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 إ������ت ا����اب �� ��	م 
	ار ا����رات

� ا�د���ت ا�������   

  وهو موقف وسط بني"إشكاليات االقتراب من مفهوم حوار احلضارات ىف األدبيات العربية"  هوعنوان البحث
طلب عرض األول يت. ىف الدائرة العربية واالسالمية" حوار احلضارات"حول " احلوار"بديلني كالمها يهتم بعرض حالة 

ولكن ما معىن عربية ؟ هل املقصود االجتاه العروىب ؟ أليس هناك اجتاهات . موقفى الفكرى باعتبارى باحثة عربية 
؟ أما الثاين فكان يعىن بالنسبة ىل أيضاً عرض مواقف االجتاهات "  حوار احلضارات"فكرية أخرى تفاعلت مع 

وهلذا فإن البحث املقدم ليس تعبرياً مباشراً عن . ية، القومية، اإلسالمية الفكرية والسياسية العربية املختلفة أى الليربال
بقدر ما سأصل إىل هذا التعبري من خالل عرض خربة تفاعلى مع حالة الكتابة ،حوار احلضارات  موقفى الفكرى من

 أضحى التوقف عند  أو ىف العالقة بني احلضارات، فلقد،عن العالقة بني احلضارات أو حول العالقة بني احلضارات
  .ضرورة أكادميية وفكرية وعملية ىف آن واحد  " الظاهرة"أو " احلالة"هذه 

 للقناعـة  – وعلى حنو تراكمى تدرجيى –وصلت اآلن ) 1997منذ  ( فبعد اهتمامى باال لعدة سنوات      
أن مفهـوم حـوار      فمما ال شك فيـه       ؛بأن احلالة املشار إليها هى حالة غموض وتداخل وحركة ىف دائرة مفرغة           

 ؛     واالقتراب منه من زوايا ومناح متنوعـة  ، حبيث مت تناوله   ؛احلضارات أو صراعاا قد ولد معان شىت لدى الكثريين        
إىل صعوبة بالغة ىف تقدير من أين البداية  " املنطقة البحثية والفكرية واحلركية اجلديـدة "حبيث يصل الباحث واحمللل هلذه   

الرأى حول هذه املنطقة ختصصات متباينة ومن مجيع ألوان الطيف السياسي            د ساهم فىإبداء  واىل أين ؟ وخاصة وق    
  .والفكرى 

حبكم طبيعة ختصـصى ىف  –وتذكرىن هذه احلالة الىت سأتكلم عنها حبالتني سابقتني تفاعلت معهما وكنت            
واللتان اجتاحتـا  " مفهوم العوملة    "وحالة" مفهوم النظام العاملى اجلديد   " حالة" ومها   – جزءاً منهما    –العالقات الدولية   

وها .  على التواىل ىف بداية التسعينيات مع حرب اخلليج الثانية مث منذ النصف الثاين من التسعينيات –دوائرنا األكادميية والفكرية 
 مبفهوم صراع  ذروة اجتياح مفهوم حوار احلضارات، وهو الذى ظهر مقترناً– بصفة خاصة 2001 سبتمرب 11منذ -حنن نعيش 

  . سنوات أى مع أطروحات هانتنجتون ةاحلضارات قبل هذا احلدث الضخم بعد

، بقـراءة نقديـة تراكميـة       )2(، مث حالة العوملة   )1(النظام العاملى اجلديد   "وهكذا وبقدر ما توقفت عند حالىت     
ومكانة األمة العربية واإلسـالمية      حبثاً ىف دالالما وانعكاساما على وضع        ؛للخطابات األكادميية والفكرية حوهلما   
 بـل لعلـه     ،شعر أن التوقف املناظر عند مفهوم حوار احلضارات ال يقل أمهيـة           أىف النظام الدوىل الراهن، بقدر ما       

 وىف  ،فإذا كان االهتمام بالنظام العاملى اجلديد انطلق من التركيز على اهليكل أساسـاً            . يستكمل العملية حبلقة ثالثة     
 وذلـك ىف مرحلـة    ،صفية القطبية الثنائية فإن االهتمام بالعوملة انطلق من التركيز على العمليـات           مرحلة شهدت ت  

 وها هو االهتمام حبوار احلضارات      ،شهدت بداية جناح النموذج احلضارى الغرىب على منافسه طوال القرن العشرين          
مـع  (ات هذا النموذج لتحقيـق اهليمنـة    وذلك ىف مرحلة تشهد تضافر أدو ،أو صراعها ينقلنا إىل املضمون وآلياته     

  )هيكل النظام، عملياته، قضاياه بالنسبة لكل من املفاهيم الثالثة : االعتراف بعدم االنفصال بني املستويات الثالثة 

 بطريقـة   –ستدعى خرباتى ىف التفاعل مع املفهوم       أ " مفهوم حوار احلضارات  "هذا وعند التوقف عند حالة      
 عرب السنوات اخلمس املاضية، وانطالقاً من االهتمام مبا أضحى عليه وزن األبعاد الثقافيـة               –ة  مباشرة أو غري مباشر   



 إشكاليات االقتراب من مفهوم حوار الحضارات إشكاليات االقتراب من مفهوم حوار الحضارات إشكاليات االقتراب من مفهوم حوار الحضارات إشكاليات االقتراب من مفهوم حوار الحضارات             نادية محمود مصطفى  نادية محمود مصطفى  نادية محمود مصطفى  نادية محمود مصطفى  . . . . دددد
 

    مركز الحضارة للدراسات     مركز الحضارة للدراسات     مركز الحضارة للدراسات     مركز الحضارة للدراسات                                             2002) ) ) ) أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم( ( ( (     

        السياسية السياسية السياسية السياسية 

  

2

، كما يعكس هذا التوقـف  )3(واحلضارية للتفاعالت الدولية من حضور متميز وأولوية باملقارنة مبا كان عليه من قبل    
اء من حيث مقاالت الرأى الىت فاضت        وهو كثري بالطبع، سو    – تفاعلى مع بعض املنشور حول املوضوع        -بالطبع–

  . ا الصحف املختلفة، أو أعمال املؤمترات، والكتب والبحوث ىف الدوريات العلمية 

املسامهة ىف التأصـيل النظـرى      :  وهى  من ناحية      ؛والغاية األساسية من اختيار هذا املنهج غاية مزدوجة       
).  شروط فاعليته، قضاياه، وآليات وأدوات إدارته، نتائجـه          ماهيته، الدوافع إليه ومربراته،   (ملفهوم حوار احلضارات  

ومتثل هذه الغاية اهلدف األول من أهداف برنامج حوار احلضارات ىف كلية االقتصاد والعلوم السياسية، ومن ناحية                  
حتديد مالمح االتفاق واالختالف بني مواقف االجتاهات الفكرية الكربى من هذا املوضوع، وذلك علـى               : أخرى  

  . واإلشكاليات املترتبة على هذا التداخل ،ضوء حتديد أبعاد التداخل بني هذه املواقف

هذا وجيدر اإلشارة إىل أن البحث العلمى املنظم لتحقيق هاتني الغايتني، يتعدى حـدود وقـدرات هـذا               
 ولـذا   ؛بط باملوضوع    من مراجعة نقدية متراكمة لإلنتاج الفكرى والعلمى املرت        ؛البحث نظراً ملا يتطلبه هذا البحث     

والىت متثل خطوة ىف سلسلة     ،فإن هذا البحث ميثل متهيداً لتنفيذ أحد املشروعات البحثية ىف برنامج حوار احلضارات              
  .مشروعات التأصيل النظرى للعالقة بني احلضارات 

 وبـني ،بني تشخيص احلالـة وتفـسريها   " حوار احلضارات"وتنقسم معاجلىت ىف هذا البحث حلالة خطاب      
  .مالمح رؤيىت الذاتية 

   :تشخيص احلالة وتفسريها: أوالً 

 ومناظرات وسياسات عديدة تترجم ،ووقائع، ساحة العالقات الدولية خالل التسعينيات أحداثاً شهدت
كماتعاقبت املؤلفات واملؤمترات والندوات العاملية واإلقليمية واحمللية الىت ،صعود االهتمام بالعالقة بني احلضارات

وىف املقابل توالت املبادرات الرمسية أيضاً الىت . بني حنن وهم ،اقش إشكاليات هذه العالقات بني األنا واآلخرتن
  . ومن أمهها مبادرة الرئيس خامتى، ومبادرة األمم املتحدة ،تعكس معاىن وأهداف احلوار بصفة خاصة

ول هذا املوضوع، والىت شارك فيها      ساحة األكادميية والفكر والسياسة باألنشطة ح     البعبارة أخرى ماجت    
باحثون من ختصصات خمتلفة فلسفية، اجتماعية، سياسية، إعالمية، أديان مقارنة، تاريخ حضارات علـوم شـرعية                

 خضم هـذا    يفو.  وقادة الفكر والرأى العام واإلعالم وعلماء اإلسالم         ، ناهيك عن املراقبني   …ودراسات إسالمية   
 واملنتشر بال حدود بني مستويات متنوعة من األنشطة، كان البـد ملتخـصص              ،ال توقف الزخم املتواتر واملتعاقب ب   

على ضوء قواعد وأسس الدراسة العلميـة للعالقـات         . العالقات الدولية أن يسعى للتأصيل النظرى هلذا املوضوع         
  .مل ااجعة النقدية حلالة العأى املوصوفة مبرحلة ما بعد احلرب الباردة، أو مرحلة املر: الدولية ىف مرحلتها الراهنة 

ليه هو حالة الغموض والفوضى والتداخل واحلركة ىف دوائـر          إ واملربر للحاجة    ،وكان الدافع هلذا التأصيل   
 بالرغم من درجة األمهية املرتفعـة       ،الىت أحاطت بدراسة هذا املوضوع، والىت تبني االفتقاد للمنهج والرؤية         و ،رغةمفّ

عوائق أمـام حـوار الثقافـات، األهـرام         : فريدة جاد احلق    .د(تفق مع قول البعض     أذا  ول. الىت اكتسبها املفهوم    
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 نظـراً  –حموري يوصى بأفضلية بقدر ما أضحى    وم  أنه بقدر االهتمام باملفهوم حبيث يبدو أنه مفه       ) 19/4/2002
 ال أو طيف، لـيس  جمرد شبح أو خي– وآلياته ، وشروطه، ومربراته، وغاياته،للغموض وعدم الوضوح بصدد ماهيته    

 للقيمـة  ا فاقدا فاسداولذا فقد أضحى مفهوم   .  وإخفاء ما هو حقيقى      ، مما أدى إىل حجب الواقع     ؛له وجود حقيقى  
  .والصالحية 

  :وتنقسم مسات تشخيص احلالة وتفسريها ىف احملورين التاليني 

احلضارات، واالجتاهـات الفكريـة     السياق الذى أفرز االهتمام ىف الدائرة العربية واإلسالمية بالعالقة بني            -1
  . وموضع احلوار باملقارنة بالصراع ،حول منط هذه العالقة

   ؟آليات احلوار وقنواتهتكون القضايا وكيف تدورمن حياور من أو يصارعه فكرياً ؟ وحول ماذا  -2

م كـان   ن االهتمـا  إ ولذا ميكن القول     ؛ القدر األعظم من االهتمام      –بتفاصيله  –ولقد حاز احملور األول     
 ، وليس ىف أو عن ماهية حوار احلضارات، وطبيعته من حيث األطـراف   ،"حول حوار احلضارات  من عدمه     " باحلديث  
  . وشروط الفاعلية من عدمها ، واآلليات،والقضايا

  :وفيما يلى قدر من التفصيل حول إشكالية بروز احملورين 

ــذه   هات حول  منط ني احلضارات واالجتا ب     سياق االهتمام بالعالقة  ـ 1   هـ
  :العالقة 

 بقوة باحلديث عن صراع احلضارات، كما مل يبدأ         اقترن همل يبدأ احلديث عن حوار احلضارات بذاته ولكن       
 ولكن قبل ذلك بعدة سنوات،      ،) كما قد يعتقد البعض    (2001هذا احلديث بعد أحداث احلادى عشر من سبتمرب         
اث مربزاً بذلك وزن األبعاد الثقافية احلضارية ىف حتليـل العالقـات    وإن كان قد اكتسب زمخاً فجاً منذ هذه األحد        

ومل يكن معظم احلديث ىف املوضوع بشقيه احلوار أو الصراع بقدر ما كان حوله، وكذلك تركـز معظـم         . الدولية
شكالية حوار أم صراع أى حول منط العالقة بني احلضارات وذلك على حساب األبعـاد األخـرى          إاحلديث حول   

وأخرياً التقت االجتاهات املختلفة حـول وضـع اإلسـالم          . وضوع ؛ قضاياه، آلياته وشروط انعقاده وأطرافه        للم
 حيث تتقاطع بالطبع مع قضية منـط        ؛واملسلمني بصفة خاصة باعتباره ميثل ساحة أساسية ىف خريطة هذا املوضوع            

  . وبني األبعاد املادية، العالقة بني األديان ،ق مثل العالقة بني القيم واألخال؛العالقة بني احلضارات مناطق أخرى

  :وميكن التفصيل ىف السمات السابقة وتفسريها على النحو التاىل 

وهو االهتمام الذى كان تفجر مـع       .  سبتمرب زمخاً لالهتمام باملوضوع      11 أضافت أحداث    :من ناحية   
لدخول ىف تفاصيل أطروحـات هـانتنجتون       باسم صدام احلضارات، وبدون ا     93نشر هانتنجتون مقاله الشهري ىف      

إن طرح هانتنجتون يقدم منوذجاً لتفسري السياسات العاملية ىف مرحلة ما بعد            : يكفى اإلشارة إىل املالحظتني التاليني      
 يقوم على وحدة حتليل مغايرة للىت درج االهتمام ا ىف احلقل، أال وهى احلـضارة باعتبارهـا مـن    ،احلرب الباردة 
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ر عن بروز االهتمام باألبعاد الثقافية واحلـضارية        وبذا فإن هانتنجتون عب   . ركة واملفسرة للعالقات الدولية     القوى احمل 
مقوالت هانتنجتون واضحة وصرحية حول الصدام بني اإلسـالم والغـرب     : ومن ناحية أخرى    . وىف جمملها الدين    

 ولكـن  ،انتنجتون مل يضع فقط اإلسالم كعدو للغرب وهو أن ه؛ هامصداماً حضارياً ودينياً، وهنا جيب الوعى ألمرٍ    
فـإن غـري املعلـن لـدى        . يربز حتليله وبقوة كيف أن الغرب هو عدو اإلسالم واملسلمني واحلضارات األخرى             

هانتنجتون هو أن مصدر التهديد بالصدام بني احلضارات هو هيمنة الغرب وقوته وليس احلضارات األخرى حيـث                 
  .اجهة هذه اهليمنة الغربية وهلذا فهى متثل حتدياً وخطراً ثقافياً ن األخرية تصحو ىف موإ

نه قد تولد   إوبدون الدخول ىف تفاصيل القراءات النقدية ألطروحات هانتنجتون يكفى القول ىف هذا املقام              
 وقدمت إجابـات متنوعـةحول    ،حوهلا جدال تفرع بني عدة اجتاهات اختلفت حول منط العالقات بني احلضارات           

هل تعد احلضارة واألمة وحدة للتحليل ىف العالقات الدولية ؟ ما فائدة مفهوم              : من ناحية وعىت األسئلة التاليتني    جمم
 سواء عنـد    ، والدينية ،احلضارة لدراسة العالقات الدولية ؟ ما قدر األمهية الذى جيب إعطائه لألبعاد والقيم الثقافية             

 هل صراع احلضارات قد حل حمل صراع        ومن ناحية أخرى  . الدولية  دراسة العالقات الدولية أو صياغة السياسات       
القوى أو صراع الطبقات كمحرك للعالقات الدولية ؟ هل حوار احلضارات أم صراعها يقتصر على األبعاد القيميـة      

ضارات سوى  والثقافية أم ميتد إىل األبعاد املادية للقوة وقضاياه ؟ ما شكل حالة التوازن العاملى الذى يسمح حبوار ح                 
احلوار أم الصراع ؟ وهل يصح طـرح  : ما هو أصل العالقة بني احلضارات : وفاعل ؟ وقبل هذا وذاك يأتى السؤال      

على اعتبار أن االختالف بـني       ؟    ومىت يكون الصراع   ؟ أم جيب التساؤل مىت يكون احلوار      ،السؤال على هذا النحو   
 ىحـد إن السياقات الدولية هى الىت تؤثر على بـروز  إيث احلضارات ىف حد ذاته ليس هو السبب ىف الصراع، وح      

احلالتني على األخرى وفقاً لطبيعة املرحلة التارخيية، ومن مث هل ميكن أن تفرز حالة الفوضى العاملية اجلديدة وضـعاً                   
  آخر غري الصراع ؟ وهل ميكن أن يكون احلوار هو السبيل أمام العامل للخروج من أزمته احلالية؟ 

 ، يؤكد مقوالت هانتنجتون   -ألولا. قسمت اجتاهات اجلدل حول أطروحات هانتنجتون بني ثالثة       ولقد ان 
وسياسات القوى الغربيـة جتـاه      ،  ومن مث يرفض إمكانية احلوار انطالقاً من حقائق اختالل توازنات القوى الدولية           
أى مبعثهـا هـو     . ثقافية احلـضارية  اجلنوب أو العامل اإلسالمى، أو باعتبار أن مبعث هذه السياسات هو األبعاد ال            

الصراع احلضارى من جانب الغرب جتاه عامل اإلسالم واملسلمني، ومن مث فإن احلوار لن يكون إال سـبيالً جديـداً             
ما رفـضاً أن تكـون العالقـة بـني      إ:  يرفض مقوالت هانتنجتون     -واجتاه ثان لفرض اهليمنة الثقافية واحلضارية،     

 املفسر األساسى للعالقات الدولية، انطالقاً مـن رؤيـة واقعيـة            ىه–وى واملصاحل    وليس توازن الق   –احلضارات  
للعالقات الدولية ترفض تسييس احلضارات، وإما رفضاً إللصاق التهمة باإلسالم واحلضارة اإلسـالمية باعتبارهـا               

رفضونه، بل يتعاونون معه    مصادر للصراع والتصادم، ومن مث دفاعاً عن اإلسالم واملسلمني الذين يقبلون اآلخر وال ي             
ومستعدون للحوار معه، وإما دفاعاً عن التعددية الثقافية واحلوار بني الثقافات واحلضارات باعتبـاره األسـاس ىف                  
العالقات الدولية انطالقاً من رؤية إنسانية عاملية، أو انطالقاً من رؤية إسالمية تعترف بأمهيـة احلـوار، والتعـارف           
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لشعوب، وكأساس من أسس الرسالة العاملية لإلسالم، وليس جمرد الدفاع واالعتـذار عـن              احلضارى بني األمم وا   
  .اإلسالم 

ن احلوار أو الصراع هى حاالت للعالقات بني احلضارات وىف حني يرى رافد من             إ يقول   -واالجتاه الثالث 
ظراً الخـتالل ميـزان القـوى       هذا االجتاه أن احلالة الدولية الراهنة ال تسمح حبوار ثقافات أو حضارات حقيقى ن             

 حبيث لن يقود احلوار إال إىل فرض منط حضارى على اآلخر، فإن رافداً آخر يـرى أن احلـوار ضـرورى            ؛الدولية
ن تتوافر له الشروط لكى حيقق أهدافه احلقيقية ووفق مـا يقتـضيه      وأ  إال أنه البد   ،للخروج بالعامل من أزمته الراهنة    

  .اره سبيالً للتفاهم املشترك وإزالة العوائق أمام العالقات السليمة  أى باعتب؛مفهوم احلوار ذاته

من رحم التصدى ملقولة صدام احلضارات ىف الـدائرة العربيـة    " حوار احلضارات" بعبارة أخرى ولد اجتاه   
فة، والعالقة  ومن زخم االعتراض على هذه املقولة وتفريعاا انطالقاً من تعريفات متنوعة للحضارة والثقا            ،واإلسالمية

بينهما وللحوار الفكرى واحلضارى، وانطالقاً من أسانيد معرفية وفكرية خمتلفة تؤثر على طبيعـة الـرؤى للعـامل،             
والعالقة بني مكوناته، بل وتؤثر على املوقف من اختاذ احلضارات، أو الثقافات وحدات للتحليل السياسى من عدمه                 

.  

ن احلدود بني هذه االجتاهات الثالثة الكربى ال تتطـابق          إ واجلدير باملالحظة هنا أنه ميكن القول      •
 فكل مـن    ؛بدرجة كبرية مع احلدود بني املدارس الفكرية الكربى، الليربالية، القومية، اإلسالمية          

هذه املدارس له رؤيته عن العامل احلضارى كعامل  مفسر للتفـاعالت، وعـن طبيعـة هـذه             
  .التفاعالت وجوهرها صراعية أم تعاونية 

ومتثل مواقف هذه االجتاهات من قضية العالقة بني احلضارات امتداداً ملواقفهم من رؤيتهم عـن العوملـة،                 
أم حنو مزيد من الصراع     ) الليربالية  ( من التعاون واالستقرار     دحنو مزي : وآثارها ونتائجها بالنسبة حلالة النظام الدوىل       

، فإذا كانت املدرسـة  )إن اختلفت روافدهم ىف بعض التفصيالت و: القوميون، اليساريون، اإلسالميون  (واالنقسام  
الليربالية هى األكثر دفاعاً عن حوار احلضارات ىف عامل ما بعد احلرب الباردة والعوملة، فهى ال تعتـرف ىف نفـس                     

وار أداة وعمليـة  الوقت بأن األبعاد الثقافية تفوق ىف تأثريها األبعاد االستراتيجية واملصاحل القومية، ولكن ترى أن احل 
  . كسبيل لتسهيل حل املشاكل والقضايا املصريية املشتركة ،ضرورية لتحسني التفاهم العاملى على الساحة الثقافية

أما املدرسة القومية واليسارية، فإن اجتمعت مع اإلسالمية ىف االعتراف باملصادر الصراعية ىف الـسياسات           
 إال أم خيتلفون فيما بينهم بالطبع حول وزن تأثري األبعـاد الثقافيـة              ،قىالغربية الىت حتول دون إمكانية حوار حقي      

صراع بسبب االختالف  الفال يرى القوميون واليساريون  . احلضارية باملقارنة بصراعات املصاحل أو القوى أو اهلياكل         
واهليمنة الثقافيـة واالسـتعالء   مربيالية إل يرجعونه إىل املشروعات االستعمارية وا  هم ولكن ً،ايالثقاىف واحلضارى أساس  

روافـد  الالغرىب، ىف حني يعطى اإلسالميون وزناً كبرياً إىل البعد الثقاىف ىف تفسريام وحتليالم، ولكـن ختتلـف                  
ن حوار احلضارات يهدف إىل تنـصري  إ فيصل البعض مثالً إىل القول   ؛سالمية من حيث إمكانية احلوار من عدمه        اإل
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ن حوار احلضارات هو جهاد العصر      إ رؤية املؤامرة على اإلسالم ويصل البعض اآلخر إىل القول           املسلمني انطالقاً من  
  .بأساليبه اجلديدة ىف مواجهة الصراع احلضارى من جانب الغرب 

ن حتقق إال أنـه  إوقف من إمكانية احلوار أو عدمه بني بعض االجتاهات و      املبعبارة أخرى فإن االتفاق على      
أن مـداخل  ) أم الصراع( عند تناول قضايا احلوار     – وكما سنرى    –وهلذا  . فية أو واقعية خمتلفة     نبع من أسانيد معر   

  .املدارس الثالثة ختتلف من حيث حتديد القضايا 

  : سبتمرب 11ما الفارق منذ 

 سبتمرب وبعدها جتددت اجلداالت حول العالقة بني احلضارات بقوة وزخم، ومت استدعاء             11ومع أحداث   
ولكن كان السياق أكثر تدهوراً مما كـان عليـه ىف بدايـة             . واملقوالت املضادة له    ،  انتنجتون وأنصاره مقوالت ه 
ففـى  ؛  حيث أضحى الطرف اإلسالمى ىف موقف املتهم بعد أن كان ىف موضع مصدر التهديد احملتمل ؛التسعينيات  

ـ " على الًحني رأى البعض ىف اهلجمات على نيويورك وواشنطن دلي    ضد سيطرة القيم الغربية وضـد  " سلمالغضب امل
هلجمات ىف سياق صراع املصاحل ودور الشبكات املتـشعبة         ا  ايل السياسات الغربية، فإن البعض اآلخر اجته إىل النظر       

 وهلذا فإن اجلدال حول دور العالقة بني األبعاد الثقافية احلـضارية، وبـني األبعـاد                ؛رهابية ىف العالقات الدولية   اإل
 ىف تفسري هذه األحداث وما تالها من تطورات ىف اخلطابات األمريكية والسياسات األمريكيـة، قـد                 االستراتيجية

هل الصراع احلضارى هو الذى حيكـم العـامل ؟ مـا هـو     :  حيث برز السؤال التاىل جمدداً ؛اكتسب زمخاً كبرياً   
  حلة ؟ مصدره؟ وما السبيل ملواجهته ؟ وهل يقدر حوار احلضارات على إدارة هذه املر

واستمر نفس اجلدل وانقسام االجتاهات حول وزن األبعاد الثقافية احلضارية باملقارنة بغريها، ولكن اقترن              
ىف هذه املرة بسياق زماىن ومكاىن حمدد يرتبط بالسياسة األمريكية العاملية وجتاه عامل اإلسالم واملسلمني بعد احلادى                 

ف بوضوح املفردات الثقافية واحلضارية ىف اخلطابات األمريكية الرمسيـة   فبالرغم من تزايد االعترا    ؛عشر من سبتمرب    
 اجتاه يرفض  التفسري الثقافوى للعامل على اعتبار          هناك    فلقد ظل  – سواء الصدامية منها أو احلوارية       –وغري الرمسية   

 إىل احلوار بعـد تـوافر     الَ إ أنه لن يقود إىل حل املشاكل نظراً لصعوبة تنازل الثقافات عن ثوابتها، ومن مث ال سبيل               
وىف املقابل اعترف اجتاه آخر أن املرحلة الراهنة من السياسة األمريكية تكـشف بوضـوح عـن صـراع      ،  شروطه

 ألن احلوار الـذى سـيدور       ؛حضارى جتاه اإلسالم واملسلمني، يصبح معه احلديث عن احلوار من قبيل االستسالم           
ىف حني رأى اجتاه ثالث أن احلـوار         " دلاإلسالم املعَ "غاياته أال وهو    سيكون بشروط الغرب، ووفق مدركاته، وحنو       

 أداه أو نوعاً من التكتيك إلدارة مرحلة األزمة الىت حتتدم فيها الصراعات حول املصاحل،               أو الصراع الفكرى ليس إالَ    
االنقـسام حـول    ؛  جتون، أال وهـو     نوارتبط ذا االنقسام  انقسام آخر جدد ما سبق وثار حول أطروحات هانت            

  .إمكانيات احلوار ىف مقابل الضغوط حنو الصراع ىف العالقات بني الواليات املتحدة وعامل اإلسالم واملسلمني 

 حول هذه القضية ما ثار على صفحات جريدة األهرام ىف شهور الصيف             –مؤخراً  –ومن أبرز اجلداالت    
للرد على بيان معهـد القـيم   ؛   بيان من املثقفني املصريني      من تعليقات على مبادرة السيد ياسني بالدعوة إىل صياغة        

 – املدافعني عن عدالة احلرب األمريكية ضد اإلرهاب، ولقد أثار هذا اجلـدال           فكرا من  م 60األمريكية الذى وقعه    
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الفكريـة  هل ميكن أن يتم توجيه بيان من املثقفني املصريني، قبل اتفاق التيارات             :  السؤال اآلتى    –ىف هذه املرحلة    
:  ؟ وهل هذا االتفاق ممكن ؟ ومن متابعة أبعاد هذا اجلدال يتضح لنا جمدداً ثالثـة اجتاهـات         هالكربى على مضمون  

 واالجتاه الذى يتحدث عن عوائق احلوار وعن شروط تفعيل          ، واالجتاه الذى يقبله ويربره    ،االجتاه الذى يرفض احلوار   
أسانيد ومربرات هذه االجتاهات ما سبق ومت طرحه خالل اجلدال حول        احلوار إذا ما اقتضت الضرورة إليه، وتعكس        

سواء ما يتصل منها بأثر توازن القوى العاملى، أو طبيعة اخلطابات واملمارسات األمريكية، أو              : أطروحات هانتجتون   
  .طبيعة الواقع العرىب واإلسالمى 

  وحوملاذا؟وكيف؟؟حياورمن  من-2

 حول ما إذا كان احلوار أم الصراع بني احلضارات          – عشر من سبتمرب      قبل احلادى  –متحورت اجلداالت   
 كان االنشغال باجلدال حول إمكانية حـوار   :بعبارة أخرى . أو سبيالً إلدارة هذه العالقات     ،ميثل مفسراً للعالقات    

 القضايا واآلليات   ولكن أين كانت  . احلضارات من عدمه، وهو جدال بيىن أى بني التيارات العربية واإلسالمية ذاا             
 بفرض قبول قيامه أو حىت بفرض رفض قيامـه  ؛ أى أين احلديث ىف حوار احلضارات ذاته         ؟الىت تتصل باحلوار ذاته     

ومن ناحية أخرى أين حتديد خريطة اجلهود واخلربات العربية واإلسالمية الفعلية ىف جمـال إدارة      ؟  من جانب البعض    
  م نتائجها ؟وأين تقيي؟حوار احلضارات وممارسته 

ن يثور  أولذا البد و  . ومل تكن هذه األبعاد حاضرة بكثافة ىف األدبيات حول منط العالقة حواراً أم صراعاً               
أو الصراع ىف ماذا ؟ وكيف؟ حقيقة تتعدد القضايا الىت يتم تناوهلا بالتحليل املقارن              ؟  احلوار ىف ماذا    : السؤال التاىل   

ولكن ظلـت   . سها تأتى قضايا العنف، حقوق اإلنسان بني اخلصوصية والعاملية          وعلى رأ : بني املنظورات املختلفة    
كما تظـل  . أدبيات العالقة بني احلضارات تفتقد االهتمام بأجندة حوار احلضارات املتنازع على مصداقيته وجدواه       

قليمى والعاملى ،وعلى   األنباء تتواتر بال انقطاع عن مؤمترات وندوات ولقاءات ومناظرات، على املستوى الوطىن واإل            
األصعدة الرمسية واملدنية والشعبية، على حنو يثري التساؤل عن مدى وجود استراتيجية كربى لتعظيم نتـائج هـذه                   

 املتصاعدة ه حلملة التشوي – غري منظمة    –وجمرد استجابة   ،امللتقيات ؟ أم أن هذه امللتقيات أضحت غاية ىف حد ذاا            
م العاملى الىت دم األمن واالستقرار من ناحية        رجعية اإلسالمية من ناحية، وحلالة التأز     ضد العرب واملسلمني وضد امل    

  .أخرى 

واجلدير باملالحظة أنه بعد أحداث احلادى عشر من سبتمرب، قفز االهتمام بالقضايا واآلليات قفزة واضحة               
كرب إىل هـذه  أ االنتقال بدرجة    –حيث فرضت طبيعة حتديات هذه املرحلة، على املؤسسات الرمسية بصفة خاصة            . 

 فلقد أضحت الضغوط حنو ضرورات ومتطلبات احلوار أكثر وضوحاً، ليس ىف نظر احلكومـات               ؛اجلوانب العملية   
  .فقط ولكن بالنسبة أيضاً لبعض الروافد الفكرية الىت كانت ترفضه أو تتحفظ عليه 

ت املقترحة لطرحها على صعيدها ؟ ومـا هـى           وما هى اآلليا   ؟ما هى إذن القضايا الىت ثار االهتمام ا         
  الرؤى حول شروط احلوار السوى والفاعل، والىت جيب توافرها ىف األطراف املتحاورة حىت تتحقق غايات احلوار ؟
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يترتب على اإلجابة على هذه األسئلة تبيان فروق أخرى بني مواقف االجتاهات الفكرية الكربى العربيـة                
  .ار وشروطه واإلسالمية من ماهية احلو

) االنتقائية  (ولتقدمي إجابة على هذه األسئلة ميكن االعتماد ىف هذا املوضع من البحث على بعض النماذج                
ومما ال شك فيه أن القـراءة املقارنـة ىف          . )4()ياًرمس( وآخر يسارياً قومياً، وثالثاً إسالمياً       ،الىت توضح اقتراباً ليربالياً   

تفسح اال أمام كثري    ) جتاه قضايا احلوار وأطرافه وغاياته    (ه االقترابات الثالثة    مدخل ومقوالت كل اقتراب من هذ     
وسيتضح من طبيعة هذه األسئلة  جانـب        . من األسئلة عن طبيعة موضوعات وقضايا احلوار من منظورات متنوعة           

 –ا سبق القـول     كم – وهو الوضع الذى يفرض      ؛من أسباب الغموض والتداخل الىت حتيط حبالة اخلطاب الفكرى          
  . احلاجة إىل تأصيل نظرى ال حوار احلضارات

السيد ياسني وباعتباره اآلن رمزاً من رموز الليربالية، وهو املهموم دائماً بقضية اخلطـاب              . فبالنظر إىل أ    - أ
فتقـر  هذا احلـوار ي "الفكرى حلوار احلضارات، فلقد اهتم ىف أطروحاته األخرية ىف األهرام  بتوجيه النظر إىل أن    

السيد ياسني .واقترح أ " حمدد ورؤية واضحة وأجندة للموضوعات الىت ينبغي أن يدور حوهلا احلوار      منهج حىت اآلن  إىل   
تركز على حبث االشكاليات املعرفية واملشكالت الواقعية الىت سـتواجه          " منهجاً ورؤية تقوم على أجندة حبث حمددة        

شكاليات املعرفية مت حتديدها ىف مؤمتر حوارات القرن الواحد ن اإلإ: "هو يقول و" . اإلنسانية ىف القرن احلادى والعشرين 

حالـة  "واملشكالت الواقعية حددها بشكل علمـى تقريـر         . الذى عقدته اليونسكو منذ سنوات       " والعشرين

  ". املشروع األلفى الذى تقوم به جامعة األمم املتحدة ىف طوكيو1999الذى أصدره عام " املستقبل

 يسعىن ىف هذا املوضع من البحث أن أقدم قراءة نقدية تفصيلية لعناصر أطروحات السيد ياسني، والىت وال
  .ولكن يكفى أن أنقل عنه بعض األفكار واملقوالت مث أطرح بعض األسئلة ، تربز مدخله الليرباىل على هذا الصعيد

  :املقوالت ىف اموعات التالية  و األفكار وتتلخص

والتعددية، واحترام حقوق ، الدميوقراطية…ة على شكل ومضمون واجتاهات احلوار بني احلضارات تأثري العومل" .1
ا حييط بكل قيمة من هذه القيم من إشكاليات معرفية اإلنسان، أصبحت من أبرز شعارات العوملة، بغض النظر عم

د املوضوعات اهلامة الداخلة ىف صميم  فمما ال شك فيه أن الدميوقراطية نظرية وممارسة أصبحت أح…ومشكالت واقعية 

  …" حوار احلضارات

وأول األسئلة املطروحة بشأن شروط …هناك مؤشرات ثقافية متعددة تشري إىل أننا بصدد تشكيل حضارة عاملية " .2

األوروبية العلمية والتكنولوجية  هل احلوار املتكافئ واملتبادل بني احلضارة " حوار احلضارات ىف هذا اال هو
ن هذا احلوار ليس ممكناً فحسب إ: وجوابنا على هذا السؤال …احلضارات التقليدية للعامل الثالث ممكن ؟و

ذلك أن ممثلى .  قائم فعالً منذ عقود طويلة – بناء على استقراء الشواهد الواقعية –نه إبل .  ضرورى هولكن
خيرجوا من دائرة التخلف والدخول ىف عامل احلضارات التقليدية من ساسة ومفكرين أدركوا أنه ال ميكن هلم أن 

التقدم اإلنساىن بكل ميادينه، إال باقتباس عديد من القيم واملؤسسات واإلجنازات الىت حققتها احلضارة األوربية 
املناظرات الكربى الىت دارت بني احملافظني ىف احلضارات "العلمية والتكنولوجية، ومل مينع من دوام عملية االقتباس 
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ساعه باسم اخلصوصية الثقافية العربية دارت هذه املناظرات ىف العامل العرىب والعامل اإلسالمى على ات…ليدية واددين التق
ذلك أن احلضارة العلمية التكنولوجية ىف مركز . وال ميكن أن يكون متكافئاً …احلوار إذاً دائر منذ زمن …واإلسالمية 

غري أن احلضارات التقليدية ما زالت ىف غالبيتها العظمى غارقة ىف أمناط …اثة الغربية وذلك اعتماداً على قيم احلد..القوة 
ر عن حضارة عاملية، وهى وإن نبعت أساساً ىف ن القيم العلمية والتكنولوجية أصبحت ىف الواقع تعبإ..التفكري غري العلمية 

إن قيم حقوق اإلنسان أصبحت بالفعل تعبري … إنسانية إطار احلضارة الغربية، فعلينا أال ننسى أن هذه احلضارة هى حضارة

   ."عن حضارة عاملية، وذلك بغض النظر عن املناظرات القائمة ىف هذا اال بني العاملية واخلصوصية ىف حقوق اإلنسان

 ،من أهم اإلشكاليات املعرفية ىف حوار احلضارات هى إشكالية تعريف احلضارة والتفرقـة بينـها وبـني الثقافـة                  " .3

وإشكالية اهلدف املعرىف للحـوار والتعريـف بالـذوات         …بني النخبة واجلماهري     املعرفية والفكرية  وإشكالية الفجوة …
احلضارية، والتعرف على اآلخر املختلف حضارياً، من خالل عملية مدروسة إلسقاط الصور النمطية اجلامدة سـواء عـن                 

 حلوار احلضارات ذلك أن األمل هو التوصل ىف النهاية إىل االتفـاق       الذات أو عن اآلخر، وىف هذا اال ليس هناك حدود         
ق، ىف الوقت الذى تسعى فيه إىل       على صياغة جمموعة متناسقة من القيم العاملية الىت تأخذ ىف اعتبارها التنوع اإلنساىن اخلالَ             

   ".التركيز على القواسم املشتركة بني حضارات العامل مجيعاً

تنميط اتمعـات   (الصراع بني توحيد العامل     ..ىف لدراسة أوضاع العامل املعقدة ىف الوقت الراهن         مهية التحليل الثقا  أ" .4

) حتت تأثري دعوات دينية وسياسية وعرفية متعددة (وتفككه ) املعاصرة بتأثري قواعد العوملة السياسية واالقتصادية والثقافية       
ا ثبت مبا ال يدع جماالً للشك أن املنـاهج الـسياسية واالقتـصادية               بعدم ،يدعو إىل تطبيق خالق ملنهجية التحليل الثقاىف      

 1991أطلقت عليه …استشراف مستقبل العامل …قدمت  االجتماعية التقليدية عجزت عن فهم وتفسري نص العامل املعقد  
لدميوقراطية، وخـصوصية    ا ةبني الفردية واجلماعية، وبني العلمانية والدين، وبني عمومية مقول        ..النموذج التوفيقى العاملى      

التطبيق ىف ضوء التاريخ االجتماعي الفريد ىف كل قطر، وبني القطاع العام والقطاع اخلاص، وبـني االسـتقالل الـوطىن                
التسامح الثقاىف ىف ..واالعتماد املتبادل، وبني املصلحة القطرية واملصلحة اإلقليمية، وبني األنا واآلخر على الصعيد احلضارى 

العودة إىل إحيـاء    …النسبية الفكرية بعد أن تنتصر على إطالقية األيدولوجيات         …نصرية واملركزية األوربية    مواجهة الع 
ومن هنا أكدنا أننا نشهد … التوازن بني القيم املادية والقيم الروحية اإلنسانية …اتمعات احمللية وتقليص مركزية الدولة 

  "…س البشرى وحدة اجلن:بداية حضارة عاملية جديدة شعارها

. عن اإلشكاليات املعرفية والواقعية الىت متثل أجندة حوار احلضارات، والىت وضعتها هيئات عاملية يـذكر أ           .5
 مت حتديـد  "مفاتيح القرن احلادى والعشرين   "  بعنوان 2000ىف كتاب نشرته اليونسكو ىف      : السيد ياسني ما يلى     
ة للمهتمني مبجال حوار احلضارات، وأقسام هذا الكتـاب  األساسية لتكون موضوعات حبثي اإلشكاليات املعرفية 

مـستقبل النـوع    : أى مستقبل البحوث املستقبلية، حنو عقد طبيعى        ؛   استشراف املستقبل وعدم اليقني    " :األساسية هى 

تعلم : د آفاق جديدة للثقافة التعددية والتعليم، حنو عقد اجتماعى جدي: االنساىن ومستقبل الكوكب، حنو عقد ثقاىف جديد       

ومن ناحية أخرى  حدد تقريـر حالـة             . "العامل والعوملة: العيش املشترك، حنو عقد أخالقى جديد 
 التنمية املستدامة، نصيب الفرد من املياه النظيفة بغري صراع،          ": مخس عشرة مشكلة عاملية      1991املستقبل الصادر   

 أصيلة تنبع من النظم التسلطية، صنع القرار وااللتفات ملنظور األجل التوازن بني التزايد السكاىن واملوارد، إقامة دميوقراطية
الطويل، العوملة وخري اإلنسان، البعد األخالقى لألسواق لسد الفجوة بني الغىن والفقري، تقليل خماطر األمراض اجلديـدة،                 

جلديـدة مـن الـصراعات اإلثنيـة     تدعيم القدرة على احلسم واختاذ القرار، تقليل القيم املشتركة واستراتيجيات األمن ا   
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واإلرهاب، حتسني وضع املرأة، وقف آثار اجلرمية املنظمة، سد االحتياج املتزايد للطاقـة، تـدعيم املقترحـات العلميـة                   
  "عتبارات األخالقية الوالتكنولوجية، تضمني القرارات الكونية ا

   :وتثري هذه اموعات اخلمس من األفكار واملقوالت األسئلة التالية

هل هدف احلوار احلضارى نقل أو اقتباس منظومة التحديث ؟ ومن مث هل قضاياه هى فقط قضايا أجندة                   -1
أم ميكن صـياغة    ؟  حقوق اإلنسان والدميقراطية والتعددية     :  وما يسمى احلضارة العاملية اجلديدة وهى        ،احلداثة

 أى الـىت مل تفـرز       – الغربية    غري –أجندة أخرى من القضايا تعكس خصوصيات الدوائر احلضارية األخرى          
  .احلداثة 

 ؟  على الصعيد العلمى والتكنولوجى ىف آثار احلوار احلضارى حول هـذه القـضايا      ؤأال يؤثر عدم التكاف    -2
ألن  " التقليـديون املتخلفـون   " هل احلداثة هى النموذج واملثل والغاية الذى جيب أن يسعى إليه            : ومرة أخرى   

بها ؟ كيف ميكن أن يكون احلوار ىف ظل هذا املناخ حواراً إذا كان اآلخر هو منبع                 احلداثة هى حمور القوة وسب    
  .ومصدر احلضارة العاملية ؟

شكاليات املعرفية هلـذه  كيف يتم احلوار ىف هذه القضايا ؟ أليس احلوار احلضارى يفترض التركيز على اإل      -3
ختالف األنساق املعرفية واخـتالف الـرؤى       القضايا والىت تتضح منها أثر اخلصوصيات الثقافية واحلضارية وا        

  للعامل ؟ 

فكيف يصبح :  مل تكن هذه األبعاد املعرفية الثقافية هلذه القضايا هى حمل االهتمام ىف حوار احلضارات        وإذاً
ما الذى يفرقه عن مفاوضات وجداالت  إذا كنا سنقترب من هذه القـضايا بـنفس اقتـراب    ؟ و احلوار حضارياً
  سي أو سياسات القوى التقليدية ؟االقتصاد السيا

وهل ميكن أن يصبح املوضوع األساسى حلوار احلضارات هو التعريف بالذوات احلضارية وإسقاط الصور 
أم أن هذا التعريف بالذوات ؟ ) وهى قضايا أجندة العوملة ( النمطية دون التطرق إىل القضايا املشار إليها عالياً 

وتصبح القضايا األخرى هى األبعاد السياسية له؟ وىف هذه ،ىف من حوار احلضارات البعد الثقااحلضارية ليس إالَ
هل ميكن أن تستدعى أيضاً قضايا اقتصادية ىف حوار احلضارات من قبيل القضايا املذكورة ىف تقرير : احلالة األخرية 

تماعية والثقافية ىف هذين حالة املستقبل وكتاب اليونسكو، جنباً إىل جنب مع القضايا السياسية واألخرى االج
  املرجعني ؟ 

        سع من القضايا مركزاً على أثـر اخـتالف   وىف هذه احلالة أال يصبح حوار احلضارات  ىف هذا النطاق املت
علـى  ) والنابعة مجيعها من اختالف خـصائص احلـضارات       ( املنظومات القيمية والرؤى للعامل واألنساق املعرفية       

ن حوار احلضارات يفتـرض  إهل ميكن القول   : ة احللول العاملية ؟ بعبارة أخرى       تشخيص أسباب املشكالت وصياغ   
اقتراب التحليل الثقاىف احلضارى جلميع هذه املشكالت مع االهتمام بالقضايا الثقافية احلضارية املباشرة ؟ وأال يعـىن      

: ة وىف تفسريها ؟ ومن ناحية أخـرى  هذا الوضع اعترافاً بوزن األبعاد الثقافية احلضارية ىف تشكيل التفاعالت الدولي 
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 كموضـوع للحـوار   –هل يعىن هذا أن الداعني إىل نطاق واسع من القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة          
يرفضون التفسري الثقاىف واحلضارى حلساب التفسري املادى أساساً ؟ وعلى ضوء كل ما سبق هل تضييق أو توسـيع                 

  ان يؤثر على حتديد املتحاورين ؟ احلوار البد و-نطاق موضوعات

من الذى سيحاور من ىف هذه القضايا ؟ ومن الذى سيحدد أجندة احلوار؟    : ولذا نصل أخرياً إىل التساؤل       -4
 احلضارات التقليدية من الساسة واملفكرين،      ىممثل: السيد ياسني السابق أشار إىل أمور ثالثة متناثرة       . ن طرح أ  إ

 الثقافة الشعبية من ناحية أخرى، دور اليونسكو واألمم املتحدة ىف صياغة أجندة             ىثل املثقفني من ناحية ومم    يممثل
وهـو  . السيد ياسني دائماً بثقله وراء خيار األمم املتحدة ودورها ىف إدراة حوار احلضارات          .  ويلقى أ  .احلوار

 مبثابـة  ؛ام حوار احلضارات ع2001يعترب أن مبادرة خامتى واستجابة األمم املتحدة هلا بالدعوة إىل جعل عام          
نقلة نوعية ىف جمال حوار احلضارات، حيث انتقل من جمرد حوار بني رجال الفكر إىل مبادرة جلعـل حـوار                    

  .    احلضارات  سياسة ثقافية عاملية 

 وبالنظر إىل أطروحات لألستاذ حلمى الشعراوى باعتباره رمزاً من رموز التيار اليسارى، ميكـن أن نـسجل                  -ب
  :ة من األفكار واملقوالت الىت تعكس اقترابه من املوضوع جمموع

ألن حالة توازن ؛  يرفض أن يكون العامل وكأنه ىف حالة صراع بني األفكار والثقافات واملواقف            فهو بداءةً  -1
ـ  "القوى ىف ظل آليات العوملة املادية والثقافية توفر للنظام الرأمساىل هيمنة مفرطة، وهو األمر          اىف الذى جيعـل الثق

ومن مث ىف ظل عدم التوازن ليس هناك معىن للحوار على الصعيد       .…والفكرى جمرد أداة، وليس واجهة التعبري عن الواقع         
الفكرى والثقاىف ؛ ألن النظام ذو القطب الواحد ال جيعل للحوار إال قيمه رمزية ميكن أن نتلهى ا أحياناً ولكنها لن تساعدنا 

إال ) جنـوىب /حوار جنـوىب    (تنا  اثقافة العليا الكلية أو الكربى السائدة اآلن ال تنظر حلوار         وألن ال …ىف مواجهة احلقائق    
خذ من اآلخر واستيعابه وحنن     ألا(نا ذلك   يفعل… ألننا مل نعط ألنفسنا القيمة الكافية للمواجهة         ؛كأصوات قادمة من أسفل   

. ىف حلظات الضعف فقط قضية احلوار ذا الـشكل            دون أن نثري إال       "احلوار الضمىن "وشكل ذلك معىن    ) ىف مركز قوة    
 ومل يكن حوار بيانات أو مؤمترات ،معىن ذلك أنه كان حوار بىن سياسية اجتماعية اقتصادية حىت ىف حلظات املواجهة احلادة      

أنه حل لألزمة،  فلماذا نتجاهل هذه املعاىن البنيوية لنلجأ إىل أسلوب إصدار البيانات وك… خل أو حول قضايا ثقافية فقطإ..
  .."للحوار العضوى الضرورى أوالً بني بناءات شعوب مقهورة  دون االنتباه

حلمى شعراوى إىل أن قضية احلوار الفكرى مل تظهر بني القطبني إال ىف حلظة ضعف االحتاد .وأشار أ
  . السوفيىت

رد مـضمون الرسـائل     ال نرفض النقاش على مستوى عاملى ولكن حول جدول أعمال خمتلف، ليس هو جم              " -2
فريقيـا  إ ولكننا نريد طرح جدول أعمال نناقشه مع مفكرى آسيا و…األمريكية أو األوربية حول أوضاعنا الثقافية    

ر حركة مقاومة أمركة العامل، وذلك      ا وىف إط  ،وأمريكا الالتينية باألساس، ومع من حيضر من األوربيني واألمريكيني        
زدوجة، ال كبرية ألولوية حوار ثقاىف وسياسى مع الشمال دون البدء حبوار جنوب             معايري العاملية امل  : حول نقاط مثل  

التصدى لرتعات العنصرية واإلقصاء ىف قضايا اجتماعية وحملية، دون تسمية أسباا احلقيقية الصادرة عـن             ..جنوب  
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ها االجتماعية واالقتـصادية  النظام العاملى، احلوار الداخلى حول احلقوق اجلماعية للشعوب ىف تقرير مصريها وحقوق       
" الـشمالية "والثقافية، وموازنتها الضرورية مع حقوق اإلنسان املدنية، التفكري ىف برامج هجوم مضاد ضد العنصرية               

 سبتمرب ؟ حبث روح التدمري ىف       11جذر الشر ىف نظامهم االقتصادى العاملى، املساءلة عن كيف متت أحداث            (…
  )…هاب أو التخلف ىف ثقافتنا ثقافتهم مثلما نراجع روح اإلر

نظراً الختالفهما ىف األسس املعرفية والرؤية للعامل (وبالرغم من االختالفات بني اقتراىب ياسني والشعراوى 
 (ى بعضمن نفس األسئلة الىت طرحتها تعليقاً على ياسني، وهى اخلاصة بنطاق اإال أن اقتراب الشعراوى يثري لد 

مه على القضايا الثقافية أساساً، ويرجع ذلك إىل اتفاقهما على توسيع نطاق قضايا احلوار، القضايا واقتصارها من عد
؛ فإن الشعراوى وإن حرص على تأكيد ) أجندة نظام العوملة، أم أجندة اجلنوب(وإن اختلفا بوضوح على األجندة 

 حوار ثقافات  ىف ظل اختالل خصوصية أجندة احلوار املطلوبة، إال أنه رفض أن يكون العامل ىف حالة صراع أو
قد انعكس ذلك على تراجع وزن القضايا الثقافية املباشرة ىف موضوعات األجندة اجلديدة وميزان القوى املادى، 
 من منظورات ةإال أن هذه املوضوعات بدورها ال ميكن احلوار حوهلا بدون استدعاء أبعاد قيمي. املقترحة من جانبه 

  .خمتلفة 

 مثل الس األعلـى للـشئون اإلسـالمية،    – إىل اقتراب املؤسسات اإلسالمية الرمسية  ذلك وبالنظر  -ج
  بالنظر إىل اقترام من القضايا موضع        ؛وكذلك املفكرون اإلسالميون على اختالف مواقفهم رفضاً أو قبوالً للحوار         

ض هلا، ومن مث استحضارهم مـا       احلوار أو الصراع نلحظ أن بؤرة االهتمام هى صورة اإلسالم والشبهات الىت يتعر            
يتصل بطبيعة اإلسالم عقيدة وشريعة وأخالقاً وقيماً، وما يتصل خبصائص احلضارة اإلسالمية باملقارنـة بنظرياـا                
الغربية وما يتصل باملمارسات اإلسالمية ىف التاريخ باملقارنة بنظائرها الغربية جتاه أصـحاب الـديانات والثقافـات       

  .األخرى 

وهى . ى يتصدى هذا االجتاه لألبعاد الثقافية احلضارية املباشرة، وىف قلبها املوقف من اإلسالم              بعبارة أخر 
؟ هل هناك لدى الغرب أزمة معرفة باإلسالم يترتب عليها هذا النيل من اإلسـالم  : األبعاد الىت تطرح السؤال التاىل     

 يكرهون الغرب الختالفـه ىف  _أى املسلمون_ أم أم هى نوايا مبيتة إللصاق التهمة بثقافته وحضارته وبأهله بزعم        
  ؟…الدين واحلضارة 

وميكن نقالً عن آخر مؤمترات الس األعلى للشئون اإلسالمية، والذى شارك فيه عدد كبري مـن علمـاء    
الهتمام األمة حتت عنوان حقيقة اإلسالم ىف عامل متغري أن نعرض األفكار واملقوالت التالية حول طبيعة القضايا حمل ا                 

.  

إن اإلسالم دعوة إىل احملبة والسالم واخلري، ومن هنا ال يتصور أن تكون هذه األديان مصدر شر ألى مـن       .1
  .ن يستخدم الوازع الديىن الرتكاب أعمال عنف أو أعمال إرهابية  أوأشعوب العامل، 
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تزايد مشاعر اليـأس  املسببات األساسية لألحداث الىت ربطت بني اإلسالم واإلرهاب ىف نظر الغرب، هى            .2
  .واإلحباط، والناجتة عن اعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية ال دخل لإلسالم فيها من قريب أو بعيد 

جيب مواصلة اجلهود وتدعيمها من أجل الكشف عن الصورة احلقيقية السمحة لإلسالم وبوصـفه ديـن                 .3
  .سالم وحمبة 

؛ عو للحوار، ويرفض دعاوى صدام احلـضارات        اإلسالم يؤكد على تعارف الشعوب واحلضارات، ويد       .4
وإميان املسلمني بعاملية اإلسالم ال يعـىن انفـراد احلـضارة           . ألن احلضارات ال تتصادم وإمنا تتفاعل وتتكامل        

اإلسالمية بالعامل وتفوقها على احلضارات األخرى، وإمنا يعىن أن التعددية احلضارية والتنوع الثقاىف هو الوضـع       
  . القواسم املشتركة ونقاط االلتقاء بني احلضارات واألديان أكثر من االختالفات فيما بينها نأالطبيعى، و

ن حركة التغيري ىف العامل مل تقتـصر علـى      أ واحلاجة إىل الفقه فيه، وخاصة و      ،أمهية معرفة التغيري ىف العامل     .5
 عن حضارته وقيمه، ومعـىن هـذا أن         اجلوانب املادية، ولكنها جتاوزا إىل التأثري ىف معتقدات اإلنسان وفصله         

  .جماالت التغيري اجتهت إىل قضايا الدين والثقافة والقيم

  : القضايا الىت مت حتديدها للمسامهة ىف توضيح حقيقة اإلسالم من واقع نصوصه وتعاليمه تتلخص ىف اآلتى  .6

ن، حقوق اإلنـسان ىف  خصوصية اإلسالم، تكرمي اإلسالم لإلنسا( ويناقش ،حقيقة اإلسالم   :احملور األول  �
  )اإلسالم، كيف انتشر اإلسالم؟ 

اعتراف اإلسالم بالديانات السماوية السابقة عليه عنصر أساسى ىف         (العالقة باآلخر ويناقش     : احملور الثاين  �
عقيدة املسلم، كل البشر سواسيه ىف التصور اإلسالمى، األقليات اإلسالمية ىف الدول غري اإلسالمية، األقليات               

  ).ملسلمة ىف الدول اإلسالميةغري ا

حتديد مفاهيم اجلهاد والقتال والعنـف واإلرهـاب، اجلهـاد وصـوره،     (اجلهاد ويناقش  : احملور الثالث  �
  ).اإلرهاب وصوره ىف تاريخ األديان واحلضارات، الكفاح املشروع 

،  "حلضارات األخـرى  رؤية مقارنة با  "خصائص احلضارة اإلسالمية    ( رؤية مستقبلية ويناقش    : احملور الرابع    �
السمات املشتركة بني احلضارة اإلسالمية وغريها من احلضارات، صلة التأثري والتأثر بني احلضارة اإلسـالمية                

  ).وغريها، مستقبل العالقة بني احلضارة اإلسالمية واحلضارات املعاصرة

 احلوار مع اآلخر حـول  وإذا كانت هذه القضايا تتصل باألصل ىف اإلسالم فيظل السؤال قائماً هل يقتصر       
 على صورة هذا األصل ىف ذهن غري املسلم ؟ وهل           –وبينه وبني األصل فجوة     –األصل ىف اإلسالم ؟ أال يؤثر الواقع        

تظل هذه القضايا منفصلة عن قضايا الدنيا والواقع ؟ وهل يكفى الدفاع عن أنفسنا فقط ديناً وثقافة وحضارة ؟ أال                    
ى ثقافة اآلخر وتقاليده ؟ هل تظل ممارسات اآلخر ضـدنا هـى سـبب اليـأس                 ميكن أن نتخذ موقف اهلجوم عل     

وكيـف  ؟  واإلحباط أليس هناك مسئولية داخلية ؟ كيف ميكن مواجهة آثار التيارات الدينية الىت ال متثل األغلبيـة                  
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تطلبات التغـيري ىف    ب مل يوكيف يتحقق له التجديد واالجتهاد ليستج     ؟  ندعم التيار الرئيسى السىن املعرب عن األغلبية        
  ؟العامل من دون تفريط ىف ثوابت اإلسالم 

 هل هى متنافسة تستبعد كل منها ؟ ما معىن هذه املداخل املختلفة حنو قضايا احلوار:خالصة القول 
األخرى ؟ هل هى متكاملة تدعم بعضها البعض ؟ هل يعىن هذا أنه ليس هناك مالمح تيار رئيسى يستمد مالحمه من 

 وكيف ميكن حتقيقه ؟ وهل ؟ملشتركة بني الروافد الثالثة ؟ وهل سيظل افتقاد هذا التيار  مبثابة اآلفة لألمة القواسم ا
؟ ولكن " حوار احلضارات"مقتضيات اللحظة الراهنة تفرض هذا ؟ أى هل تفرض أن جنتمع وراء الدعوة إىل وممارسة 

 مالمح رؤيىت التقييمية الذاتية الىت حتدد قراءتى وحنو ماذا ؟ وهكذا أصل إىل تقدمي؟ أى حوار وفق أى شروط 
  . ومفهومى عن حوار احلضارات 

  وماذا بعد ؟ مالمح رؤية تقييمية وذاتية : ثانياً 

 " حـوار احلـضارات   "على ضوء العرض النقدى السابق، ميكنىن اآلن التوقف عند بعض مالمح رؤيىت عـن               
والثانيـة  ؛  ة وتدور حول عناصر التأصيل النظرى هلـذا اـال           أحدمها نظري : وتتلخص هذه املالمح ىف جمموعتني      

حركية تدور حول إمكانيات وجود تيار رئيسى فكرى عرىب حول حوار احلضارات ىف املرحلة الراهنة املتأزمة مـن             
  .التاريخ العرىب واإلسالمى 

  : عناصر التأصيل النظرى -1

 من االنتماء إىل اال احلركى فيه يدفع لالهتمام ذه          إن االنتماء للمجال البحثى ىف حوار احلضارات  أكثر        
 من احدث جماالت دراسة العالقات الدولية، والىت يثري التأليف – كما سبق التوضيح     – وباعتبار هذا اال     ،العناصر

. اية السبعينياتواجلدال حوهلا اهتماماً راهناً يناظر ما سبق وحظى به جتدد االهتمام باالقتصاد السياسى الدوىل ىف بد             
  :وتتلخص عناصر هذا التأصيل املطلوب ىف البندين التاليني 

  )العالقة بني األبعاد الثقافية واالستراتيجية : املربرات والدوافع  (حول إشكالية حوار أم صراع-أ

بعد احلرب  جماالً أساسياً من جماالت دراسة العالقات الدولية ىف مرحلة ما            " حوار احلضارات أو صراعها   "ميثل  
املفسر هلـذه   : الباردة، ويرجع ذلك إىل بروز األبعاد الثقافية احلضارية للعالقات الدولية الراهنة على عدة مستويات               

 ويرجع ذلـك بـالطبع إىل       …العالقات واحملرك هلا، قضايا العالقات، أدوات العالقات، أمناط التفاعالت وهكذا           
 وصعود دور األديان، اوى احلدود بـني الـداخلى          ،راع األيديولوجى العديد من األسباب على رأسها انتهاء الص      

واخلارجى على حنو أدى إىل درجة كبرية من اجتياح اخلارجى للداخلى من جراء الثورة ىف االتصاالت واملعلومات،                 
لى الصعيد الثقـاىف  وبعد أن حتققت اهليمنة الغربية السياسية والعسكرية مث االقتصادية، فلم يتبق إال اكتمال اهليمنة ع              

  .أيضاً 

ولذا فال عجب أن يلحظ املراقب والباحث واألكادميى، أن ساحة خطاب العوملـة قـد شـهدت صـعود        
) احلرب الباردة واالنفراج  (االهتمام باحلضارة والثقافة والدين بعد أن صعدت االهتمامات وسادت ىف مراحل سابقة             
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كل هذا يعىن أن التفاعالت مل تعـد حـول          . ية السياسية على التواىل    مث االقتصاد  ،بالعوامل االستراتيجية العسكرية  
  .السياسة واالقتصاد فقط، ولكن احلضارة والدين ىف قلبها 

 وهلذا جيب النظر إىل مغزى أطروحة هانتنجتون من حيث درجة ما متثله من تغيري ىف منظور دراسة 
الواقعية التقليدية، مث اهليكلية، على اعتبار أن منظور العالقات الدولية، وانتقاله إىل مرحلة جديدة بعد مرحلة 

  ).احلضارات( ولكن من منطلقات مغايرة ،)الصراع (ىواقعمنظور هانتنجتون 

كما جيب النظر من ناحية أخرى إىل أطروحة هانتنجتون باعتبارها جتسيداً للعالقة بني التطـور ىف التـنظري                  
 ،جتون مل يقدم طرحاً نظرياً جديداً جمـرداً       نن طرح هانت  إ حيث   ؛لكربى  والرؤى وبني خدمة املصاحل االستراتيجية ا     

 وهذه اآلليـة ليـست      ؛ولكنه تعبري عن آلية هجومية جديدة للحضارة الغربية وهى آلية ذات لباس ثقاىف حضارى               
  .مستحدثة ولكن ذات جذور فكرية وسياسية سابقة، ولكن مل تكن بنفس درجة العمق والوضوح 

ميثلون بدورهم منظوراً مثالياً ىف مرحلة جديـدة،        " حوار احلضارات "املقابل فإن املتحدثني عن     وعلى الصعيد   
، وهى مرحلة اتمعية والعامليـة      )االعتماد املتبادل ( مث املثالية اجلديدة     ،)األمن اجلماعي   (بعد مرحلة املثالية التقليدية     

  .تنوعة ترن مبوقفهم على سلم القوة الدولية وهؤالء بدورهم ميثلون استجابات ذات دوافع م. واحلوار 

نظر إىل صعود مفهوم حوار احلضارات أو صراعها من خالل حتديد وضعه ىف الـسياق               أبعبارة أخرى فإنىن    
 مـن أدوات إدارة    ة أى باعتبـاره أدا    ؛ستراتيجيات الكلية الالعام للدراسات الدولية الغربية، ومن خالل توظيفه ىف ا        

  . أو استجابة من الدائرة العربية ، الراهنة سواء انطالقاً من الدائرة الغربيةالسياسات الدولية

نقد ذلك الترحيـب الـشائع      أولذا فإنىن   . احلوار ليس إال شكالً من أشكال العالقات بني احلضارات          -2
 من ناحية، كمـا     انطالقاً من دوافع دفاعية اعتذارية بوصف العالقات الراهنة بأا حوار أو جيب أن تتجه إىل حوار               

نقد من ناحية أخرى التمترس وراء تشخيص هذه احلالة الراهنة أيضاً وانطالقاً من مربرات أيديولوجية بأا أسـرية                  أ
  .الصراع الدائم واحلتمى 

فإذا كانت أطروحة الصراع قد فجرها هانتنجتون، وإذا كانت أطروحة احلوار قـد بـدت كاألطروحـة                 
 على الساحة العربية ذين الطرحني على هذا النحو االستقطاىب الثنائى الـذى جـرى               االعتراضية إال أن االنشغال   

  .يستحق االنتقاد املعرىف واملنهجى، بل والسياسى أيضاً ) حوار أم صراع(

إذا كانت أطروحة هانتنجتون تكرس الصراع كقانون تارخيى مطلق اتـساقاً مـع منطلقـات     : فمن ناحية 
القاً من ناحية أخرى مع إلباس صراع املصاحل والقوى لباساً دينياً ثقافياً حـضارياً، حتـت                 وانط ،    املدرسة الواقعية 

 والذى يعرب عنه مفهـوم      –وفق رؤية إسالمية    –، إال أن الصراع     )كما سبق وأوضحنا  (دوافع ومربرات استراتيجية    
ضاء على اآلخر، أو تأكيد هيمنـة   فهو سنة من سنن االجتماع البشرى، وال يعىن الق     ؛التدافع حيمل مضاميناً أخرى     

قوم على قوم، أو ثقافة على ثقافة، وال يعىن وهو األهم أن الصراع يتولد بني األقوام وامللل املختلفة رد االختالف                    
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 ألن التدافع حالة مـن      ؛ ولذا يرتبط مفهوم التدافع بعاملية اإلسالم ىف مقابل عوملة النموذج الغرىب           ؛الثقاىف واحلضارى 
   .يا تارخيااالت وليس قانونعدة ح

  :ولكن من ناحية أخرى 

فإن حوار احلضارات باعتباره منطاً من أمناط أخرى اختذا العالقات بني احلضارات علـى مـدار تطورهـا     
  . كما أن له شروطاً الزمة التحقيق وآليات إلدارته وصوالً ألهدافه ، هالتارخيىله سياق دويل يربزه أو يواري

 سـبتمرب   11أى قبل   (وار قد برز ىف اخلطاب واحلركة خالل العقد األخري من القرن العشرين             وإذا كان احل  
 من أدوات إدارة السياسات اخلارجية ملراحل التأزم الـدوىل،         ة فذلك باعتباره أدا   21ال، ومع بداية القرن     )2002

النابعة من طبيعة املرحلة االنتقاليـة      وذلك ىف سياق دوىل يفرز حمدداته       .سواء من جانب الفواعل القوية أو الضعيفة        
ومن حالة النظام الدوىل الراهن املتأزمة حتت تداعيات كل من تـصفية القطبيـة الثنائيـة         ،  من هيكل النظام الدوىل   

  .واحلادى عشر من سبتمرب، وانعكاساما على األبعاد الثقافية احلضارية ىف النظام الدوىل 

لى صعيد النمط الرمسى فقط، وىف مراحل التأزم فقط، ولكنـه عمليـة       كما أن احلوار، ال ميكن أن يكون ع       
ومن مث فهو قد    . ممتدة عرب التاريخ صعوداً أو هبوطاً من حيث األمهية وميتد عرب نطاقات متنوعة من التفاعل البشرى                 

حلوار معه جانب    أمور خمتلفة، فا   اولكنه. التثاقف، التفاعل الثقاىف    : يترادف على هذا النحو مع مصطلحات أخرى        
 باعتباره أداة أو آلية من آليات إدارة العالقات الدولية ىف ظل تأزم نظام العوملة على العكس من اآلخريين           إرادى واعٍ 

كما أن احلوار ذاته قد برز أو تراجع ىف مراحل من التاريخ ىف ظل سياقات               . فهما ممتدان مستمران ىف مجيع املراحل       
   ،متنوعة سياسية واقتصادية عاملية 

ىن وىف السنة النبوية وىف املمارسات اإلسالمية عـرب         آ له مناذجه ىف النص القر     –وفق رؤية إسالمية    -واحلوار  
  .التاريخ 

ومن مث فإن قبوله اآلن كنمط من أمناط التفاعل احلضارى ال جيب أن يعىن موقفاً اعتذارياً دفاعياً ىف مواجهة                   
     امات الغرب أو ىف مواجهة سياساواستعواضاً عـن الـضعف   ، لألخطار ا حفاظاً على البقاء أو درءً     ،م الصراعية ا 

املادى، ولكن جيب أن يكون احلوار انطالقاً من ذاتية ثوابت األمة، ومن قضاياها وتعبرياً عن جمرد آلية بني آليـات                    
 الـصراعية ىف دواعـى      وكذلك شريطة أن يكون مقروناً ىف املرحلة الراهنة بالوعى عن األبعاد          . أخرى، وليس غاية  

الطرف اآلخر، حىت ولو كانت مغلفة خبطابات احلوار، ومقروناً بالوعى حبقيقة أثر توازنات القوى على حتديد قضايا               
 وعلى رأسها احلوار البيىن املـسبق       ،وشريطة أن تتوافر له شروط احلوار السوى والفاعل        . هاحلوار، وغاياته، ونتائج  

فهـم  .  تنتقل ضغوط الواقع على الرمسيني إىل النخب واملفكرين          الَأ، وأخرياً شريطة    على املستوى الرمسى والفكرى   
  .ألنه جهاد العصر وليس اعتذار العصر؛ مطالبون باحلوار 

 وقـيم االسـتخالف والتزكيـة والعمـران         ،  وهو جهاد العصر من خالل حترى منوذج املقاصد الشرعية        
عون إىل احلوار مـن     ادالة ىف مقابل لغة السالم الىت يتحدث ا الد        هو جهاد العصر الذى يتحدث عن الع      .والتعارف
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 - لـدينا –بعبارة أخرى فإن ثقافة احلوار     .  فإن السالم ال يتحقق باحلوار إذا كانت العدالة مفقودة           ؛الدائرة الغربية   
ر أو الدفاع عن بـراءة  جيب أن تنطلق من مفهوم العدالة كغاية وحىت ال يكون مثن السالم هو االستسالم، أو االعتذا    

  إذن من حياور من وحول ماذا وكيف؟. الذات احلضارية 

  : قضايا احلوار وأطرافه وضوابطه -ب

 أو إمالءات، أو سـبيل لتغـيري        ،  احلوار بني احلضارات أو احلوار احلضارى ليس مفاوضات، أو مساومات         
ام اقتصادى دوىل جديد، أو ىف ظل دعـاوى      الثوابت، وهو ليس جمرد حوار الشمال واجلنوب ىف ظل الدعوة إىل نظ           

كما أنـه  . أيديولوجية العوملة اخلاصة بالدميوقراطية وحقوق اإلنسان والبيئة، أو اخلاصة بعاملية الثقافة أو خصوصيتها        
ولكن حوار احلضارات ميثـل ىف   " . حول احلـوار "ليس احلوارات الرمسية أو املناظرات واجلداالت الفكرية النخبوية    

. ولذا فإنىن أرى ضرورة فك االشتباك حول عدة أمور تتصل بالسياق الراهن للموضـوع   .  مستويات خمتلفة    نظرى
  .وهذه األمور تتصل باحملاور التالية 

  :قضايا احلوار بني احلضارات 

وحىت ال تصبح كل قضايا العالقات بني الشمال واجلنوب موضوعات للحوار فمن املهم التمييز بني منطـني                 
  " .حوار احلضارات"قضايا الىت تدخل ىف نطاق من ال

والىت يقع ىف قلبها الدين وهى املتصلة بالـصور         ( ، احلضارية املباشرة    –هو القضايا الثقافية     : النمط األول 
 دفع الشبهات عن اإلسالم   "املتبادلة النمطية، واملدركات عن اآلخر، واألحكام املسبقة واملتحيزة، وهنا يأتى ما يسمى             

بعبارة أخرى هذا النمط مـن القـضايا   . صحيح صورة اإلسالم وموقفه من قضايا عدة، بالنسبة للطرف اآلخر   ،ت" 
بفروعها املختلفة، الـشرعية    " الدراسات اإلسالمية   "وانطالقاً من جمال    " اإلسالم والغرب "ميكن وضعه حتت عنوان     

  .والتارخيية 

 األبعاد القيمية ىف قضايا ما بعد احلرب الباردة، بعبارة أخرى           هى األبعاد احلضارية الثقافية، أو     النمط الثاين   
إذا كانت سياقات احلرب الباردة، االنفراج، تصفية القضية الثنائية، قد أفرزت االهتمـام باألبعـاد االسـتراتيجية                 

ة تفرض االهتمام   فإن املرحلة الراهن  ،  العسكرية، أو االقتصادية للعالقات الدولية على حساب الثقافية احلضارية منها         
 باألبعاد الثقافية احلضارية أو األبعاد القيمية ىف كثري من قضايا العالقات بـني الـشمال                –ومن منظورات خمتلفة    –

فهذا هو املقصود بقضايا حوار احلضارات وليس اجلدال الفكرى والنظرى حول رمبا نفس القضايا ولكن         . واجلنوب  
ولكن هل يعىن ذلك أن دراسـة قـضايا         . اسى أو سياسات القوى أو غريه       من مقتربات خمتلفة مثل االقتصاد السي     

  حوار احلضارات ال تكون إال من خالل اقتراب التحليل الثقاىف أو املنظور القيمى؟

 املعلوماتيـة  إن قضايا الدميوقراطية أو حقوق اإلنسان أو املواطنة أو العنف أو املرأة أو البيئة أو منع الرتاعات،  
حـوار  "ولكن ىف نطاق ما يسمى .  والعدالة واحلرية، ميكن تناوهلا من اقترابات خمتلفة   ةوقيم املساوا  لثقافية،التعددية ا 

   أال تظل لألبعاد الثقافية احلضارية أو القيمية هلذه القضايا حموريتها باملقارنة بغريها من األبعاد؟"احلضارات
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 أو ،لتفكري ىف حوارا وبني موضوعات ،حلواراضايا الفارق بني قأن وعلى ضوء ما سبق جيدر اإلشارة إىل 
موضوعات جمال دراسى عن العالقات بني احلضارات يهتم ا ويقوم هو                   ان  حول حوار احلضارات

ن نتساءل عن أولذا البد و. وليس القائمني على احلوار مبستوياته املختلفة ، ا الباحثون والدارسون هلذا اال
  .اف احلوار أو املهتمني باحلوار وممارسيهأطر

   

  مفكرو احلوار وأطرافه 

  .حلوار بني احلضارات اجيدر التمييز بني مستويات 

  :  وهو بدوره ينقسم إىل رافدينهو مستوى احلوار الفكرى والشفوى: املستوى األول 

بـاحثون واألكـادمييون     وهو الذى يقوم بـه ال      ، هو األقرب إىل اخلطاب من جانب واحد       - الرافد األول 
الـسياق  :  فيكتبون ىف أبعاد خمتلفة ؛املهتمون ذا اال على صعيد الدائرة احلضارية العربية والغربية على حد سواء    

ثقافة السالم أم إدارة  (الذى يفرز احلاجة للحوار من عدمه، العالقة بني احلوار وتوازن القوى، غايات احلوار وأهدافه               
 حمددات احلوار مثل العوملة واملعلوماتية، العالقة بني الـدين واحلـضارة   ،  )ية أو حل األزمات الدولية      التعددية الثقاف 

 ومن مث اآلثار على إمكانيات احلوار وعوائقه، مناذج تارخيية من احلوار، اخلربات الوطنية والقومية املختلفة،                ،والثقافة
ارتني العربية واإلسالمية، شروط احلوار السوى وغري الـسوى،         األصول الفكرية واملصادر الفكرية للحوار بني احلض      

حقوق اإلنسان ىف حوار احلضارات واىل غري ذلك من املوضوعات البحثية النظرية والتطبيقية الىت متثل ىف جمموعهـا                 
  .جوهر جمال دراسات حوار احلضارات

األكادميية،وهو احلـوار الفكـرى    هو األقرب للحوار ولكن على مستوى النخب الفكرية و - الرافد الثاين  
 أى املنبثقـة مـن      ؛ أو املؤمترات ذات الصبغة الرمسيـة      ،  الشفوى الذى يدور ىف حمافل الندوات واملؤمترات العلمية       
  .املنظمات واهليئات الرمسية اإلسالمية الىت تدير آلية احلوار 

 تتصل  - أو املهتمني والثانية   ،ملتحاورين تتصل مبنظورات ا   -األوىل: يثري هذا املستوى برافديه قضيتني هامتني       
 طرح واستدعاء األسئلة املثـارة حـول طبيعـة     –برافدية  –يتجدد مع هذا املستوى     :  فمن ناحية    ؛بآليات التنسيق 

ن جمال حوار احلضارات يغرف منه ويصب فيه متخصصون         إولذا وحيث   . القضايا ىف احلوار وطبيعة االقتراب منها       
فـال ميكـن أن يظـل    . ن نتساءل كيف يتقامسون هذا اال ؟ ألنه جيب اقتسامه ألفة فالبد وىف جماالت معرفية خمت  

أن ميـد البـصر إىل      " الشرعى"وال ميكن أال ميتد إىل متخصص العلوم االجتماعية ولكن على           " الشرعى"قاصراً على   
لنص وفقه األصل بعلومه املختلفة الىت متثل        سعياً حنو فقه الواقع ىف تفاعله مع فقه ا         –داخلياً وخارجياً   –الواقع احمليط   

 أن ميد البصر إىل علوم األصل بالقدر الـذى  "االجتماعي "كما على . منبعاً أساسياً ألسانيد ومربرات وحجج احلوار  
 ؛ وبني قضايا غري مباشرة للحوار احلضارى      ،تساعده ىف احلوار، هذا بافتراض قبول التمييز السابق بني قضايا مباشرة          
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 تكون األبعاد الثقافية القيمية لتلك األخرية ذات وزن ىف احلوار الذى يشارك فيه االجتمـاعيون مبنظـورام                  حيث
  .  وليس من منظور إسالمى فقط ، املختلفة

 ولكن مـن خـالل التـصدى    ،ن يشارك االجتماعيون من منظورات خمتلفة ىف احلوارأبعبارة أخرى البد و  
  . واألخالقية لألسئلة واإلجابات ىف القضايا حمل االهتمام ،ضارية القيمية واحل، أساساً لألبعاد الثقافية

الدين ومصادر أخرى، ومـن مث يـشارك ىف احلـوار احلـضارى           : وهذه األبعاد جتد مصادرها ىف جانبني       
متخصصو العلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية وأصحاب الرؤى اإلسالمية من االجتماعيني وأصـحاب الـرؤى              

وإذا كان الفريق األول والثاىن يركزان على القضايا        . ى منهم، على صعيد الدائرة احلضارية العربية اإلسالمية         األخر
المتالكهم السبل واألدوات املنهاجية، فإن الفريق الثالث يركز علـى القـضايا غـري              ) السابق حتديدها   (املباشرة  
 وذلك متييزاً للحوار احلضارى ىف هذه القضايا عن غريه مـن            ، ولكن ىف أبعادها الثقافية والقيمية باألساس      ،املباشرة

  .احلوارات أو اجلداالت الىت تعطى األولوية لتأثري أبعاد أخرى ىف العالقات الدولية 

 هى حمك التمييز بني جمالني متداخلني وقد يبـدوان ىف نظـر             – من منظورات متنوعة     –إن هذه املشاركة    
 هـو جمـال   ؛ر احلضارات وحوار األديان حيث من املفترض أن حـوار األديـان      أال ومها حوا   –البعض متطابقني   

  . والدراسات اإلسالمية باألساس،متخصصى العلوم الشرعية

 ،واملقصود بذلك أنه مع تعدد منتديات. ومن ناحية أخرى فإن القضية الثانية تتصل بآليات اإلدارة والتنسيق           
 ، واإلقليميـة ، أو منظمات حوار احلضارات على األصعدة الوطنيـة  ، أو جمالس  ، أو شبكات  ، أو مجعيات  ،أو مراكز 

هل احلوار احلضارى عملية فردية أم عملية مؤسسية        : ن يثور السؤال التاىل   أوالعاملية الرمسى منها وغري الرمسى، البد و      
مى وتفـرع اـال    أن تنا   إالَ ، وبالرغم من أن بعض اآلراء ىف أسس وقواعد احلوار ترى أنه جيب أن يكون فردياً               ؟

  .حيتاج إىل عمل مؤسسى إما لتنظيم حوار األفراد، أو للقيام حبوار على مستوى املؤسسات 

 على صـعيد العمـل      ،ولذا ففى كلتا احلالتني هناك حاجة ماسة للتنسيق بني التنظيمات املختلفة املستويات           
وعلى الصعيد الرمسى اجلماعى تظل منظمىت اجلامعـة  . العرىب واإلسالمى ىف هذا اال، سواء الرمسية منها أو املدنية         

 ومنظمة املؤمتر اإلسالمى من أهم القنوات  ولكن ال تقدر كل منها على احلركة الفاعلة منفردة بقدر مـا ال          ،العربية
ري  أو غ، كمظلة جامعة للتنظيمات الرمسية  ،ومن مث فيظل احلديث عن دورها التنسيقى      . تقدم على التنسيق فيما بينها      

ولذا ال عجب أن تربزه الدعوة لدور األمم املتحدة علـى صـعيد حـوار        . الرمسية الوطنية، مبثابة حديث األمنيات      
  .احلضارات 

 أى العيش معاً، والعمل معـاً  ؛، مبعىن التعارف والتفاعل املباشر "حوار احلياة " هو مستوى    -املستوى الثاين   
 وطرق احلياة اليوميـة أو التفاعـل        ،  كرى إىل مستوى الوقائع والفعل    جنباً إىل جنب، أى االنتقال من النظرى والف       

الىت ( ليس نابعاً من عدم توافر املعرفة املكتوبة         – الذى يريد عالجه احلوار الفكرى       –املباشر، على أساس أن اجلهل      
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تـاج إىل هياكـل      وهو األمر الذى حي    ، ولكن من افتقاد التعارف والتفاعل     ،)قد تعوض عن احلوار الفكرى املباشر       
  .للحركة ختتلف عن هياكل احلوار الفكرى برافديه السابق توضيحها ىف املستوى األول 

 ولكن يكمله، بل يكون أكثر قدرة       ،  وهذا املستوى التفاعلى املباشر ليس بديالً عن مستوى احلوار الفكرى         
أساس أن فهم اآلخر يتحقـق مـن        على نقل التعارف، وبالتدريج من مستوى األفراد إىل مستوى اجلماعات  على             

  .خالل فهمه كما يرى نفسه ويقدم نفسه وليس كما نقرأ عنه أو حوله 

ولكن ما هى الفئات الىت ميكن أن متارس احلوار ذا املعىن ؟ يصدق هذا املعىن على احلوارات بني األديـان                    
صدق أيضاً على ملتقيـات الـشباب        ولكنه ي  …على الصعيد الوطىن بني املسلمني واملسيحيني ىف مصر، ىف لبنان           

تطلب هذه  وت.ةعلى املستويات عرب اإلقليمية والدولية الىت يتم تنظيمها ألهداف حواري         …والطالب واملهنيني واملرأة    
   وأخريا هل ميكن البحث عن سبل حتديد أو .ملتقى احلوار وآليات إدارته وفقاً لطبيعة كل امللتقيات حتديد قضايا

سؤال  البحث عن سبل حتديد أو بلورة مالمح تيار أساسى مشترك حول حوار احلضارات؟         وأخرياً هل ميكن    
إىل تقييم اإلجنازات املتحققة علـى األصـعدة   بالطبع عن احلاجة  حيتاج جلوالت أخرى من البحث والتقييم، ناهيك        

 لإلجنازات احلوارية من آثار     إىل تقدير ما    وصوالً ،التقييمويظل السؤال كيف ميكن حتقيق هذا       . املختلفة حىت اآلن    
  .على السياسات

  
 

 

  :املصادر

مركز . أزمة اخلليج : األبعاد اإلقليمية والدولية ) حمرر(أمحد الرشيدى . أزمة اخلليج والنظام الدوىل ىف د     : ى  نادية حممود مصطف  . د-1

  .1991البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، 

احلضارية، ، مركز الدراسات )1992(املنطقة العربية والنظام الدوىل اجلديد، تقرير األمة ىف عام : نادية حممود مصطفى . د -

  .1993القاهرة، 

العوملة والعلوم السياسية، قسم العلـوم  ) حمرر(سيف الدين عبد الفتاح     . د) ىف(العوملة والعالقات الدولية    :نادية حممود مصطفى    .د-2

  .1998السياسية، جامعة القاهرة، 

أعمال مشروع  . اجلامعات اإلسالمية رابطة  ) ىف  (التحديات السياسية اخلارجية للعامل اإلسالمى      : نادية حممود مصطفى    . د -

  ).الفصل األول  (1999حتديات العامل اإلسالمى ىف اية القرن العشرين، 
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أعمال ندوة مستقبل   ) حمرر(مسعان بطرس فرج اهللا     . د) ىف(البعد الثقاىف للشراكة األوروبية املتوسطية      : نادية حممود مصطفى    .  د -3

  .1998األوسط وتأثريها على الوطن العرىب، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، الترتيبات اإلقليمية ىف منطقة الشرق 

وضع اإلسـالم  : الفصل الثاين  (مرجع سابق   …التحديات السياسية اخلارجية للعامل اإلسالمى      : نادية حممود مصطفى    . د -

ات صدام احلـضارات إىل أطروحـات التهديـد         من أطروح : واملسلمني ىف الفكر االستراتيجى الغرىب ىف اية القرن العشرين          

  ).اإلسالمى خرافة أم حقيقة 

أعمال املؤمتر احلادى عشر للمجلس األعلى للشئون       ) ىف(التعاون الثقاىف مع املؤسسات الغربية      : نادية حممود مصطفى    . د -

  ).1999(حنو مشروع حضارى إسالمى، يونيه : اإلسالمية حتت عنوان 

يسيسكو ىف برلني تيجية العمل الثقاىف اإلسالمى ىف الغرب حبث مقدم إىل اجتماع خرباء اإل  ا استر :نادية حممود مصطفى    . د -

  .2000يوليه 

كيف سندخل سنة "كتاب أعمال ندوة ) ىف(حوار احلضارات على ضوء العالقات الدولية الراهنة :نادية حممود مصطفى . د -

-145 ص   2001للجمهورية اإلسالمية اإليرانية، دمـشق،      املستشارية الثقافية   ) 23/11/2002-22(حوار احلضارات   

210.  

ىف ) األبعاد الثقافية واحلضارية ىف أحداث احلادى عشر من سبتمرب ومستقبل حوار احلضارات             :(نادية حممود مصطفى    . د -

يرانية، دمشق، ينـاير  املستشارية الثقافية للجمهورية اإلسالمية اإل: ندوة مستقبل حوار احلضارات بعد احلادى عشر من سبتمرب     

  ).حتت الطبع  (2002

العدد اخلاص من حوليه أمىت ىف العامل حتت      ) ىف(التحديات احلضارية اخلارجية للعامل اإلسالمى      : نادية حممود مصطفى    .  د -

  ).حتت الطبع(الكتاب السادس، مركز احلضارة للدراسات السياسية، القاهرة ) 2000(األمة ىف قرن "عنوان 

بني األبعاد الثقافية احلضارية وبني األبعـاد       : السياسة األمريكية جتاه اإلسالم واملسلمني      ): حمرر(مود مصطفى   نادية حم . د -

، برنامج حوار احلضارات، كلية االقتصاد والعلوم السياسية،        )1رقم  (سلسلة حماضرات برنامج حوار احلضارات      . االستراتيجية

  ) .حتت الطبع(جامعة القاهرة، 

  : ء هذه النماذج من مناسبتني حديثتني مت انتقا-4

السيد ياسني الداعية لتوجيه خطاب مصرى إىل املثقفني األمريكيني والـىت مت نـشرها علـى                .ردود الفعل حول مبادرة أ     -

  .2002 أغسطس –صفحات جريدة األهرام خالل شهرى يوليو 
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حتت عنوان حقيقة اإلسالم ىف   )2002 مايو   23-20(أعمال املؤمتر العام الرابع عشر للمجلس األعلى للشئون اإلسالمية           -

 .عامل متغري

  :املصادر

مركز . أزمة اخلليج : األبعاد اإلقليمية والدولية ) حمرر(أمحد الرشيدى . أزمة اخلليج والنظام الدوىل ىف د     : نادية حممود مصطفى    . د-1

  .1991البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، 

، مركز الدراسات احلضارية، )1992(املنطقة العربية والنظام الدوىل اجلديد، تقرير األمة ىف عام  : نادية حممود مصطفى. د -
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