىؿ ىي تقتصر عمى جممة مف المفاىيـ الكمية أـ عمى كاحد

منيا؟ أـ أف عـ ؽ ىذه الرؤية ال يتعمؽ بـ فرداتيا بمقدار ما يتعمؽ بالمقدرة عمى

نظميا.

ِ -اإلشكاؿ الثاني محكره القضية التي تتعمؽ بمصادر رؤية العالىـ ،ذلؾ أف التنازع بيف
اعا ال يمكف أف نجنب رؤية العالىـ عنو ،حتى إننا
اؿكضعية كالديف قد شيد صر ن
نستطيع أف نصنؼ مع مف صنؼ رؤل العالىـ إلى  :رؤية عممانية مادية كضعية،

كالى أخرل دينية قادرة عمى أف تصؿ الكاقع بأنساؽ الحياة المختمفة مف معا رؼ كقيـ

كأنماط سمكؾ كمقاصد كمية.
ّ -كذلؾ فإف ىناؾ إشكاالن ثالثنا ،ىذا اإلشكاؿ الثالث إنما يتعمؽ بالغاية الكمية التي
ترتبط باالستفادة مف تأصيؿ رؤل العالىـ.

غاية األمر في ىذا المقاـ أف رؤل العالىـ بتصنيفاتيا كتككيناتيا المختمفة إنما تعبر عف

دراسات ما كرائيو في عالـ األفكار كالمعارؼ ،كتعبر عف الفمسفة الكامف ة خمفيا كفي جكفيا .

كفقنا ليذه الرؤية ،فإف المعارؼ كاألفكار ذات جذكر ضاربة كذات سيقاف باسقة كذات فركع
مثمرة  .المعرفة  -أك باألحرل رؤية العالىـ -كالشجرة التي يمكف أف تيتيعيد بالرعاية كبالنماء
ً
َّماء. 
ىصمييىا ثىابً ه
كالتطكير ،كؽبؿ كؿ ذلؾ بالتأصيؿ  :أ ٍ
ت ىكفى ٍريعيىا في الس ى
ترتكز بحكث رؤية العالىـ عمى الفيـ كليس عمى الرصد أك الكصؼ ،فيي تغكص كراء الظكاىر

المختمفة بقصد الكشؼ عف أنماط التفكير كالمبادئ التي كراء ىذه الظكاىر  .كقد تكسع استخداـ

مفيكـ رؤية العالىـ فظيرت مصطمحات أخرل تتداخؿ معانييا مع ذلؾ المفيكـ أك تستخدـ بنفس

المعنى مثؿ" :نظرة أك رؤية ،صكرة....إلخ".

كما أف رؤل العالـ كتصكرات المكاف كالزماف كمقكالت الفكر كأنساؽ التفكير قد تأصمت في
المجتمع ذاتو ،كىناؾ مف اىتـ بالتصكرات أك رؤل العالـ الدينية كيذىب إلى أف كؿ المعتقدات

الدينية -سكاء البسيطة أك المركبة -تمثؿ خاصية كاحدة عامة أك مشتركة؛ فيي تفترض تصنيفنا
كؿ األشياء التي يفكر فييا اإلنساف.
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إف المفاىيـ كرؤل العالـ كما يقكؿ رابابكرت تكجو أفعاؿ الناس حيث يسمككف في ضكئيا  ،فيي
تعد الناس باستجابات تكيفية نحك البيئة أك العالـ.

كطبقنا آلراء كيمفاس تتككف رؤل العالـ مف العناصر أك المككنات التالية:
أ  -صكرة العالـ  :World pictureكىي تؤسس عمى التفكير كتككف معرفية في جكىرىا.
ب  -نماذج الحياة  Ideals of lifeكىي تؤسس عمى اإلرادة أك النشاط.

جػ -خبرة الحياة  Experience of lifeكىي تؤسس عمى الشعكر أك اإلحساس كالقيـ.

كىي فكرة عف الككف كـ نظكمة األفكار التي تجيب عف تساؤالت كبرل حكؿ المكقؼ عف
الكجكد كاألشياء التي تحيط بو كعالقتو بيذه األشياءٕ.

أىـ ما يمكف أف تحيط بو دراسات رؤية العالـ ىي.

 - 1أنماط التفكير كالقكاعد كالمبادئ الذىنية التي يصدر عنيا
الثقافية كالتي تكمف كراء الثقافة كتعطييا معناىا.

(الشخص ) في نظرتق

 - 2االىتماـ بالمبادئ المجردة التي تحكـ السمكؾ كأنساؽ القيـ التي تكجو الشخص في
عالقاتو كاختياراتو.

 - 3نظرة الشخص إلى ذاتو كالى الناس أك اآلخريف كتقكيمو ليـ كلتصرفاتيـ كلعالقتو بيـ،
ككذلؾ نظرتو لمبيئة المادية كالماكرائية.
 - 4الطريقة التي تبدك بيا األشياء كالعالقات كالتصرفات في نظر الشخص كالحكـ عمييا.
بالبعديف الزماني كالمكاني ،كالبعد التاريخي كاحتكاؾ الثقافات كتأثير ذلؾ
 - 5االىتماـ
ٍ
عمى حياة المجتمع كقيمو.

 - 6النظرة المستقبمية لدل الشخص عمى اعتبار أف المستقبؿ ىك امتداد لمحاضر أم إنو
(كاقع) لـ يتحقؽ بعد باؿفعؿ ،كاعتبار رؤية العاؿـ ذات طبيعة معيارية كتقكيمية.

كيقكؿ اشتيفستر ٖ" :عالقتنا بالعالـ كما ىي قائمة في يقيف إرادتنا لمحياة حينما تحاكؿ ىذه
اإلرادة أف تدمج نفسيا في الفكر – تمؾ ىي نظرتنا لمككف  .إف النظرة في الككف ثمرة النظرة في
الحياة كالعكس " (احتراـ الحياة –المعرفة األخالقية -النظر العقمي المتحرر -النظر الركحي
لمحضارة -العالقات الفعاٌلة بيف اإلنساف -الخير المشترؾ ) .إف األىمية الكبرل لرؤل العالـ
تنبع مف أف كؿ شخص كربما كؿ جماعة تع

المنعكسة في أذىاننا عف الكجكد ،ليا تأثير

مؿ عمى ضكء رؤيتيا لمككف؛ أم إف الصكرة
مباشر في عممنا ،في عقيدتنا ،كسمككنا

(االجتماعي) ،في حياتنا الفردية كاالجتماعية؛ أم أف كؿ شخص يعيش كفؽ رؤيتو لمككفٗ.
ثانيا :وثيقة التنوع الخالق :

فكرة التنكع الثقافي كاإلنساني الفكرة المفتاح في ىذا األمر الذم نحف بصدده ،كمف ىنا جعمت مف ذلؾ

التنكع إطا انر مفىاجيان لي بعد أف كاف إطا انر في الرؤية كفي عممية الثقافة ،كمف ىنا كاف ذلؾ العنكاف
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يتضمف تنكع الكثائؽ كالنصكص كتنكع الرؤل كالتكجيات كتنكع المؤسسات التي قامت عمى ىذا ،فاؿكثيقة
التي تتعمؽ بالتنكع الثقافي الخالؽ قامت عميو ىيئة لمتربية كالعمكـ كالثقافة العاؿ مية (اليكنسكك) بينما قاـ
عمى الكثيقة التي تتعمؽ بالتنكع الثقافى فى اإلعالف اإلسالمى الصادر عف اإلسيسكك  ،كفي ىذا اإلطار

أيضان فإنني أضفت إلي العنكاف لفظ المقارنة ،ألف المقارنة بنت التنكع كال يمكف إال أف نؤكد عمى ىذا

األمر مف الناحية المنياجية ،كذلؾ فإف إضافة ؾ لمة النقد جاءت ألف النقد ىك ركح التنكع كاختالؼ

الرؤل كاآلراء في ىذا المقاـ ،كاستكممت ىذه المسألة بالتنكع في المداخؿ كالرؤل فإف األمر الذم يتعمؽ
بتحميؿ قذه الكثائؽ ،يجب أال يقتصر بأم حاؿ مف األحكاؿ عف البحث في لفظ ىنا أك في تعبير ىنا أك
في أسمكب ىناؾ كلكف ا لبحث يجب أف ينطمؽ إلي القراءة في الرؤية الكامنة فيما بيف السطكر كىي
رؤية حضارية تعبر عف تمؾ المنظمات كالمؤسسات كالبرامج األممية .
كالتنكع في المداخؿ كما يقكلكف ىك تعدد في المسالؾ ككما يؤكدكف في تراثنا فإف تعدد المسالؾ ىك راحة

لمسالؾ ،كالتنكع كالتكامؿ كاؿتكافؿ ىك مسألة غاية في األىمية في المناىج كفي كثير مف المداخؿ ،ذلؾ
أف المداخؿ تقكـ عمى جبر بعضيا بعضا كجبر النقص في بعضيا فتتكامؿ كتتكافؿ الرؤل فتقدـ رؤية
كمية في ىذا المقاـ .
إذف ،رؤل العالـ الجامعة ىي رؤل مقترنة بالتنكع جامعة كغير مانعة ،كىنا البد كأف ف

خرج مف حالة

التحميؿ الكثائقي إلي إطار يتعمؽ بالتحميؿ الثقافي ،دكف اال فتئات عمى مضمكف ىذه الكثيقة في كؿ ىذه
األمكر التي نحف بصددىا  .أما الكصؼ الذم يتعمؽ باإلسالمي فميس معناه أننا نتحدث عف اإلسالمي
في محاكلة لتمييزه عف اإلنساني كلكف اإلسالمي بحكـ التعريؼ ىك

البد كأف مسكف في المنظكمة اإلسالمية.

إنساني كاإلنساني بحكـ التعريؼ

كىنا في ىذا المقاـ يجب أال ننزلؽ إلي رؤية دفاعية تحاكؿ أف تصكر أف اإلسالـ متيـ سكاء في
القضايا التي تتعمؽ بالتنكع أك في القضايا التي تتعمؽ بالتسامح الثقافي أك السياسي أك في القضايا اؿتي
تتعمؽ بالتنمية كعمميات التخمؼ كلكننا البد كأف نسير خطكة أبعد كنقدـ مدخالن بنائيان .
أما األمر الذم يتعمؽ بالعالـ فميس معنى ذلؾ أننا سنتحدث عف أمكر تتعمؽ بالنظرم كالتنظير مف دكف

أف نتعمـ أف الكثائؽ كالنصكص ال يمكف أف تق أر إال في سياقاتيا الكاقعية ،كأف سياؽ ىذه الكثائؽ الكاقعية
ىك الذم يحدد مدلكالتيا عمى األرض ،فالمفاىيـ كالرؤ ل تبنى عمى األرض أكثر مما تبنى في الكثائؽ

كالكتب ،كمف ىنا قد تككف الديباجا ت التي تتعمؽ بتقرير التنكع الثقافي الخالؽ في اليكنسكك عبارة عف
كالـ جميؿ ،كأسمكب محبكؾ ككثير مف ىذه األمكر التي

تتعمؽ باليكية كلكنو ال يتحدث عف سمبيات

عكلمة التنميط التي أرادت أف تنمط البشر في قالب كاحد لخدمة حضارة غالبة ،كمف ىنا كجب عمينا أال
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نعكؿ عمى فائض الكالـ كؽلة العمؿ ،كىذا ما نشاىده في كثير مف الكثائؽ كلكف عمينا أف نعكؿ عمى
ٌ
فائض العمؿ كقمة الكالـ .
كىنا في ىذا اإلطار فإف األمر يتعمؽ بحسبة غاية في األىمية كىي حقكؽ اإلنساف الذم يتعمؽ باىتمامنا

ىذا كالتنكع الثقافي الخالؽ كىك أمر يتعمؽ بالبنية الثقافية التي تتعمؽ بعممية اإل نماء كالعمراف .ذلؾ أ ف
رؤية العالـ ىي التي تنظـ ما بيف رؤية اإلنساف كالككف كالحياة في رؤية حقكؽ اإلنساف ،فالبد أف ننظر
في ىذه الرؤية األساسية الكامنة بيف السطكر كالتعبيرات كاإلنساف كالككف كالحياة كالعالقة بينيا في رؤية

التنمية اإلنسانية كالعمرانية ،كاالنساف كالككف كالحياة في رؤية التنكع الثقافي الخالؽ .
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اإلنساف كعالقتو بالساحة الحضارية إف ما تعبر عف جممة مف العالقات بيف إنساف التنمية كالتنمية
اإلنسانية كبيف ثقافة اإلنساف كانساف الثقافة كثقافة التنمية

التنمية اإلنسانية

ُِ

ُُ

كتنمية الثقافة ،كتنمية الثقافة اإلنسانية كثقافة

كأنسنة التنمية كثقافتيا .

(

)

ىذه ىي األمكر التي تؤ كد عمى محكرية العالقة بيف ىذا األمر كالذم يجعؿ اإلنساف في دائرة المركز
بالنسبة ليذه االىتمامات كمف ىنا فإف األمر الذم يتعمؽ برؤية العالـ كالدنيا ىي رؤية ناظمة كجامعة
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لإلنساف كالتنمية كالتنكع الثقافي كفي ىذا اإلطار فإننا أماـ أربع مداخؿ كبرل تتحكؿ إلي عشرة مداخؿ
أساسية في النظر إؿم ىذا المكضكع.

(

(
)

)

أما المداخؿ األكلى فيي مداخؿ معرفية كىي النمكذج المعرفي كمدخؿ التحيز كالمداخؿ المنياجية التي
تتعمؽ بتحميؿ النص كعممية التأشير فالتنمية ترتبط دائمان بالمؤشرات ،ثـ األمر يتعمؽ بعد ذلؾ بمداخؿ

ثقافية كحضارية كالعكلمة كالتنميط كمدخؿ التحميؿ اؿ ثقافي كالحضارم كالخصكصية الثقافية كاليكية

كمدخؿ األقميات كالتعددية ،ثـ نقدـ في النياية مداخؿ بنائية كىما المدخؿ المقاصدم في عشريتيو
كالمدخؿ السفني أك سنف التعامؿ مع ثقافة السفينة في ىذا اإلطار .
كفي مدخؿ النمكذج ا لمعرفي قدمنا مثؿ ىذه الرؤل الخمس التي يؤكد عمييا تكماس ككف في كتابو بنية
الثكرات العممية كأف كؿ نمكذج معرفي يتككف مف خمسة عناصر ،الرؤية الكجكدية ،كاإلطار المفاىيمي

كاإلطار التحميمي كقكاعد التفسير كاإلشكاالت األجدر كاألجدل بالتناكؿ .
أما في الرؤية الكجكدية فإننا البد كأف ننظر إلي ذلؾ العالـ الذم آؿ

إلينا كالذم يقكـ عمى قاعدة مف

عكلمة ا لتنميط كعكلمة نماذج التنمية كعكلمة حقكؽ اإلنساف بالتكظيؼ السياسي كالمصمحي كازدكاجية
المعايير ثـ بعد ذلؾ اإلطار المفاىيمي الذم يتعمؽ باإلنساف كالحقكؽ كالتنمية كالتنكع الثقافي

كاالختالؼ

ُّ

كالتعددية كالعكلمة ،ثـ بعد ذلؾ اإل طار التحميمي الذم يتعمؽ بكحدات التحميؿ كاإلنساف

الفرد كاإلنساف الجماعة كاإلنساف اإلنسانية

 .كأصكؿ التحميؿ الثقافي كالمنظكر الحضارم كالكشؼ

المعرفي عف التحيزات في مثؿ ىذه الكثائؽ المختمفة كالمؤشرات بيف النقص كالقصكر كالمدخؿ

المقاصدم كأصكر التحميؿ كالمدخؿ التنمكم التكاممي كالمدخؿ السفني .
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أما قكاعد التفسير فإنيا تقدـ ىذا الحديث الذم يتعمؽ بنصكص كحديث األماني كالمادم كغمبتو عمى
الجكانب المعنكية كاألخالقية كاستخداـ مقكال

ت تفسيرية مثؿ مقكلة ابف خ

لدكف في قكانيف الغمبة

كالمغمكبية .أما المغمكب فمكلع بتقميد الغالب ؼم عكائده كفي زيو ك سائر أحكالو ككثائقو.

أما اإلشكاالت األجدر بالتناكؿ فإنيا تتناكؿ عنصر يتعمؽ باألجندة المخذكلة فيناؾ مف األمكر التي
تتعمؽ بيذه األمكر الثالث (سكاء تعمقت باإلنساف أك بالتنمية أك بالتنكع الثقافي ) أدل ذلؾ إلي اختزاؿ
ىذه الرؤية في رؤية معيفة كلك كاف ىناؾ كقت لعرضت كثيقة التنكع الثقافي بكسائميا كآلياتيا العشريف

التي تركز عمى نكع معيف مف الثقافة كال تركز عمى كامؿ مساحة الثقافة كخرائطيا ألف الحقكؽ الثقافية

أكسع بكثير مما تحدثت عنو ىذه الكثيقة ألنيا أرادت أف تحدث تنكعان كلكف في قكالب تنميط العكؿ مة.

أما األمر الثاني فإف ىناؾ أجندة قاصرة كىناؾ عدـ مراعاة لألكلكيات في ىذا المقاـ.




–
–
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(
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–
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)






(

)




أما المدخؿ الذم يتعمؽ بالتحيز فيك مدخؿ ميـ كأؤكد ىنا أف التحيز يأتي مف جممة مف المفاىيـ
الحضارية الكبرل كسنرل ىنا أف اإلنساف كالثقافة كالتنمية ىي مف المفاىيـ الحضارية ا

لكبرل التي ال

يمكف إطالقان إال أف تعبر عف ىذا األمر كتبدك ىذه المفاىيـ مف بعد ذلؾ مداخؿ لمتحيز بالنسبة ليذه
المفاىيـ بشكؿ معيف كيؤكد عمى ذلؾ نظاـ قالكا عنو أنو دكلي جديد يقدـ رؤية لمعالـ كرؤية لمتنمية
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.

كرؤية لمعكلمة كالتنميط عمى شاكمتيا









ثـ بعد ذلؾ يأتي المدخؿ ا لثالث الذم يتعمؽ بتحميؿ النص ،بكؿ مستكياتو  ،التحميؿ األكؿ الذم يتعمؽ
بطبكغرافية النص كأىـ أفكاره األساسية .
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التنوع

الثقافي

الخالق فى وثيقة

اليونسكو

ثـ بعد ذلؾ التحميؿ السياقي ،فال نص بال سياؽ كالتحميؿ المفاىيمي كالتحميؿ الحججي كالعبارات
المرجعية ثـ المسككت عنو .
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(

ثـ قراءة النصكص

ُْ

)

جميعان قراءة جامعة تقكـ عمى أصكؿ الجمع ما بيف ك ثائؽ التنكع ا لثقافي كالعمميات

التي تتعمؽ بالتنمية اإلنسانية

في ىذا اإلطار كأكدنا في قراءة فاعمة كمتفاعمة عمى ضركرة القراءة النقدية كضركرة البحث في مشاريع
التغيير كأىمية صيا غة مشركع حضارم إسالمي إنساني لمتنمية كرد االعتبار لمقيـ كالديف
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(





)




في سياؽ عمميات البناء الحضارم كالتنمكم كرؤل العالـ ثـ بعد ذلؾ تحميؿ النصكص كرسالة إتصالية.

(
)

فى ىذا السيا ؽ المقارف قدمت اإلسيسكك رؤية حكؿ التنكع الثقافى جعمتو إعالنا إ سالميا ال يختمؼ فى
بنكده عف اإلعالف المتعمؽ باليكنسكك.
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اإلعالن اإلسالمي حول التنوع الثقافي

وثيقتا التنوع الثقافى بين حديث الديباجة بين فائض الكالم وحديث األماني وكممات الزينة:
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مف األىمية أف نقكـ بعممية مقارنة بيف كثيقتيف ميمتيف حكؿ التنكع الثقافي؛ إح داىما صادرة عف
مؤسسة دكلية تيتـ بالشأف الثقافي كىي اليكنسكك ،كأخرل خرجت عف أعماؿ مؤسسة نكعية تتمثؿ في

اإليسيسكك ،كىي تجعؿ مف العالـ اإلسالمي مجاؿ كساحة اىتماماتيا باإلضافة إلى بؤرة االىتماـ

المتمركزة حكؿ الشأف الثقافيُٓ.

اإليسيسكك

اليكنسكك
المنظمة

المكضكع لمخطاب

الديباجة

شبكة اإلسنادات المرجعية

تعريؼ الثقافة

االنعكاسات السمبية لظاىرة

منظكمة القيـ (التعاكف  ،التسامح

العكؿمة

الثقافى  ،كحدة الجنس البشرل ،

التنكع الثقافى سبيؿ التعايش

 ،الحكار  ،االعتراؼ بالتنكع

الحكار بيف الشعكب كالثقافات

تعزيز التنكع كالتبادؿ المثمر بيف

اإلخاء كالعدؿ كالتسامح

الثقافات

الخركج مف دكامة النزاعات

العكلمة خطر كفرصة

المستنزفة

العيد الدكلى لحقكؽ اإلنساف

اإلعالنات الثقافية لألمـ المتحدة

األحكاـ المتعمقة بالحقكؽ الثقافية

مؤتمرات القمة اإلسالمية خاصة

كالتنكع الثقافى

إعالف طيراف

ميثاؽ اليكنسكك

العكلمة اإليجابيات كالسمبيات
منظمة المؤتمر اإلسالمى،

إعالنات ميثاؽ منظمة اإليسسكك
 ،االستراتيجية الثقافية

•

التنوع الثقافى تراث

•

مشترك لإلنسانية
•
المحتكل

التنوع الثقافى والتعددية

الحضارات
•

الثقافية
•

حقوق اإل نسان ضمانة
الحقوق الثقافية إطار
لمتنوع الثقافى

•

تنوع

التنوع الثقافى والتنمية
المستدامة

•

لمتنوع الثقافى
•

التنوع الثقافى وحوار

ثقافى متاح

لمجميع
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العولمة ـ الحوار ـ القيم
ـ التراث المشترك

•

مساىمة

الثقافة

والحضارة االسالميتين
في إغناء التنوع
الثقافي

•

التراث الثقافى مصدر

•

لإلبداع
•

السمع

الحضاري والعولمة
والخدمات

•

الثقافية متميزة عن
بقية السمع
•
•

•

التنوع الثقافي والتفاعل

السياسات

التنوع الثقافي بإسيام
الجميع ولخدمة الجميع

•
الثقافية

التنوع

الثقافي

والمنظور اإلسالمي

حافز لإلبداع

لحقوق اإلنسان

تعزيز سياسات اإلبداع

ولثقافة العدل والسالم

والنشر عمى المستوى

•

التنوع الثقافي واالبداع

الدولى

•

دور المنظمة اإلسالمية

إقامة شراكات بين

لمتربية والعموم والثقافة

القطاع العام والخاص

–إيسيسكو

والمجتمع
•

التنوع الثقافى والتنمية

•

دور اليونسكو فى تنفيذ

•

دور الدول األعضاء

خطة العمل

خطة العمؿ

تعميؽ النقاش الدكلى ػ الكعى ػ

مياـ اإليسسكك كالدكؿ األعضاء

العممية التعميمية ػ تبادؿ المعارؼ فى ىذه المنظمة
ػ التنكع المغكل ػ محك األمية

الرقمية ػ كسائؿ اإلعالـ كشبكات

المعمكمات ػ ػ ػ الخ

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الديباجتيف اتسمتا بقدر مف العمكـ ،حيث إف كثيران مف المفردات

األساسية تقر نيبا قد تشابيت
المستدامة ،اإلبداع ،إلخ.)..

(العكلمة ،حكار الحضارات ،التنكع الثقافي ،حقكؽ اإلنساف ،اؿ

تنمية

كقد اتسمت الكثيقة الدكلية لميكنسكك بالطابع العممي ،فألحؽ باإلعالف الدكلي لمتنكع الثقافي

الخالؽ خطة العمؿ .صحيح قد نختمؼ عمى مدل إجرائية ىذه الخطة ،كمدل مراعاتيا ألكلكيات الكاقع

المتعمؽ بالتنكع الثقافي كعمؿيات التعارؼ الحضارم ،إال أف كثيقة اإليسيسكك افتقدت ىذا الطابع العممي

م.
المحدد لخطط التنفيذ ،مكتفية باإلشارة إلى مرجعية ىذا اإلعالف حكؿ التنكع الثقاؼ
أما عف المحتكل فإف الكثيقتيف قد تشابيتا فى محتكل المبادئ إلى حد كبير  ،كىك أمر لـ تقـ فيو
الكثيقة اإلسالمية بالدكر النقدل الكاجب لمكثيقة الدكلية فضال عف التميز الذل يمكف أف تمثمو الكثيقة
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اإلسالمية  ،فبدت الكثيقة اإلسالمية مستنسخة ديباجة كمحتكل مف الكثيؽ ة العالمية فى متابعة تسكدىا
ركح التقميد ال اإلبداع كىك ربما يككف أم ار مخالفا لمتنكع  ،كليس معنى ذلؾ أننا ننشد االختالؼ

لالختالؼ  ،ذؿؾ أف بعض ىذه العناصر يمكف أف تممؾ إسياما متمي از

كما اتضح لنا مف استعراض

بعض قسمات ىذه الرؤية اإلسالمية.

إف إصدار كثيقة جديدة مف منظمة نكعية كمنظمة المؤتمر اإلسالـ ل البد أف يحمؿ مف دكاعى

الضركرة الدافعة لتأسيس رؤية متميزة فى الطرح كالترشيد كالتجديد  ،كليس مجرد إضافة كثيقة لـ تكف إال
ظال باىتا لمكثيقة العالمية عمى الرغـ مافيىا مف مناطؽ انتقاد كانت تستحؽ التعقيب كالترشيد  ،خاصة

تؿؾ الرؤل المعكلمة التى صيغت الكثيقة عمى قاعدة منيا القائمة عمى التنميط ال التنكع كالتعكلـ ال
مراعاة الخصكصيات الحقيقية كالضركرية.

ككاف حريا كذلؾ أف تيتـ الكثيقة بالجانب اإلجرائى التنفيذل كالتطبيقى  ،ال أف تقدـ خطاب الزينة

كسد الخانة  ،كىى أمكر صارت تؤشر عمى الفجكة بيف الخط اب كالكاقع  ،بيف الخطاب المأمكؿ كالكاقع

الشائو تضيع الحقكؽ اإلنسانية كتتكه أصكؿ التعا

رؼ اإلنسانى كتطمس حقائؽ التنكع الثقافى تعددا

كتنكعا كامتدادا كآفاقا مستقبمية .
أما عف عممية التأشير كىك أمر يتعمؽ بالمنيج فعممية كضع مؤشرات التنمية اإلنسا

نية كالعمراف انما

تعبر أف لمعمراف شركطو المنياجية العامة  .كلذلؾ عندما نقكـ بكضع تأشيرات تتعمؽ بالتنـ ية يجب أف
نأخذ في االعتبار الطبيعة الخاصة ليذه المجتمعات مف دكف أف تنزلؽ إلي مسألة الخصكصيات  .ثـ أف
القياس ال يكجد لذاتو ،فالقياس في أم عمـ يكجد

باعتباره كسيمة ثـ يجب أف تتكافر شركط المياقة

المنياجية كالمناسبة الكاقعية ،كفي ىذا اإل طار فإف التنمية بأبعادىا البنيانية المادية كالمعنكية يجب أف
تترجـ إلي متغيرات كأف تحكؿ المتغيرات إلي مؤشرات كلكف ضمف مقكلة التنكع الثقا

في لبناء نماذج

لمتنمية النابعة ال التابعة  .كه نا أؤكد عمى ىذا المعنى الذم يتعمؽ بالمؤشرات التي تتعمؽ بنكعية الحياة

إذا أردت أف تتفحصيا فيي ليست إال مؤشرات مادية محضة كأف ىذه المؤشرات المادية ىي مف األىمية

بمكاف بالنسبة لإلنساف كلكف ىا البد كأف تتعمؽ ليس فقط بنكعية الحياة كلكف بالحياة النكعية  ،كالحياة
النكعية ىي الحياة الطيبة .
ثـ بعد ذلؾ يأتي المدخؿ الذم يتعمؽ بالتحميؿ الثقافي كالحضارم كالتنكع الثقافي كنماذج التنمية

كالمعايير كمف الضركرم في التحميؿ الثقافي أف نعيد االعتبار لمقيـ كصعكد الديف كبناء الخيارات كنقد

عكلمة االستئثار كتأسيس عالمية الرحمة كاالستخالؼ حتى تنتج اإلنساف المكرـ كالككف المعمر كالحياة

الطيبة.
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ثـ بعد ذلؾ كاف ىناؾ المدخؿ الذم يتعمؽ باألقميات كالتعددية فاألمر الذم يتعمؽ بالتعددية ىك اؿ مدخؿ
اؿصحيح ألف التعددية ظاىرة ككنية أما كجكد األقميات في المجتمع فيجب أف يككف مرىكنان بأصؿ

التعدد ية لمحفاظ عمى حقكقيـ كالحفاظ عمى مكانتيـ كالحفاظ عمى كؿ األمكر التي تتعمؽ بيذا األمر كىك
مفيكـ يعقد إدارة التعدد كاالختالؼ فى الدكلة كالمجتمع  .بينما يقدـ مدخؿ

النسيج االجتماعى كشبكة العالقات االجتماعية مدخال مناسبا إلدارة التعدد بكؿ تنكعاتو كاختالفاتو .

إدارة التعدد كاالختالؼ  :جدؿ النسيج االجتماعي كشبكة العالقات االجتماعية
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ثـ بعد ذلؾ الخصكصية الثقافية كمفيكـ كمنظكمة بيف خيارات نماذج التنمية كالتنكع الثقافي كقد تعرضت
لبعض ىذه األمكر ألنو عندما ننظر إلي الخصكصية الثقافية سنجد ترسانة مف المفاىيـ التي ترتبط بيذا
األمر كاألصالة كالمعاصرة ،التجدد كالتراث كالتنكير كالنيضة كالمفاىيـ العالمية كاليكية كدكائر

كأشياء كثيرة جدان يجب أف نأخذىا في االعتبار .
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االنتماء






 








(

)

الخصكصية الثقافية بيف مدخؿ التنكع كمدخؿ االنعزاؿ :

تبدك تمؾ االتجاىات التي تتحدث عف الخصكصية الثؽ افية

ُٔ

كتتذرع بيذه المقكلة إلعالف انعزاليا عف

كافة المعمكرة كاستمساكيا بعناصر ىكيتيا الضيقة كباعتبار أف اليكية عممية ناجزة ال تأثير ليا في

الكاقع ،كال تأثير لمكاقع عمييا ،خاصة أننا في عصر يسمى بعصر العكلمة

ُٕ

الذم أجرل في المعمكرة

مياه كثيرة أثرت عمى جممة التحديات كالمتغيرات التي يشيدىا كككب األرض كالبشر القاطنيف فيو ،كمف
ىنا كانت العالقات بيف ىؤالء ىي محط االىتماـ لجممة ممف االتجاىات كمف بينيا الخصكصية الثقافية

حينما تككف مدخال لمعزلة كاالنعزاؿ .

كغاية األمر في ىذا التكجو أنو ال يمكف بحاؿ النظر لمخصكصية مف خال ؿ ىذا المنظكر الضيؽ كالذم

يؤكد عمى سعة العالـ كانسياب كثير مف متغيراتو التي تتعمؽ باالتصاؿ كالمعمكماتية ،كىك أمر يجعؿ مف

اختيار العزلة إف كاف في ذلؾ قرار أم ار غير كاقعي ،ال يمت لعالـ الكاقع بمعطياتو بأم صمة في ىذا
المقاـ ،فإذا كانت العزلة خيا ار أك ق ار ار في

عصكر مضت كعقكد مرت ،فإنما في زمف العكلمة

ُٖ

كسياقاتيا قد يختمؼ األمر كثيرا ،أما المدخؿ المناسب لفيـ الخصكصية فإنو ينفي العزلة كاالنعزاؿ،
كيقصي معاني االنكفاء كاالكتفاء ،كيتحفظ عمى معاني االستئثار كاالستغناء ،كضمف ق ذه الرؤية فإنو

يجعؿ الخصكصية مدخال لمتنكع ا لثقافي الدافع إلى حاؿ مف التعارؼ اإلنساني

ُٗ

كالرافع لشأف المعمكرة

في تكظيؼ ىذا التنكع كادارة التعددية كاالختالؼ ضمف أصكؿ التكافؿ كالتكامؿ كالتكافؤ ،كىي أصكؿ
كمية يتضمنيا مفيكـ التعارؼ اإلنساني َِ.

كمف ىنا تبدك لنا الخصكصية الثقافية كممة تحتكم عمى كثير مف الـ عاني المميزة حتى أنيا تجعؿ مف
قضية اليكية كما سنرل جكى ار ليا ،كىي إذ تشير إلى رؤل العالـ كمصادر الفكر كمناىجو كأساليب
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الفعؿ كأنماط الحركة كالمككف الجكىرم ،كالركح السارية كالنسؽ الناظـ ،كترسـ الحدكد ليا كالمميزة مف
أنساؽ القيـ كالعقائد كالمرجعية.

كبيذا الـ عنى فإف مفيكـ الخصكصية الثقافية جكىر فاعؿ ال يمكف تجاىمو أك التغافؿ عنو في

تميز الشخصية الحضارية ،كىي بذلؾ ليست مجرد أداة أك ماركة مميزة ،كما قد يراىا البعض الذم

يختزؿ ىذا المفيكـ في بعض مظاىر

ثقافية  .كغاية األمر في ىذ ا كعند المقارنة بيف الخطابيف فإننا

سنج د الخطاب الغربي قد يحمؿ عناصر ازدكاجية تشير إلى حاؿ الخصكصية الثقافية عمى مساريف؛

مسار يتعلؽ بمحاكلة نفي خصكصية اآلخريف مف خالؿ إثبات مركزية الغرب (ُِ)كمحكرية أفكاره ضمف
حالة مما أسمى باإلمبريا لية الثقافية ،بينما يجعؿ مف الخصكصية الثقافية لمغرب أم ار محكريا

يجب

التأكيد عميو كاالستناد إليو باعتباره ركح الحضارة الغربية مف دكف أف يعني ذلؾ محاكالتو في تعميـ

الخصكصية الغربية كمحاكلة تنميط العالـ عمى شاكمتيا

(الحالة العكلمية )(ِِ) .ككذلؾ فقد نشيد في

الخطاب العربي إشكاؿية تحاكؿ االستناد إلى خطاب الخصكصية في محاكلة االنفالت مف القيـ اإلنسا نية

الكمية بدعكل احتراـ الخصكصيات ،كقد يتمادل بعض تكجيات ىذا الخطاب بالحديث عف الخصكصية
لممارسة سمكؾ انعزالي أك سمكؾ مكتؼ مستغف عف عالقات التعارؼ الحضارم مع األنماط الثقافية
الحضارية المتعددة كالمتنكعة.

كقد أفرزت جممة ىذا الخطاب الغرب م كالعربي معا نظريا ت صارت تستخدـ في التأثير كتشكؿ تكابع
كتعديات شديدة الخطكرة في ىذا المقاـ مف مثؿ سيادة نظرية المؤامرة المسككنة بمعاني االختصاص
كالنظرية العكلمية كقدر محتكـ ،كالتي تشير إلى نفي االختصاص

 .كأكرث كؿ ذلؾ ثنائيات مف مثؿ

األصالة كالمعاصرة ،كالتراث كالتجديد ،كالمشترؾ كالمختمؼ ،كالقديـ كالتقميدم كالحداثة.
كبدا ىذا الخطاب يستدعي مف ذاكرتو تقسيـ العالـ تقسيما حديا خطابان غربيان يقكـ عمى مركزية الغرب

في إطار المقكلة التي انتشرت حكؿ  the west and the restبينما تنتشر في جنبات الخطاب

العربي كاإلسالمي تقسيـ المعمكرة ضمف دا ر الحرب كدار السالـ ،كبدا كؿ ىذا الخطاب خارج عف حد
فقو االختالؼ ،كفقو الخالفات كالتفاعالت كالتحالفات ،فقو التجانس كالتماسؾ كأصكؿ التكامؿ كالتعامؿ

كالتعاكف.
كفي ىذا اإلطار برز ىذا الخطاب ممكىا كممبسا دراسة العالقات األساسية داخؿ الظكاىر ا لمختمفة سكاء
في العالقات في داخميا أـ العالقات بيف الظكاىر المتناىية؛ مثؿ إىما

ؿ العالقة بيف الكمي كالجزئي

كالجذرم كالثانكم ،كالمفصمي كاليامشي ،كالثابت كالمتغير ،كالداخؿ كالخارج ،ك

المتمايز كالمشترؾ،

كاإليجابي كالسمبي ،كالتعارؼ كالصداـ ،كالكحدة كالتنكع ،كالكافد كالمكركث ،كالعالمي كالخاص.

عالقات كميا البد مف مالحظتيا في الظكاىر كانتاج الخطاب الالئؽ بيذا الفيـ كالكعي لمخركج مف فقو

االختالؼ إلى فقو االئتالؼ كامكانات إدارة الخالؼ.

ثـ بعد ذ لؾ ىناؾ المنيج البنائي الذل يتشكؿ فى المدخؿ المقاصدم الذم يتعمؽ بالمقاصد العامة الكمية
يمكف أف كالتى تحدد عناصر غاية في األىمية يجب البحث في ىا في ىذا اإلطار  ،ؼيمكننا أف نحدد
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مجاالت التنكع الثقافي ،أكلكيات التنكع الثقافي كالكسائؿ كالعناصر المالئمة كالمآالت التي يمكف أف
تتعمؽ بيذا ،فقو الكاقع كالمؤسسات كغير ذلؾ مف األمكر .

(
)

كؾذلؾ فإف التنمية يمكف أف تصاغ مف ذلؾ المنظكر المقاصدم
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ككذلؾ المنظكر السفني الذم يقكـ عمى إطار شبكة مف العالقات االجتماعية داخؿ المجتمع كشبكة مف
العالقات اإلنسانية داخؿ األمة عبك انر إلي اإلنسانية كالككف ،فيذه األمكر كميا إنما تعبر عف ىذا المدخؿ

السفني ،سؼمنة العالـ كأصكؿ التنكع الثقافي كسفينة المجتمع كأسس التنمية كالعمراف الحضارم كىذه
أمكر تتعمؽ باإلصالح كتتعمؽ باألثرة كاألنانية كتتعمؽ باالختالؼ كتتعمؽ بالتكامؿ كالتكافؤ كتتعمؽ
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بإشكاالت السمطة كاالستبداد كأنساؽ القكة المشكىة سكاء في الداخؿ أك في الخارج  .كمف يخرؽ سفينة
الكطف ىك في النياية يخرؽ سفينة األرض ،إذف ،نحف أماـ سمسمة مف الحقكؽ الثقافية لك أردنا أف نحدد
مقاصدىا فيجب أف تشمؿ كافة ىذه الحقكؽ التي تتعمؽ بمجتمع المعر
كالمعمكمات كالمعرفة كحرية التعبير عف اليكية كالحقكؽ ا

فة في إطار معرفة المجتمع،

لمغكية كالحؽ في االختالؼ كاألمف الثقافي

كأنساؽ القيـ كاألصكؿ العقدية كالتعارؼ الثقافي كالحؽ في حماية الرمكز الحضارية كحقكؽ الجمعيات

الفرعية الثقافية كتنكع الخبرات .
ضمف ىذا المدخؿ المتكامؿ لفيـ التنكع الثقافى بكؿ امتداداتو كبكؿ مستكياتو يبدك ىذا المفيكـ صار لو
مف اؿمقتضيات كالمستمزمات التى يجب بنائيا حتى يمكننا أف نؤسس بنى التنكع الثقافى بما

يضمف

فاعمياتيا ،كما لذلؾ مف التبعات كالمسئكليات التى يجب كضعيا فى قمة سمـ األكلكيات كعمى رأس ذلؾ

تأتى ميمة صياغة خطاب المسئكليات المشتركة.

ثالثا :خطاب المسئوليات المشتركة بين النموذج االستخالفي والمدخل المقاصدي والرؤية السفنية:ـ

إف خطاب المسئكلية يرتبط بما يمكف تسميتو ـ سئكلية الخطاب كالشؾ أف ىذا يتأسس عمى قاعدة مف رؤية

العالـ كتأسيس خطابات المسئكليات اإلنسانية المشتركة كالتى تستند إلى رؤل كمية تقكـ عمى نظر قكيـ
لالنساف كاالستخالؼ كاالختالؼ كمقدمات لخطاب اإلنسانية كالمسئكلية حكؿ التنكع الثقافى .
االستخالؼ كالخالؼ يكضح اف مكاف ا إلنساف كرسالتو في آف كاحد فيك خميفة اهلل فقد تحمؿ أعباء
الخالفة كتكاليفيا التي سيقكـ بيا في األرض حمؿ األمانة

اإلنساف الحضارم.

(المسئولية ) جزء ال يتج أز مف تككيف

مختار حينما تحفظت كافة الكائنات عمى حمميا لثقؿ تمؾ األمانة
نا
ىذه األمانة حمميا اإلنساف
اما حيث تتكلد مف الخالفة
نا
كعظمتيا كجالؿ قدرىا كلكف اإلنساف حمميا
اختيار ليككف بداية اختياره التز ن

كمف حمؿ األمانة عقيدة المسئولية كااللتزاـ الكجكدم كاإلنسانى في آف كاحد.

إف مف معنى ذلؾ أنو إذا كاف الكجكد اإلنساني في ذاتو يجسد معاني الخالفة في األ

رض فإف

الخالفة في ذاتيا مسئكلية كأمانة كاف معنى ىذا أف الحفاظ عمى األمانة ك أداءىا كحسف القياـ عؿييا ىك
االلتزاـ المصيرم أك الكاجب المطمؽ الذم ال يستطيع اإلنساف أف يتيرب مف ق أك يتحايؿ عميو كىنا يأتي
االختيار كحركة عمرانية كحضارية.

أف الكجكد اإلنساني كجكد حضارم ،كااللتزاـ بأمانة الكجكد الحضارم نظرة إنسانية كقمة المسئكلية  ،أف
كجكد اإلنساف في األرض يفرض كجكد عالقات إنسانية تتعدل ذاتو فتصؿ بينو كبيف المكاف كالزماف

كاإلنساف عمى امتداد ىذه اؿتنكعات كميا كتعقد األحكا ؿ كتعدد الخمؽ كالطاقات كما يتصؿ بكؿ ذلؾ مف
ظكاىر حضارية.
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ىذه العالقات تفرض كجكد خصائص إنسانية عامة مف حيث الفكر كالشعكر كاإلحساس يشترؾ
فييا الناس أجمعكف.

أف ىذه الخصائص اإلنسانية العامة ال تكتسب نضجيا إال بالعمؿ كالتجرب ة مف خالؿ األطر

عضكيا بحيث تحقؽ مف خالؿ كؿ ىذه األنساؽ
كاألنساؽ الفكرية كالقيمية كالمرجعية المتكاممة تكامالن
ن
استقامة لمكجكد الحضارم كالمجتمع اإلنساني.
قد يتحدث الناس عف أف ىناؾ أزمة أمكاؿ كما يشيعكف أك أزمة نقصاف الخبرات الفنية أك أزمة نقؿ
تكنكلكجيا أك أزمة عالقة بيف عالـ الشماؿ كعالـ الجنكب أك أزمة مجتمع المعرفة أك جكدة المعايير ىذه

كميا مشاكؿ كلكنيا ليست أزمات  ،كأف العالـ الذل نعيش يعاني مف أزمة حقيقية ىى أزمة إنساف (ِّ).

أزمة اإلنسان في تزكية نفسو كعمراف كيانو كمف فقد عمراف ذاتو ال يقدر عمى عمراف الحياة
أنشأكـ مف األرض كاستعمرؾـ فييا ).

( ىك

خالفة اإلنسان رؤية لمعالم :
كمف المسائؿ الميمة في ىذا المقاـ أف كؿ حضارة تممؾ رؤية لمعالم تنظر فييا تمؾ الحضارة نظرة تتسـ

بالخصكصية لإلنساف كالككف كالحياة كتربط بيف ىذه األركاف بجممة مف العالئؽ كالتفاعالت لتتحرؾ

بذلؾ الحضارة نتيجة ىذا التفاعؿ  ،فتصير الحضارة بذلؾ انعكاسا لمرئيات عف الكجكد كمفاىيـ الحياة ،
كيصير مفيكـ الحضارة بذلؾ مقياسا لمستكل اإلدراؾ كعنكانا عمى معطيات األمـ كالشعكب  ،كمف خاللو
ِْ

يمكننا تفسير كثير مف أحداث التاريخ كمضاميف الثقافة

كاإلبداع.

ىذا التفريؽ بيف الحضارة مف جانب كالمبادئ مف جانب أخر يعنى أنو بقدر ما تككف المفاىيـ صحيحة
كسكية كمالئمة لإلنساف كمعينو لو عمى الممارسة كالدافعية كالفاعمية كاالنفتاح ،بقدر ما تككف الصكرة أك

حقيقة التفاعؿ الذل ينتج حضارة مشرقة مضيئة  .كبقدر ما تككف المفاىيـ مجانبة لمفطر ة اإلنسانية بقدر
ما تبيت الصكرة كتنحرؼ الحضارة.

كفي ظؿ ىذه الرؤية فإف الحضارة بيذا المعنى تتككف مف عناصر عدة يقع عمى رأسيا اإلنساف بكمياتو
فيك صاحب التفاعؿ لما يممؾ مف أنشطة كطاقات كقدرات عقمية كجس

المفاىيـ كالتصكرات عف الحياة.

كمف ىنا يبدك لنا مفيوم خالفة اإلنسان

(

)

دية كركحية تكجييا مجمكعة

ىك جكىر كأىـ عنصر مف عناصر المككنات الحضار ية،

ألف ىذا المفيكـ مف العناصر األساسية المحركة لمتاريخ كاننا نقكؿ مع مف يقكؿ أف حركة التاريخ ناجمة

عف عالقة بيف اهلل تعالى إليا ،كربا ،كخالقا  ،كبيف اإلنساف خميفة  ،كالككف مسخ ار  ،كميدانا لفعؿ العمراف

كالشيكد الحضارل اإلنسانى  .كاإلنساف ىك المحكر الذل ينبو لقضية االستخالؼ كيحرؾ أصكؿ الفعؿ
الحضارل باعتباره حاصؿ إئتماف مف اهلل إلنساف يستخمؼ في ممكو  ،مبتمى في عممو ،كيؼ يحسف أك

يسئ؟ ،ضمف ما سخره لو اهلل سبحانو كتعالى فيككف فعؿ اإلنساف ـ ستندا إلى قاعدة التسخير منطمقا إلى

أصكؿ التعمير مرتادا كؿ آفاؽ الفاعمية كالتثمير  .ىذه الخالفة التى أعقبت ىذا اإلعالف اإل ليى الذل

ارتبط بنداء حركى تحرؾ فيو اإلنساف بأف يككف سيدا في الكون ال سيدا عميو  ،سيدا في الككف بفعمو
كفاعميتو ،كليس سيدا عميو باالستعالء كاالستغناء بالسيطرة كالطغياف.
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كاف ذلؾ اإلعالف اإلليى الذل اعتبر ميثاقا كعيدا لمخالفة اإلنسانية كالذل تضمف خمؽ الكائف الجديد
أال كىك اإلنساف فجاء ذلؾ الخمؽ مقترنا بالميمة كالرسالة كالكظيفة التى يمكف تجميعيا فى معنى
المسئكلية ،كالدكر الذل أنيط بعيدتو لإلطالع بو كذلؾ في قكلو تعالى " واذ قال ربك لممالئكة إنى جاعل
في األرض خميفة " ( البقرة  )َّ:تسـ ية ىذا الكائف كانت تسمية بحسب كظيفتو في الخالفة

الميثاؽ التأسيسي الذل عظـ مف ىذه الميمة كجعميا محكا في ىذا االبتالء االليى لفعؿ اإلنساف

الحضارل

(ِٔ)

.ىذا

ليؤكد عمى عمك ىذق الميـة كسمك ىذه الرسالة " وىو الذى جعمكم خالئف األرض ورفع

بعضكم فوق بعضكم درجات ليبموكم فيما آتاكم" (األنعاـ .) ُٔٓ:

ىذه الـ ىمة التى كمؼ اهلل بيا اإلنساف كجعميا غاية لكجكده تنبنى عمى قاعدة مف خالفو اإلنساف هلل كىك

أمر يقتضى مف الخميفة ترقية فعمو اقتداء ب مستخمفو كاقترابا منو ليحقؽ معنى االستخالؼ عمى الكجو

األفضؿ كاألفعؿ  ،كلذلؾ فإف اإلنساف الخميفة يحصر ىمو الحضارل كجيده كاجتياده في االقتراب مف
اهلل مستخمفو كذلؾ بالعمؿ الدائب كالكدح المست ديـ لترقية ذاتو كتنميتيا كتأسيس عالقات تحفز دافعية

ىذه الحضارة كفاعميتيا ،حتى يبمغ مف االكتماؿ الدرجة التى ذكرىا اهلل في قكلو " يا أييا اإلنسان إنك
كادح إلى ربك كدحا فمالقيو "( االنشقاؽ  )ٔ :ىذا الكدح الحضارل في ظؿ ىذا العقد االستخالفى لـ
يكف خمكا مف إعانة إؿىية ؿذلؾ المخمكؽ التى تتمثؿ في أمريف:

األمر األول تعميـ آدـ األسماء كميا ،كؿ األسماء التى تتعمؽ بمساره
كاف القاعدة التى انطمؽ منيا أصكؿ التكميؼ كحقائؽ التكريـ

(ِٕ)

كمسيرتو الحضارية  ،ىذا التعميـ

" إنا عرضنا األمانة عمى

واألرض والجبال فأبين أن يحممنىا وأشفقن منيا وحمميا اإلنسان إنو كان ظموما

السموات

جيوال " ( األحزاب

 )ِٕ:كتبدأ اآلية الكريمة بقكلو تعالى (إنا عرضنا ) ككممة عرضنا في ذاتيا تعنى الحرية كتؤكد عؿ
حقيقة االختيار المسئكؿ  ،الحرية اختيار كتقييـ كمفاضمة  ،كتأتى كممة األمانة لتعبر عف حقيقة ىذه

الرسالة الحضارية ككممة شاممة جامعة تدؿ عمى الدقة كالعمؽ كالخطكرة  ،فيى دقيقة النيا جمع ت بيف
طبيعة الحياتيف ،الحياة اإلنسانية كالحياة الطبيعية التى سيكاجييا المرء كيتعامؿ معيا  ،كىى عميقة ألنيا

ترجع قبؿ كؿ شئ في أصميا إلى األمف كاإليماف  ،إيماف اإلنساف بربو  ،كايمانو بذاتو  ،كايمانو بحياتو
ككجكده ،كايمانو باإلنسا نية كميا  ،ألف ذلؾ اإليماف ىك

أصؿ شيكع األمف في كؿ جنبات الحياة

الحضارية ،كأف كممة األمانة خطيرة ألنيا رعاية دائمة كعناية قائمة كغاية الزمة ،ثـ ىى أيضا أداء
كفداء كايثار ،كبدكف ذلؾ ال تصبح األمانة أمانة ،كانما تصبح استغالال كاستئثا ار كأنانية.

فكانت االستجابة التمقائية إلى النداء االليى الذل يحمؿ الغاية مف كجكد اإلنساف في األرض.
ىذا اإلنساف كاف مف األىمية أف يحفزه اهلل سبحانو كتعالى ألمانتو حضاريا في القياـ بميمتو يحفزه
بالتكريـ " ولقد كرمنا بنى آدم وحممناىم في البر وا لبحر ورزقناىم من الطيبات وفضمناىم عمى كثير
ممن خمقنا تفضيال " (اإلسراء.)َٕ:
األمر الثانى المستند إلى ذلؾ التكريـ كالمتمثؿ في اإلعانة االليية لمسيرة اإلنساف الحضارية تمثؿ في
التسخير "وسخر لكم مافى السموات وما فى األرض جميعا( ".الجاثية  )ُّ:ككاف اهلل سبحانو ك تعالى قد
قصد بيذه اإلعانة الحضارية عمى الرغـ مف جيؿ اإلنساف رغـ قدرتو عمى العمـ كالظمـ كالطغياف رغـ
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قدرتو عمى العدؿ ليبث الثقة في امكانياتو كمكانتو  ،أما بالنسبة لإلمكانيات فقد أعطاه اهلل سبحانو كتعالى
تمؾ الثقة في الشأف المادل في إطار التسخير كبث فيو الثقة
كالتفضيؿ عمى كؿ مف خمؽ.

في الشأف المعنكل في إطار التكريـ

كاذا كاف االنساف خميفة ربو بناء عمى األعباء كالتكاليؼ التى تكجبيا مرتبة الخالفة ،فإف ىذا معناه أف
الخالفة في ذاتيا أمانة ،إنيا أمانة الكجكد اإل نسانى في ذاتو كأمانة الـ جتمع كالناس أجمعيف ،كأف

الخالفة في ذاتيا مسئكلية كأمانة  .كمعنى ىذا أف الحفاظ عمى األمانة كآدائيا كحسف القياـ عمييا ىك
االلتزاـ المصيرل أك الكاجب المطمؽ ا لذل ال يستطيع اإلنساف أف يتيرب منو أك يتحايؿ عميو  ،كىنا تأتى
عنقو (
"
األمانة فريضة ممزمة لكؿ فرد مف ذكر أك أنثى فقاؿ سبحانو " وكل إنسان ألزمنا ه طائره في

اإلسراء.) ُّ:

كلقد يظف الذيف ينظركف في ىذه األمكر ببادل الرأل مف غير نظر عميؽ أك فحص دقيؽ أف خالفة

اإلنساف في األرض إذ تككف أمانة ممزمة بحيث تكلد ع ناصر المسئكلية الدائمة لكؿ إنساف كعمى ىذا
النحك مف الكجكب المطمؽ .قد يرل ىذا البعض أف في ذلؾ القضاء الكامؿ كالشامؿ عمى حرية اإلنساف
كارادتو كاختياره بؿ ككجكده الحضارل كفات ىؤالء انو ال كجكد لإلنساف إال بتحقيؽ إمكاناتو كأف الكجكد

االنسانى يفترض الحرية ،فبغير الحرية لف يستطيع اإلنساف أف يحقؽ أيا مف إمكاناتو كأف الحرية الكاممة
لإلنساف تقتضى القكاعد التى يسير عمييا كالفركض التى ييتدل بيا كالقكانيف التى تحكـ خطاه.

حرية الفرد

كليس في ىذا شئ مف االستعباد إلرادة اإلنساف فقد نص القرآف الكريـ صراحة كأكد عمى

حرية كاممة فقاؿ سبحانو " من اىتدى فإنما ييتدى لنفسو  ،ومن ضل فإنما يضل عمييا،والتزر وازرة
وزر أخرى ،وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال " ( اإلسراء .) ُٓ:

األمانة اختيار كلكنيا إلى جانب ذلؾ ،االختيار مسئكلية بيذه األمانة الككنية الكجكدية أف يعيش اإلنساف
في يقظة دائمة ككعى دائـ كفكر دائـ كشعكر دائـ كتمؾ ىى خصائص الكياف اإلنسانى

اإلنساف أف يحقؽ بيا كجكده في كاقع حضارل لو نفعو لمفرد كالمجتمع كاإلنسانية.
قكامة األمانة كاستخالؼ اإلنساف كسيادتو في الككف ليست مجرد رئاسة شرفية ال
نفعا ،كلكنيا في حقيقة األمر قكامة إيجابية كاعية ،التى تصكف كتحفظ

كسعيا االجتياد ك الجياد كبقدر ما يدعـ كيؤصؿ ما تقكـ عميو حيا

ِٖ

التى يستطيع

تخدـ شيئا كال تحقؽ

ما حققت اجتيادا كجيادا  ،ما

ة اإلنساف كعالقاتو كيكفؿ تحقيؽ

كجكده.
كىذا كمو يعنى ضمف ما يعنى اف الكجكد اإلنسانى كجكد حضارل  ،كأف االلتزاـ بأمانة الوجود الحضارى

فريضة أخالقية كقيمية كعقدية  ،كأف نظ رة االلتزاـ بأمانة الكجكد الحضارل نظرة إنسانية ؽ بؿ كؿ شئ ،
كأف كجكد اإلنساف في األرض يفرض كجكد عالقات إنسانية بينو كبيف ظكاىر األرض كما يتصؿ بيا
مف ظكاىر طبيعية ككنية ىذه العالقات تفرض كجكد خصائص إنسانية عامة مف حيث الفكر كالشعكر

كاإلحساس  ،يشترؾ فييا الناس أجمعكف كأف ىذه الخصائص ا إلنسانية العامة ال تكتسب نضجيا إال
بالعمؿ كالتجربة ضمف أصكؿ تقتضى أصكؿ الحكمة كالعدؿ كالرحمة كالمصمحة
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 ،كقد جمع اهلل ىذه

المعانى في قكلو تعالى "ىو أنشأكم من األرض واستعمركم فييا فاستغفروه ثم توبوا إليو إن ربى قريب
مجيب" (ىكد.)ُٔ :
ىذا ىك عقؿ الخالفة اإلنساف "خميفة اهلل " ىذه الكمـ ة التى تجسد معانى عميقة كخطيرة فيى مقاـ

كصفة كرسالة كتمؾ ىى مقكمات ماىية اإلنساف .فيى مقاـ ألنيا تكريـ مف اهلل سبحانو لإلنساف أف يككف

خميفتو في األرض كىى صفة يعرؼ بيا اإلنساف كيتميز  ،كىى ليست صفة عارضة أك مؤقتة أك قاصرة
عمى نفر مف الناس دكف آخريف.

فإذا اىتزت الصفة أك انحرفت إلى مقاـ أخر،فإنيا ليست مف الخالفة في شئ كليسػت مف اإلنسانية في
شئ ".لقد خمقنا اإلنسان في أحسن تقويم ،ثم رددناه أسفل سافمين  ،إال الذين آمنوا وعمموا ا لصالحات
فميم أجر غير ممنون " ( التيف  )ٔ-ّ:كىك ما يدعكنا إلى التأكيد عف مقاـ الرسالة في اؿ خالفة ،كذلؾ

أف اإلنساف صاحب رسالة كمالـ يكف كذلؾ ما اختير لمقاـ الخالفة ذلؾ ألف الخالفة عمؿ كبناء كاعمار
أك ىى الحياة بكؿ ما تفرضو الحياة مف جيد كتضحية

 ،إنيا معادلة الخالفة

الممتدة في سمسة

مترابطة .التوحيد ،الخالفة ،األمانة،التكميف ،المسئولية ،التسخير ،التكريم ،التعمير ،التثمير ،البيان
االستخالفى" :إنى جاعل فى األرض خميفة" ،إشارة إلى الوعى اإلنسانى بالدور والوظيفة والرسالة:

البينات الحضارية
كاالجتماعية
بينة األمانة

العمكـ التى تيتـ بيذه البينات

اآليات القرآنية

الحضارية
عمـ األمانة اإلنسانية كالحضارية

إنا عرضنا األمانة

بينة الخمؽ اإلنسانى خمقكـ مف نفس كاحدة
بينة التكريـ
بينة القراءة
المنيجية

عمـ الكظيفة الحضارية لمخمؽ
عمـ الكرامة اإلنسانية  :المتطمبات

كلقد كرمنا بنى آدـ

كالشركط
عمـ القراءة المنيجية كالحضارية :

إق أر باسـ ربؾ

الجمع بيف القراءتيف

بينة التسخير

كسخر لكـ مافى األرض

عمـ التييئة كالسند الحضارل

بينة اإلبتالء

ليبمككـ فيما آتاكـ

عمكـ االبتالء كالتحديات الحضارية

بينة العمـ

كالتقؼ ماليس لؾ بو عمـ

العمكـ النافعة
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بينة أىؿ الذكر

فاسألكا أىؿ الذكر إف كنتـ التعممكف

بينة التدافع

كلكال دفع اهلل الناس بعضيـ ببعض

بينة طكؿ األمد

طاؿ عمييـ األمد

بينة ظيكر الفساد
بينة الشاكمة
كالمكانة

بينة التغيير
بينة اإلصالح
بينة التعاكف
بينة التطفيؼ

عمكـ التخصص
عمكـ التدافع الحضارل كالدافعية

الحضارية

عمكـ عقبات كآفات التغيير الحضارل

ظير الفساد فى البر كالبحر بما
كسبت أيدل الناس

قؿ كؿ يعمؿ عمى شاكمتو

عمكـ الفساد
عمـ الشاكمة الثقافية كالحضارية

إف اهلل اليغير مابقكـ حتى يغيركا
مابأنفسيـ
إف أريد إال اإلصالح ماستطعت
كتعاكنكا عمى البر كالتقكل كالتعاكنكا
عمى اإلثـ كالعدكاف

عمكـ التغيير الحضارل
أصكؿ عمكـ اإلصالح
أصكؿ التعاكف الفعاؿ

كيؿ لممطففيف

عمـ التطفيؼ االجتماعى كالحضارل

ىك أنشأكـ مف األرض كاستعمركـ

عمكـ العمراف البشرل كىندسة البناء

كاليزالكف مختمفيف

عمكـ االختالؼ كادارتو

بينة التعارؼ

لتعارفكا

عمكـ التعارؼ الحضارل

بينة الؾلمة كالثمرة

كممة طيبة كشجرة طيبة

عمكـ الكممة كفعاليتيا االتصالية

بينة العمراف
بينة االختالؼ

بينة القسط كالعدؿ
بينة الكدح
الحضارل

بينة إقتحاـ العقبة

فييا

الحضارل

عمكـ العدؿ بيف التأصيؿ كالتفعيؿ

ليقكـ الناس بالقسط

كالتشغيؿ

إنؾ كادح إلى ربؾ كدحا فمالقيو

أصكؿ الكدح الحضارل

فال اقتحـ العقبة

عمـ العقبات كالتحديات الحضارية
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بينة المؤسسية

أفمف أسس بنيانو

عمكـ المؤسسية

بينة القكـ البكر

ككنتـ قكما بك ار

عمكـ القكـ البكر

بينة السير فى
األرض

بينة الشكرل
بينة األمر
بالمعركؼ كالنيى
عف المنكر
بينة العطاء السننى
بينة اليالؾ
بينة الفاعمية

قؿ سيركا فى األرض فانظركا

عمكـ السير فى األرض كدراسة الخبرات

الحضارية

كأمرىـ شكرل بينيـ

عمكـ الشكرل كمعمار المجتمعات

كلتكف منكـ أمة يأمركف بالمعركؼ

عمكـ الشراكة االجتماعية كاإلنسانية

كينيكف عف المنكر

كأصكؿ الضبط االجتماعى كاإلنسانى

كماكاف عطاء ربؾ محظك ار

عمكـ السنف

كماكاف ربؾ بميمؾ اؿقرل كأىميا
مصمحكف
فأما الزبد فيذىب جفاء كأـ ا ماينفع
الناس فيمكث فى األرض

عمـ اليالؾ الحضارل
عمـ الفاعمية كالتمكيف الحضارل

إشتقاقا مف المعنى قبؿ المبنى مف كظيفة االستخالؼ العمرانية كالقياـ بأصؿ الكظا ئؼ المنكطة بيا في
غاية الرعاية،كجكىر الرعاية أصكؿ اؿمسئكلية "أال كمكم راع وكمكم مسئول عن رعيتو " عمى قاعدة مف
تحقيؽ أصكؿ الحكمة كمبادئ العدؿ كقكاعد الرحمة كمقاصد المصمحة فى إطا ر القاعدة "التصرف عمى
الرعية منوط بالمصمحة " ،كمامف شؾ أف المعنى سميما إذا ماقررنا "أن التصرف عمى اإلنسانية منوط
بالمصمحة ".

إف ىذه الرؤية ىى فقط التى تكفؿ لنا الخركج مف حالة إزدكاج المعايير كىيمنة حضارة عمى حضارة

كنفي ثقافة لثقافة  ،فاالستخالؼ يقكـ عمى االختالؼ لتحقيؽ مقتضى التعارؼ كاالئتالؼ المفضى الى

عدؿ العمراف كعمراف العدؿ

(يأييا الناس إنا خمقناكم من ذكر وأنثى

وجعمناكم شعو با وقبائل

لتعارفوا،إن اكرمكم عند اهلل أتقاكم ) (الحجرات .)ُّ/
بناء استراتيجية الخطاب وخطاب االستراتيجية يستشعر عناصر المسئكلية كيقدـ في ىذا التراث الممتد
أصكال معرفية كعمرانية ال يمكف لمعالـ أف يتجاكزىا بؿ ىك في أمس االحتياج لمثؿ ىذه االسيامات

المعرفية كالعمرانية.
خماسية االختالف ومثمث التعارف :
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يبدك أف التأسيس الفمسفي لمثؿ ىذه الخطابات يتأتى مف االعتبار الذم يشير إلى االختالف كسنة آليية
ككنية ،كما يتبعو ذلؾ مف أف التعدد حقيقة ال مراء فييا كما يترتب عمى ذلؾ مف أف التعايش ضرورة ال
محيد عنيا ،كىك أمر يشير كمف كؿ طريؽ إلى التعارف كعممية بؿ عمميات متراكمة يجب أف يقكـ بيا
األطراؼ المتنكعكف كالمختمفكف كالمتمايزكف ،كأف أىـ آليات إدارة ىذا االختالؼ كالتعدد كبمكغ التعايش

المنشكد كالتعارؼ المطمكب ىك الحوار كآلية كبرل يجب أف تغطي مساحات االختالؼ كتقكـ بالعمؿ

المطمكب حياليا ،بحيث تحرص عمى أف يككف ذلؾ االختالؼ اختالؼ تنكع ال اخ تالؼ تضاد ،اختالؼ
تكامؿ كتقسيـ كظيفي لمعمؿ ال اختالؼ تنازع،

إدارة االختالف والتعدد لمصمحة التعايش والتعارف

والحوار يؤصل معاني الخروج من االختالف لالئتالف.
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خماسية االختالف والحضارات والثقافات

ش

كفي ىذا السياؽ البد كأف نتكقؼ عند عممية التعارؼ باعتبارىا جكىر ىذه المنظكمة  ،إذ أف عممية
التعارؼ بما تقدمو مف مثمث العمراف الحضارم الذم يستقى مف الجذر المغكم "عرؼ " ليؤكد بدكره عمى

اف ،كالمعركؼ المستند إلى الفطرة
عناصر ىذا المثمث الحضارم المعرفة كالتعريؼ  ،كاالعتراؼ كالعرؼ
اإلنسانية المشتركة.
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إف خطاب التعارؼ بيذا يبني كاحد مف أىـ المداخؿ لمتعامؿ مع الخطاب التجديدم اإلسالمي خطاب
المعرفة والتعريف ككعي بالذات كباألخر كبالمكقؼ  ،كخطاب االعتراف ككعي بالكاقع كأصكؿ التعايش
كضركرات االئتالؼ ،كخطاب المعركؼ الذم يحمؿ أصكؿ القيـ اإلنسانية الكمية ضمف الخطاب

اإلسالمي الذم يككد عمى عناصر منظومة المعروف الحضارم كالسمككي كالعمراني بما يرتبط مف

أصكؿ لمقيـ ،يمكف أف تحقؽ االستخالؼ  ،كتعتبر عناصر االختالؼ المفضي إلى حقائؽ االستخالؼ
كالقاصد إلى ضركرات التعارؼ كاال ئتالؼ.

خطاب يحرؾ كؿ فاعميات الخطاب السفني كالسنني عمى حد سكاء إذ يقدـ عمى ذلؾ خطاب عمراني
يتعمؽ بسفينة األرض كالحفاظ عمييا في ضكء أفؽ مستقبؿ االنسانية المشترؾ كخطاب المعركؼ
الحضارم كما يقكؿ مصطفى صادؽ الرافعي " في األرض كفاية كؿ ما عمييا ك مف عمييا كلكف
بطريقتيا ىي ال بطريقة الناس "  .ضمف ىذا المثمث التعارفي يجب أف يستند ىذا التشكيؿ لخطاب

تجديدم.

كمف ىنا كفي إطار مفيكـ المسئكليات اإلنسانية المشتركة فإنو يجب تفحص مفاىيـ شاعت مثؿ القرية
العالمية تأكيدا عمى عناصر التكاصؿ في األحداث كالمعمكمات كىي تطكرات كتغيرات كمتغيرات غير
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منككرة عمى المستكل الدكلي كانت ليا تأثيراتيا العالمية عمى كافة المستكيات الحضارية إال أف ذلؾ تـ
في سياقات لـ تممؾ معيا ىذه العناصر أف تحقؽ حتى مضمكناتيا الكامنة أك في الكممات أك التركيبات

المغكية فقد حققت ىذه التطكرات كبفعؿ منتدل مالكي ا لقكة سيطرة كىيمنة عمى عالمي االتصاؿ

كالمعمكمات باعتبارىما مف أىـ العكالـ لصناعة الصكرة كتدكيؿ النماذج الحياتية كالؽيمية .بدأ البعض

يتحدث عف ضركرات االنخراط الخالؽ ضمف أطر الفمسفة الككنية كسياقات المجتمع الككني مف دكف

أف يتحدث ىؤالء عف قشرية االتصاؿ كالتحكـ المعمكماتي عمى األقؿ ضمف نطاقات محدكدة  ،كبدت ىذه
العكالـ تؤسس أدكا ار تقكـ عمى صناعة األفكار كاالىتمامات كاألكلكيات كالبرامج كأنماط التفكير كأنماط

العمؿ كتنميط االستيالؾ ،كتشييع عناصر قيمية مرتبطة بكؿ ذلؾ  .كمع ذلؾ فإف قد ار مف اإلشكاالت
الكامنة كالظاىرة " المجاعات " " التمكث البيئي المقصكد " " الحركب األىمية " " ،نظـ التبادؿ غير

العادلة في المجتمع االقتصادم الدكلي " " ،تجارة السالـ أك المكت " "....،التى تشير ليس فقط إلى

إشكاالت بؿ إلى تشكىات كامنة  ،ىذه التشكىات استطاعت أف تحجبيا مقكالت القرية العالمية التي ؿـ

تكف تعني سكل قشرة اتصالية كمعمكماتية تغمؼ ىذه التشكىات حاجبة ليا  ،مف دكف أف ترل أك تتحرؾ
ضمف منطؽ التعارؼ كسفينة األرض كالذم يقتضي منطقا اتصاليا كلكنو تكافمي أك منطقا معمكماتي
كلكنو حقيقي كجكىرم ،بحيث يحقؽ عناصر العدؿ العالمي ضمف البحث عنى القيـ الحافظة عمى ما

مقكؿ " دكيتش " " أف العالؽات الدكلية ىي فف االبقاء عمى الجنس البشرم " ،كلكنو فف يرتبط بسياقات
قيمية كسياسات فعمية كحقيقية ال قرية عالمية ىي أشبو ما تككف ببيت العنكبكت في كىف عالقاتو
كشبكتو.
كمف ىنا فإف خطاب التعارؼ ىذا يمكف أف يرشد كيقكـ الخطاب السائد حكؿ حكار الحضارات كاألدياف
كالثقافات كذلؾ الخطاب الذم يشعؿ الصداـ فيما بينيا يحرؾ كؿ عناصر الفتنة الحضارية  ،ذلؾ أف

خطاب التعارؼ ىك الخطاب القاصد إلى العدؿ في صياغة ىذا الخطاب عدؿ يجعؿ مف حكار

الحضارات كالثقافات حكا ار مثم ار كيصد ذلؾ الخطاب الطغياني المستند إلى مقكالت مف مثؿ صداـ

الحضارات كالثقافات .

كمف ىنا يقكـ ىذا الخطاب بدكر تأسيس في تحديد اإلشكاالت كالقضايا األجدر بالتناكؿ ضمف الحفاظ
عمى سفينة األرض كعمرانيا.
مف ىنا ،فإف ما يذىب إليو البعض مف أنو مف الضركرم "التضحية باليكية مف أجؿ الكجكد "،
كجكد مف د كف ىكية ،فاليكية كالكجكد متالزماف؛ كبالتالي ال يمكف
ليك كالـ مردكد كباطؿ؛ ألنو ال
ى
تماما كما يفقد النير كجكده
التضحية بأحدىما دكنما التضحية باآلخر  .فمف يفقد ىكيتو يفقد كجكده ،ن
نير .
بحر ال نا
بمجرد أف يترؾ ىكيتو ليتالشى في البحر ،عندىا يصبح نا
فاالنتقاؿ مف مكقع "الذات" إلى مكقع "اآلخر" ال يمكف أف يتـ دكف التضحية بالكجكد؛

مف ىنا ،فإف اليكية ىي قكة الممانعة فينا إزاء قكة االستالب التي يمكف أف تمارسيا ىكية أخرل
استتباعا عمى كجكدنا الخاص  .كىي أساس قكة االحتفاظ بالحضكر كالشخصية ،كبالتالي
عمى ىكيتنا؛ ك
ن
اليكيات بدالن مف عالقة التسمط أك االستتباع أك االستعباد .
أساس االحتفاظ بمرتكز عالقة التكافؤ بيف ٌ
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أيضا مف اآلخر؛ كبالتحديد مف
كاليكية ال تستمد كجكدىا فقط مف نفسيا كانما تستمد كجكدىا ن
عالقتيا مع اآلخر (أصكؿ التعارؼ ) ،كلعؿ مف ىنا يككف منشأ القمؽ كالتكتر المذيف يصيباف اليك يات،

ىذا القمؽ كالتكتر  ..يختمفاف باختالؼ قكة اليكيات كمكقعيا التاريخي كفاع ليتيا الحضارية  .فاليكيات
حرجا كخكفنا ،إف لـ يكف بال خكؼ أك حرج
يخيا كحضارنيا يككف اقترابيا مف اآلخر أقؿ ن
القكية كالفاعمة تار ن
مطمقنا ،بينما اليكيات الضعيفة عمى مستكل الحضكر كالفاعمية التاريخية كالحضارية تككف عمى النقيض
مف ذلؾ؛ إذ تقكل لدييا رغبة االلتصاؽ بنفسيا ،بينما يشتد شعكرىا بالخكؼ مف اآلخر

كاختفاء األثر

كالتأثير كفقداف أصكؿ الفعؿ كالتفعيؿ كالفاعمية.
خطاب المسئوليات اإلنسانية المشتركة:القدرات واالمكانات :المنظومة المقاصدية :

كفي ىذا السياؽ فإف تحديد ميمة ىذا الخطاب اإلسالمي التجديدم إنما تكمف في قدراتو

التأصيمية كالتفعيمية كالتشغيمية بحيث تؤصؿ لرؤية بنائية فيما يتعمؽ بالقضايا المحكرية كالقضايا
اإلنسانية المشتركة كىك أمر يؤدم بنا إلى كصؼ ىذا الخطاب المنيجي ضمف مككنات خمسة :
المكون األول إنما يرتبط بالقدرة التأصيمية لمرؤية اإلسالمية لمعالـ مستندة ىذه الرؤية في أصكليا

إلى األصكؿ التكحيدية كرؤية شاممة كاممة كبصيرة لإلنساف كالككف كالحياة بما يؤكد عناصر الفعؿ

كالفاعمية لإلنساف المسمـ في العالـ المعاصر ككعيو تجاه قضاياه كقدرتو عمى التعا مؿ مع التحديات التى

تكاجيو.

أما المكون الثاني فيرتبط بقدرة عالـ المسمميف عمى أف يشكؿ خطابا مفاىيميا كاعيا يتعرؼ عمى

أصكؿ حركة المفاىيـ كدكرانيا كتدافعيا كالتمكيف ليا كتحقيؽ أقصى درجات

االتصاؿ كالتكاصؿ بيا

كـ عيا بحيث تشكؿ ىذه القبمة المفاىيمية عناصر كعي كس عي في حركة اإلنساف المسمـ ككعيو بعالـ
العالقات مف حكلو سكاء تعمقت ببناء مجتمعو الداخمي أك بالتكاصؿ مع المجتمع الخارجي عمى قاعدة

مف أصكؿ التعارؼ الحضارم المرعية كالمعتبرة.
أما المكون الثالث فإنو يتعمؽ بأصكؿ الرؤية المنياجية الكاعية التى يمكف اف تتحقؽ في سيا ؽ
يتعرؼ عمى الحضارة ككحدة تحميؿ كاالمة كمستكل لمتحميؿ كالفكرة باعتبارىا رافعة حضارية كنيضة
لتشكيؿ كعي األمة  ،ىذا الكعي المنياجي ليس بعيدا عف امكانات ىذ ا الخطاب اإلسالمي التجديدم ،
منياجية ىذا الخطاب البد كأف تصير جزءا مف حجية ىذا الخطاب كفاعميتو.
أما المكو ن الرابع فإنما يتعمؽ بقدرة ىذا الخطاب التفسيرية بالنسبة لكافة القضايا المعرفية

كالفكرية كالعممية التى تحيط بعالـ المسمميف خاصة في ظؿ خطاب معكلـ كطاغ  ،ىذا الخطاب التفسيرم
قادر عمى بناء الحجج اؿ كمية ضمف قدرات متنكعة كفاعمة بحيث يؤصؿ معنى الخطاب الحضارم
االستراتيجي ،كفي ىذا المقاـ فإنو يقفز إلى الذىف قدرة المدخؿ المقاصدم المستند إلى حقيقة الشريعة

كأصكليا الكمية العامة ( مقاصد الشريعة العامة ) كىك ما يمكف أف يفيدنا في بناء استراتيجية اسالمية
لتشكيؿ خطاب استراتيجي كتجديدم كحضارم يستند في أصكلو إلى أفؽ المرجعية اإلسالمية في إطار

تؾامؿ بيف فقو النظر كالحكـ كفقو الكاقع كالمستقبؿ كفقو التفعيؿ كالتنزيؿ.
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كمف ىنا كجب عمينا أف نحرؾ ىذا الخطاب إلى عشرية ىذا المدخؿ المقاصدم

إذ نحدد أوال مجاالت ىذا الخطاب االسالمي االستراتيجي الحضارم كالتي تستند إلى تعمؽ ىذا الخطاب
اني كالحضارية مف ديف كنسؿ كنفس كعقؿ كماؿ.
ببناء األسس العمر ة
وثانيا ينطمؽ ىذا الخطاب ليؤسس خطابا اسالميا يتحدد فى ضكء تمؾ األكلكيات الكمية فيجعؿ قبمتو

الضركرم مف ىذه القضايا كيتكجو إؿ م الحاجي منو كيرتقي إلى مدارج الخطاب التحسيني ضمف
منظكمة تعي لمقضايا كالمجاالت عناصرىا الكمية كالمفصمية كالجكىرية.

ىذه المعايير التي تحدد عناصر أكلكية الخطاب االسالمي التجديدم إنما يتحدد في ضكء النظر األكلكم
القائـ عمى أصكؿ نظر حضارم ممتد كشامؿ يتعامؿ مع الكاقع كالكاجب فيعطي كؿ منيما لألخر فال
يفترقاف كال ينفصالف كال يتفمتاف.
أـ ا ثالثا فإنو يتعمؽ بالحفظ كمستكياتو الكمية التي تؤكد عمى تعظيـ ىذه االمكانات التى تتعمؽ بحفظ
ىذه المجاالت كتمؾ األكلكيات فتحرؾ بذلؾ خطابا إسالميا تجديدا يستكعب كؿ معاني الحفظ ككؿ
مستكياتو ككؿ أدكاتو إذ تتحقؽ عناصر الحفظ الحضارم كالعمراني ابتداء كبقاء كبف

اء كأداء كانماء

كارتقاء لتجعؿ مف ىذه المنظكمة حفظا لمكعي كحفظ لمسعي بمكا تؤسساف لحركة كاعية داعية فاعمة.
أما رابعا فإف األمر يرتبط بأحد أىـ مككنات المنظكمة المقاصدية
المكازيف التي يمكف أف نزف بيا العكالـ المتعددة كالمتنكعة ك

ِٗ

كالذم يرتبط بالمكازيف القسط تمؾ

المتفاعمة  ،فنزف بيا عالـ األفكار كعالـ

األشخاص كعالـ األشياء كعالـ األحداث  ،كتفاعالت ىذه العكالـ المنتجة بعكالـ أخرل مف عالـ الرمكز
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كالنظـ كالمؤسسات لتحقؽ بذلؾ مكازيف كمية شرعية كحضارية كعمرانية

 ،فتقدـ بذلؾ خطابا إسالميا

منضبطا قادر عمى أف يحيي أمة كيقيـ فىضة.
أما خامسا فاالمر يتعمؽ بفيـ الكاقع كالمستقبؿ كمناىجو الكمية لمراعاة التعرؼ عمى ىذا الكاقع بمفاصمو
كأطره كسياقاتو الكمية اإلنسانية كالمكانية كالزمانية ككذلؾ المستقبمية.

كىك ما يقدـ خطابا اسالميا كاقعيا بما يعني اعتبار الكاقع ال تحكيمو كبما يؤكد أف كاؽ ع المسمميف بؿ
كاقع النظاـ الدكلي ال يزاؿ في حاجة إلى تدبر ضمف منياجية تعي أصكؿ فقو الكاقع كىك أمر يحيمنا

إلى كاح د مف أىـ مككنات المنظكمة المقاصدية كىك المناطات الذم يعد مككنا

سادسا ضمف ىذه

المنظكمة  ،ذلؾ أف الخطاب إذا لـ يتكقؼ عند المناطات الكمية كالجزئية فقد اضطربت في يده الكميات
كالجزئيات معا كىكأمر منياجي يصكغ خطابا إسالميا يتسـ بأعمى درجات المنياجية التي تندرج فيو

االحكاـ الكمية كالجزئية كالكقائع كالحادثات كعمميات التنزيؿ فتؤكد بذلؾ باإلضافة إلى كاقعية الخطاب
عمى قدرتو المنياجية في إدراج كتسكيف الكمي في الجزئي ضمف عمميات تحقيؽ المناط كتخريج المناط
كتحرير كتنقيح المناط،

ىذا التفكير بالمناطات يرشد العقؿ المسمـ إلى نكعية مف الخطاب مف الكاجب أف يؤصؿ ليا كيتدرب
عمييا.
أما سابعا فإنو يتعمؽ بذلؾ بالضركرة التى يتعمؽ بيذا الخطاب كالبحث في مآالتو الكمية كىك أمر يحيمنا
إلى ضركرة أف يككف ىذا الخطاب متسما بالدافعية كالرافعية كالجامعية كالفاعمية

 ،كىك ما يؤؾ د عمى

تأثير ىذا الخطاب في الكاقع ليككف ناجعا كفعاال مف الناحية النظرية كالتأصمية كمف الناحية

العممية

كالحركية.

كينضـ إلى ذلؾ في البحث عف فاعمية الخطاب كالرؤية اإلس المية في سياؽ ضركرات تأسيس خطاب
حضارم إسالمي مستقبمي  ،مستقبمية ىذا الخطاب اإلسالمي البد كأف تتحرؾ صكب الرؤية لحاؿ

المسمميف في عالـ ـ تغير ثـ االنتقاؿ مف البحث في الحالة إلى البحث في المكالنة الحضارية ككذلؾ
ضركرة أف نستشرؼ أصكؿ التمكيف الحضارم لرؤية إسالمية

تنطمؽ في بنائيا المعرفي عمى الحكمة

كفي بنائيا القيمي عمى العدؿ كفي انساقيا السمككية عمى الرحمة كفي منظككتيا الغائية عمى المقاصد
كالقيـ الكمية الحاكمة فالشريعة في مبناىا كفي مسيرتيا كفي تأثيراتيا عمى مايؤكد اإلماـ

"ابف القيـ " (

حكمة كميا ،عدل كميا ،رحمة كمو ا ،مصمحة كميا ) ،إف خطابا يتحرل ىذه األمكر حاال ككاقعا  ،مستقبال
كمآال إنما يشكؿ ضركرة تجديده ضمف اتصاؼ ىذ

ا الخطاب بأفقو كبقدرتو عمى الدراسة المستقبمية

كضمف إنشاء عمكـ لمحركة كعمكـ لمتربية كالتدبر.
كتتكامؿ ىذه المنظكمة بعنصر ثامن يتعمؽ بخطاب إسالمي حضارم يج عؿ محكر اىتمامو البحث في
الكسائؿ كاألدكات كالقكاعد كاآلليات فيقدـ بذلؾ رؤية إجرائية قادرة كفاعمة عمى ترجمة أصكؿ الشريعة

ككمياتيا كمبادئيا كقيميا إلى كاقع حي معيش في إطار اعتصاـ ككصؿ بحبؿ مف اهلل كحبؿ مف الناس.

فقو الكسائؿ مف األ مكر الذم يجب أف يتجو إلييا الخطاب اإلسالمي لتكتمؿ عناصر ىذه المنظكمة
لخطاب إسالمي تجديدم إستراتيجي عمراني كحضارم.
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كقبؿ كؿ ذلؾ يقع البحث فى مقكمات كمككنات كمقدمات لبناء ذلؾ الخطاب الذل يستثمر فاعميات
التنكع الثقافى كتفعيؿ كؿ مقتضياتو  ،عمى أف يمتزـ أصكؿ النسؽ القيمى الذل يجب أف يسرل فى ركح
ىذا الخطاب مف ناحية كيتفاعؿ مع الكسط بكؿ إمتداداتو معتب ار معطياتو بما يضمف إمكانات تفعيمو

كتشغيمو عمى ساحة الككف الحضارية كعمى إمتداد أفؽ اإلنسانية كمستقبميا.
كضمف ىذه الخماسية لمنماذج المعرفية اإلرشادية يأتى

المكون الخام س الذل يتعمؽ باإلشكاالت

األجدر بالتناكؿ ،إنما يشكؿ أصكؿ قكاعد منياجية تتحرؾ صكب ىذه القضايا ضمف مناىج كمية كرؤية
عمرانية كحقائؽ استراتيجية  ،تمؾ القضايا ليست بعيدة بأم حاؿ عف منظكمة الحكار عمى قاعدة مف
الندية كالمسئكلية كالفاعمية بحيث تشكؿ مدخال حقيقا لمتعارؼ حكؿ ىذه القضايا التي تؤص

ؿ كتؤسس

لعمراف حضارم قكيـ.
كمف الجدير بالذكر أف ىذه القضايا منيا ما ىك دائـ يتجدد كمنيا ما يجب أف يؤصؿ معاني الرؤية

المشتركة كالمسئكليات اإلنسانية المشتركة ضمف قكاعد منظكمة الفطرة ك نظاـ القيـ  ،كمف ىنا يحسف أال

نحدد ىذه القضايا ضمف أجندة تابعة كلكف األمر م تطمب تأسيس ىذه األجندة عمى أسس نابعة مف
حقائؽ العمراف الحضارم كأصكؿ ذلؾ الفقو ا لحضارم ،كمف ىنا فإف النظر المنظ كمي كاالستراتيجي
لبرنامج عمؿ ىذه القضايا إنما يتطمب تميي از كتدقيقا بيف تمؾ القضايا التي تتعمؽ بعالـ المسمميف كتمؾ

القضايا التى تتعمؽ بعالـ الغرب ك كذلؾ عناصر قضايا التي تشير إلى العالقة بيف عالـ المسمميف

كالغرب ،كالعالـ المتعمؽ بحزمة القضايا النكعية كالتي تشكؿ اىتماما انسانيا مشتركا بما يكضح المكقؼ
اإلسالمي الكمي كالرصيف كالبصير ،دكف أف ننفي أف ىذه القضايا عمى تمؾ المستكيات األربعة البد كأف

تتأثر طرح ا كسياقا ببعضيا البعض  ،كىك أمر كما أشرنا ال يمكف إال أف نعتبره ضمف رؤية كمية
استراتيجية حضارية ممتدة.

غاية األمر بما يؤؾ ده الخطاب التعارفي أنو يقكـ عمى قاعد ة مف إدارة الخالؼ كاالختالؼ كتحقيؽ

أصكؿ الفاعمية اإلنسانية ضمف حكار بيف الثقافات تتأكد فيو عناصر اؿمسئكلية كالفاعمية كىك أمر يرتبط

بالخيار في مستقبؿ اإلنسانية بيف خياريف ( حفارو القبور أم عمران الحياة ) عمى مايؤكد "جاركدل ".
كحينما يشير جاركدل الى سفينة األرض

(

)فإنما كاف يشير الى الخطاب السفنى

وسفينة اإلنسانية:
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(

) :سفينة األرض

خاتمة :عود عمى بدء  :حقوق اإلنسان بين مقتضيات التنوع الثقافي الخالق وأصو ل التعارف
اإلنساني:
مف عناصر المسئكلية كما يقكؿ مصطفى صادؽ الرافعي " أن تمبس كمماتنا معانييا من أنفسنا

..

والكممة من قائميا ىي بمعناىا من نفسو ،ال بمعناىا في نفسيا " ( وانو لذكر لك ولقومك وسوف
تسألون ) ( الزخرؼ ،) ْْ/مف حقائؽ المسئكلية كذلؾ أف يقكـ العزـ في كجو التياك ف،كالشدة في كجو
التراخي ،كالقدرة في كجو العجز كبيذا يككف كؿ الناس شركاء متعاكنيف ،كتعكد صفاتيـ اإلنسانية ككأنيا

مفسرة مادامت معانييا السامية تأمر امره
جيش عامؿ يناصر بعضو بعضا ،كتككف الحياة َّ

ا ،كتميـ

إلياميا ،كما دامت ممثمة في الكاجب النافذ عمى الكؿ ،كالناس أحرار متى حكمتيـ ىذه المعاني ،فميس

حقيقة الحرية اإلنسانية إال الخضكع لمكاجب الذم يحكـ كالمسئكلية التى تدفع كترفع ،كبذلؾ ال بغيره

يتصؿ الناس جميعا اتصاؿ الرحمة (السمكؾ كالتعامؿ ) كالتعارؼ (الحكمة كالعدؿ كالمصمحة ) في كؿ
شئ.

(

):
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كمف نافمة القكؿ أف نؤكد أف التحميؿ الثقافي قد أسيـ بسيـ كافر في النظر إلى كثير مف المفاىيـ
كالظكاىر التي تتدخؿ في دائرة الظكاىر السياسية كتعمقيا بجكانب ثقافية ظاىرة أك كامنة ،كمف ىذه

المفاىيـ التي يجب النظر فييا مف منظكر التحميؿ الثقافي كنظرية النقد الثقافي المقارف

ّّ

يقع المفيكماف

المذاف نيتـ بيما ضمف إطار ىذه الدراسة؛ حقكؽ اإلنساف ،كالتنمية كالتنكع الثقافي .

الحقكؽ الثقافية مف األبكاب الميمة التى يجب أف تككف عمى رأس اىتمامات التنكع الثقافى كمقتضياتو
كحتى ال يظؿ الخطاب اؿمتعمؽ بالتنكع الثقافى مف قبيؿ فائض الكالـ كحديث الزينة الذل يحبس ضمف
حديث الديباجات  ،فإنو مف الضركرل التعرؼ عمى تحديات ال زاؿ يمكف لو عمى األرض ضمف

معادالت أفرزت نظاما دكليا شائيا كمشكىا  ،إف منظكمة التنكع الثقافى البد أف تكاجو ىذه التحديات

المانعة مف تحك يؿ ىذا التنكع الثقافى الى ـ نظكمة قيمية كثقافية كع مميات تمكف لذلؾ عمى األرض ،
كمف أىـ ىذه التحديات :

ُػ العنصرية مدخؿ لتقكيض التنكع الثقافي :
أػ العدك األخضر كصناعة الصكر النمطية حكؿ اإلسالـ كالمسمميف
ب ػ الصييكنية كالعنصرية كدكلة اسرائيؿ كالدعاكل التى تح مميا حكؿ دكلة ييكدية نقية كما يفرضو مف
عمميات تيجير يصؿ الى حد التطيير

جػ األحزاب اليمينية العنصرية في الغرب التى تصاعد نفكذىا فى اآلكنة األخيرة
ِػ التراث كخبرات االبادة الثقافية
أ ػ القدس :أيف القد س كمقاميا الثقافي مف رؤل اليكنسكك كق ارراتيا ؟  :تيكيد القد س

ّْ

كاالحتالؿ

اإلسرائيمي

ب ػ خبرات االبادات الثقافية ّٓؿلسكاف األصمييف :نفي التنكع الثقافي )

ّػ الشعكب كالحقكؽ الجماعية كالثقافية كقضية الخصكصية
أ ػ اليكية كحقكقيا

ب ػ عالقات الدكؿ الثقافية كالحضارة الغالبة
ج ػ غمبة الغرب كتنميط العكلمة كاالستعمار الثقاؼم الحؽ في اختيار النمكذج العمراني كالتنمكم التنمية
النابعة ال التابعة
دػ حكار الحضارات كتأصيؿ القكاعد الكمية الضامنة لمفاعمية الحكارية

كغاية أمرنا في ىذا المؽاـ أف نؤكد أف عناصر المسئكلية المشتركة المستندة لمتنكع الثقافى القائـ عمى

المنظكر االستخالفى ،إفما تحدد الخيار بيف أمريف ال ثالث ليما،بيف زبد ال أثر لو كبيف نفع مقيـ
كمستقيـ ال غنى عنو لمبشرية( ،فأما الزبد فيذىب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في األرض ) (الرعد
.) ُٕ/
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اليوامش

ُ
ِ

ػ انظر د .حامد ربيع ،حقكؽ اإلنساف ،كالخبرة اإلسالمية ،بحث غير منشكر ،ص ُ كما بعدىا.

ػ انظر في االىتماـ بقضية المفاىيـ ،كذلؾ في إطار مفاىيـ المكقؼ ،مدخؿ حقكؽ اإلنساف انظر عمى سبيؿ

المثاؿ ما يشير إلى ذلؾ كغيرىا مف قضايا تتعؿ ؽ بقضية حقكؽ اإلنساف  :زكي الميالد  :حقكؽ اإلنساف في
الخطاب اإلسالمي المعاصر ،مجمة الكممة  :منتدل الكممة لمدراسات كاألبحاث ،العدد ُّ ،السنة الثالثة ،خريؼ
ُٔٗٗ ،ص ٗ.ِٔ -

 3
ْ

ػ المفيكـ كالخبرة ،كالمفيكـ ككصفو بالغربي عممية مجب التحرم فييا ،انظر :ريمكند بانيكار ،ىؿ فكرة حقكؽ

اإلنساف مف المفاىيـ الغربية ،مجمة ديكجيف ،اليكنسكك ،العدد ْٔ ،السنة ُٕ ،فبراير كأبريؿ ُْٖٗـ ،ص ّْ-
ْْ.

ٓ

ػ المرجع السابؽ ،ص ْْ ،ْٓ-ص ْٖ كما بعدىا .أنظر كقارف  :ليا ليفيف  ،حقكؽ اإلنساف  :أسئمة

ٔ

م العربي ،الطبعة األكلى،
ػ ىكمي.ؾ .بابا ،مكقع الثقافة ،ترجمة :ثائر ديب ،الدار البيضاء ،المركز الثقاؼ

كاجابات  ،اليكنسكك  ،الطبعة العربية  ،الطبعة الخامسة . ََِٗ ،

ََِٔ.
ٕ

ػ سيؼ الديف عبد الفتاح إسماعيؿ ،حكؿ المنياجية اإلسالمية :مقدمات كتطبيقات ،في :د .نادية محمكد

مصطفى ،كد .سيؼ الديف عبد الفتاح إسماعيؿ( ،إعداد كاشراؼ) ،دكرة المنياجية اإلسالمية في العمكـ

اإلجتماعية ..حقؿ العمكـ السياسية نمكذجا( ،القاىرة  :المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي ،مركز الحضارة لمدراسات
اإلسالمية ،)ََِِ ،ص ِٗ كما بعدىا  ،أنظر بصفة أساسية  :السيد حافظ األسكد  ،تصكر "رؤية العالـ فى

الدراسات االنثربكلكجية  ،المجمة االجتماعية القكمية  ،المجمد السابع كالعشركف  ،العدد األكؿ  ،يناير َُٗٗ ،
صصٗ . ْٕ-تضمف ىذا العدد ممفا ميما حكؿ "رؤية العالـ" .

ٖ
ٗ

ػ ألبرت استفيستر ،فمسفة الحضارة ،ترجمة :عبد اؿرحمف بدكم( ،بيركت :دار األندلس)َُٖٗ ،
ػ سيؼ الدمف عبد الفتاح إسماعيؿ ،مدخؿ القيـ :إطار مرجعي لدراسة العالقات الدكلية في اإلسالـ ،ضمف؛ د.

نادية مصطفى ،مشركع العالقات الدكلية في اإلسالـ (القاىرة :المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي ،)ُٗٗٗ ،صُٕ
كما بعدىا.

َُ
ُُ

ػ نص الكثيقة :فى مكقع اليكنسكك  ،ككثيقة اإلعالف اإلسالـ ل عمى مكقع اإلسيسكك.
ػ الجاحظ مسعكد الصغير ،الثقافة كالتنمية :السؤاؿ المحرج ،الدار البيضاء ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،الطبعة

األكلى.ََِٗ ،

ُِ

ػ انظر :سيؼ الديف عبد الفتاح ،اإلسالـ كالتنمية ،في محمد صفي الديف خربكش (تحرير) ،المساعدات

الخارجية كالتنمية ـ ف منظكر عربي كاسالمي ،عماف ،المركز العممي لمدراسات السياسية.ََُِ ،

ُّ

ػ انظر كقارف :عبد اهلل اليكسؼ ،شرعية االختالؼ ،سمسة تصدر عف منتدل الكممة لمدراسات كاألبحاث،

بيركت ،دار الصفكة(تكزيع) ،الطبعة األكلى.ُٗٗٔ ،

ُْ

ػ انظر أمثمة عديدة الستخدامنا لتحميؿ النصكص كمنيا :حكار النخبة المثقفة حكؿ العنؼ كاإلرىاب ،مراجعة

نقدية ،ضمف :كماؿ المنكفي -حسنيف تكفيؽ ،الثقافة السياسية في مصر بيف االستم اررية كالتغير ،مركز البحكث
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كالدراسات السياسية ،جامعة القاىرةُْٗٗ ،ـ ،د .الحبيب الجنحاني ،د .سيؼ الديف عبد سيؼ الديف عبد الفتاح
إسماعيؿ ،المجتمع المدني كأبعاده الفكرية (سمسمة حكارات لقرف جديد) ،الطبعة األكلى ،دار الفكر ،دمشؽ،
نمكذجا".
ََِّ ،سيؼ الديف عبد الفتاح إسـ اعيؿ ،النمكذج الكسطي كالتحرير اإلسالمي لممرأة "محمد عمارة
ن
ُٓ
ُٔ

ػ انظر نص الكثيقتيف فى الممحؽ المرفؽ .

ػ سيؼ الديف عبد الفتاح ،محاكلة لتحديد مفيكـ ا لخصكصية الثقافية  ،في  :نادية محمكد مصطفى ك محمد

صفار (تنسيؽ عممي كاشراؼ) ،عمياء كجدم (مراجعة كتحرير) ،الخصكصية الثقافية نحك تفعيؿ التغيير السياسي
كاالجتماعي ،الجيزة( ،جامعة القاىرة ،كمية االقتصاد كالعمكـ السياسية ،برنامج الدراسات الثقافية كحكار
الحضارات) ،ََِٖ ،ص ْٗ ،كما بعدىا.

ُٕ

ػ عبد الغني عماد ،سكسيكلكجيا الثقافة المفاىيـ كاإلشكاليات  ..مف الحداثة إؿل العكلمة ،بيركت ،مركز

دراسات الكحدة العربية ،الطبعة الثانية ،يكليك ََِٖ ،ص ِّٕ ،كما بعدىا.

ُٖ

ػ انظر كقارف :جيريمي ريفكيف ،عصر الكصكؿ :الثقافة الجديدة لمرأسمالية المفرطة ،ترجمة :صباح صديؽ

الدممكجي ،بيركت ،المنظمة العربية لمترجمة ،الطبعة األكلى ،ََِٗ ،جيرار ليكمرؾ ،العكلمة الثقافية الحضارات
عمى المحؾ ،ترجمة :جكرج كتكرة ،بيركت ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،الطبعة األكلى ،ََِْ ،كانظر أيضا
بيتر إؿ .بيرغر ،سامكيؿ بي ىنتنغكف ،عكلمات كثيرة :التنكع الثقافي في العالـ المعاصر ،ترجمة :فاضؿ جتكر،
الرياض ،مكتبة العبيكاف.ََِْ ،

ُٗ

ػ قارف :جاكبسكف كىابرماس كآخركف ،التكاصؿ نظريات كمقاربات ،ترجمة عز الديف الخطابي كزىكر حكتي،

َِ

ػ انظر :سيؼ الديف عبد الفتاح ،العكلمة كاإلسالـ :رؤيتاف لمعالـ ،فى منى أبك الفضؿ كنادية محمكد مصطفى

الدار البيضاء ،منشكرات عالـ التربية ،الطبعة األكلى.ََِٕ ،

(محرراف) ،التأصيؿ النظرل لمدراسات الحضارية ،دمشؽ ،دار الفكر ،القاىرة ،برنامج الدراسات الحضارية كحكار
الثقافات ،كقارف أيضا :رسكؿ محمد رسكؿ ،نقد العقؿ التعارفي :جدؿ التكاصؿ في عالـ متغير ،بيركت ،المؤسسة
العربية لمدراسات كالنشر ،الطبعة األكلى.ََِٓ ،

م الغربية مف التمركز حكؿ الذات إلى الييمنة عمى اآلخر  ،الخرطكـ  ،ىيئة األعماؿ
ُِنكر محمد فرج  ،المركز ة
الفكرية  ََِٓ،ـ.

ِِ
ِّ
ِْ

ػ إدكارد سعيد ،الثقافة كاإلمبريالية ،ترجمة :كماؿ أبك ديب ،بيركت ،دار اآلداب ،الطبعة األكلى.ُٕٗٗ ،
ػ حيدر مكسى عبد العظيـ ،أزمة إنساف ،بيركت ،مؤسسة عز الديف لمطباعة كالنشر.ُٖٖٗ ،
ػ دنيس ككش ،مفيكـ الثقافة في العمكـ االجتماعية ،ترجمة

 :منير السعيداني ،بيركت ،المنظمة العربية

لمترجمة  ،الطبعة األكلى ،مارس ََِٕ ،ص َّ ،كما بعدىا.

ِٓ

ػ نصر محمد عارؼ ،نظريات التنمية السياسية المعاصرة ،الكاليات المتحدة األمريكية فيرجينيا ،ىيرندف،

القاىرة ،دار القارئ العربي ،ُّٗٗ ،ص ُُٗ ،كما بعدىا.

ِٔ

ػ عبد المجيد عمر النجار ،فقو التحضر اإلسالمي (ُ) ،بيركت ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األكلى،

ُٗٗٗ ،صُٖ ،كما بعدىا.
ِٕ

ػ د .عبد المجيد النجار ،خالفة اإلنساف بيف الكحي كالعقؿ :بحث في جدلية النص كالعقؿ كالكاقع ،الكاليات

المتحدة األمريكية ،فيرجينيا  ،ىيرندف ،الطبعة الثانية ،ُّٗٗ ،ص ُٔ ،كما بعدىا.
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ِٖ

ػ الطيب برغكث ،مدخؿ إلى سنف السيركرة االستخالفية عمى ضكء نظرية التدافع كالتجديد ،دمشؽ ،مركز

الراية لمتنمية الفكرية ،الطبعة األكلى ،ََِٔ ،ص َُُ ،كما بعدىا.

ِٗ

ػ انظر :سيؼ الديف عبد الفتاح ،اإلسالـ كالتنمية ،في محمد صفي الديف خربكش (تحرير) ،المساعدات

َّ

ػ

الخارجية كالتنمية مف منظكر عربي كاسالمي ،عماف ،المركز العممي لمدراسات السياسية.ََُِ ،

انظر  :ركجيو جاركدل  ،حفارك القبكر :الحضارة التى تحفر لإلنسانية قبرىا  ،القاىرة  :دار الشركؽ  ،الطبعة الثالثة ََِّ ،ـ .

اهلل و ِ ِ
ُّ ػ إشارة الى حديث النبى (ص) الذل ركاه البخارل "مثَ ُل القَ ِائِم عمَى ح ُدوِد ِ
استَ َي ُمواْ َعمَى
َ ُ
ييا َك َمثَ ِل قَ ْوٍم ْ
الواق ِع ف َ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ ٍ
الماَ ِء مُّررواْ َعمَى م ْن ف َْوقَوُ ْم ،فَقَالُوا  :لَ ْو أَناَّل
ِ
ين ِ
ان الَّلِذ َ
َس َفمَ َيا ،فَ َك َ
َعالَ َىا َوَب ْع ُ
ض ُي ْم أ ْ
ب َب ْع ُ
سفي َنة ،فَأَصاَ َ
َس َفم َيا إ َذا ْ
في أ ْ
ض ُي ْم أ ْ
َ
َ
استَقَ ْوا م َن ْ َ
في َن ِ
وى ْم َو َما أََر ُادوا َىمَ ُكو ا َج ِم ًيعاَ ،وِا ْن أَ َخ ُذوا َعمَى أ َْيد ِي ِي ْم َن َج ْوا َوَن َج ْوا "
َخ َرْق َنا َخ ْرقًا ِ
صي ِب َنا َولَ ْم نُ ْؤِذ َم ْن ف َْوقَ َنا ،فَِإ ْن تًرُك ُ

انظر  :سيؼ الديف عبد الفتاح ،المدخؿ السُّفينً ٌي في تحميؿ األسرة
كالسياسية(،تحت الطبع)كانظر أيضا :سيؼ الديف عبد الفتاح إسماعيؿ ،الثقافة الدينية كالبنياف القيمي بيف مدخؿ
 :دراسة في عمميات التنشئة االجتماعية

المقاصد الكمية كالمدخؿ السفني :رؤية إسالمية ،بحث مقدـ إلى مركز الييئة القبطية اإلنجيمية ،القاىرة.ََِٕ،.

ِّ

ػ مصطفى صادؽ الرافعى  ،بدائع الحكـ مف كحى القمـ  ،جمعيا كبكبيا  :حسف السماحى سكيداف  ،دمشؽ :

دار القمـ  ،بيركت  :الدار الشامية .ََُِ ،
ّّ

ػ انظر كقارف :سعيد عمكش ،نقد ثقافي ..أـ حداثة سمفية؟! ،القاىرة ،المجمس األعمى لمثقافة ،ََُِ ،حفناكم

بعمي ،مدخؿ في نظرية النقد الثقافي اؿمقارف :المنطمقات..المرجعيات..المنيجيات ،الجزائر ،منشكرات االختالؼ،
الطبعة األكلى ،ََِٕ ،ميشيؿ فككك ،يكرجيف ىابرماس كآخركف ،التحميؿ الثقافي ،ترجمة :فاركؽ أحمد
مصطفى ،كآخركف ،القاىرة ،المركز القكمي لمترجمة ،الطبعة األكلى.ََِٖ ،

ّْ

ػ ريمكند بيكر ،طارؽ إسماعيؿ ،شيريف إسماعيؿ (تحرير) ،التطيير الثقافي :التدمير المتعمد لمعراؽ ،ترجمة:

محمد صفار ،القاىرة ،مكتبة الشركؽ الدكلية ،الطبعة األكلى ،يناير ََُِ.

ّٓ

ػ منير العكش ،أمريكا كاإلبادات الثقافية :لعنة كنعاف االنكميزية ،بيركت ،رياض الريس لمكتب كالنشر ،الطبعة

األكلى.ََِٗ ،
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