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 إشكاليات االقتراب من مفهوم حوار الحضارات

  األدبيات العربيةفي  

 وهو موقف وسط بني "األدبيات العربيةيف إشكاليات االقرتاب من مفهوم حوار احلضارات " هو عنوان البحث
طلب عرض األول يتالدائرة العربية واالسالمية. يف " حوار احلضارات" حول "احلواربديلني كالمها يهتم بعرض حالة "

أليس هناك اجتاهات فكرية  ؟هل املقصود االجتاه العروىب ؟ولكن ما معىن عربية .الفكرى ابعتبارى ابحثة عربيةفي موق
عرض مواقف االجتاهات الفكرية ا أما الثاين فكان يعىن ابلنسبة ىل أيض   ؟" حوار احلضاراتأخرى تفاعلت مع "

في عن موقا مباشر  ا وهلذا فإن البحث املقدم ليس تعبي   .القومية، اإلسالميةوالسياسية العربية املختلفة أى الليربالية، 
بقدر ما سأصل إىل هذا التعبي من خالل عرض خربة تفاعلى مع حالة الكتابة عن ،حوار احلضارات الفكرى من

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

للقناعة أبن  –وعلى حنو تراكمى تدرجيى  –( وصلت اآلن 1997فبعد اهتمامى ابجملال لعدة سنوات )منذ  
م حووار احلضوارات أو فمموا ال شوف فيون أن مفهوو  ؛دائورة مفرغوةيف حالة غمووض وتوداخل وحركوة هي احلالة املشار إليها 

حبيووث يصوول      ؛واالقووبام منوون موون مواح ومنووا  متنوعووة ،حبيووث ت تناولوون ؛صووراعا ا قوود ولوود معووان شووري لوودى الكثوويين
 ؟تقوودير موون أيوون البدايووة واىل أيوونيف " إىل صووعوبة ابل ووة  "املنطقةةة الثيةيةةة كالفكراةةة كاحلرديةةة ا  اةة ةالباحووث واللوول هلووذه 
 .الرأى حول هذه املنطقة ختصصات متباينة ومن مجيع ألوان الطيف السياسي والفكرى إبداءوخاصة وقد ساهم فى

يف حبكووم يبيعووة ختصصووى –وتووذكره هووذه احلالووة الووري سووأتكلم عنهووا حبووالتني سووابقتني تفاعلووت معهمووا وكنووت 
" كاللتةةاا ااتاحتةةا وم العوملووة "مفهوو كحالةةة" مفهوووم النمووام العوواملى ا ديوود" حالةةةومهووا " –منهمووا ا جوو ء   –العالقووات الدوليووة 

كهةا  .ب ااة التسعينيات مة  حةرب ايلةيل الةا يةة ذ منةص النثةين الةةات مةن التسةعينياتيف على التواىل  –دكائران األدادميية كالفكراة 
اع مبفهةوم ةةةر  ذركة ااتيةا  مفهةوم حةوار احلضةاراتو كهةةو الةصق نهةر مقةرتانً  –بثةفة ااةةةة  2001سةثترب   11منةص -حنةن  عةي  

 .سنوات أق م  أطركحات ها تنجتوا ةاحلضارات قثل هصا احل ث الضخم بع 

، بقووووراءة ةقديووووة تراكميووووة (2)، مث حالووووة العوملووووة(1)"النمووووام العوووواملى ا ديوووود كهكةةةةصا كبقةةةة ر مةةةةا لوقفةةةة  عنةةةة  حةةةةالى
يف العربيوة واإلسوالمية  دالال ما واةعكاسوا ما علوى وضوع ومكاةوة األموةيف ا حبث   ؛للخطاابت األكادميية والفكرية حوهلما

بول لعلون يسوتكمل  ،شوعر أن التوقوف املنواعر عنود مفهووم حووار احلضوارات ال يقول أمهيوةأالنمام الودوىل الوراهن، بقودر موا 
مرحلوة شوهدت يف و  ،فإذا كان االهتمام ابلنمام العاملى ا ديد اةطلق من البكي  على اهليكل أساسا   .العملية حبلقة اثلثة
مرحلووة شووهدت بدايووة  ووا  يف وذلووف  ،الثنائيووة فووإن االهتمووام ابلعوملووة اةطلووق موون البكيوو  علووى العمليوواتتصووفية القطبيووة 

وهووا هووو االهتمووام حبوووار احلضووارات أو صووراعها ينقلنووا إىل  ،النموووذا احلضووارى ال وورىب علووى منافسوون يوووال القوورن العشوورين
ا لتحقيق اهليمنة )مع االعباف بعدم االةفصال بوني مرحلة تشهد تضافر أدوات هذا النموذ يف وذلف  ،املضمون وآلياتن
 (هيكل النمام، عملياتن، قضاحه ابلنسبة لكل من املفاهيم الثالثة :املستوحت الثالثة

بطريقووة  –التفاعوول مووع املفهوووم يف سووتدعى خرباتووى أ"  مفهةةوم حةةوار احلضةةاراتهووذا وعنوود التوقووف عنوود حالووة "
موون االهتمووام ضووا أضووحى عليوون ومن األبعوواد الثقافيووة ا اخلمووس املاضووية، واةطالق وو عوورب السوونوات –مباشوورة أو غووي مباشوورة 

–، كموا يعكوس هوذا التوقوف (3)واحلضارية للتفاعالت الدولية من حضور متميو  وأولويوة ابملقارةوة ضوا كوان عليون مون قبول
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ت الورأى الوري فاضوت  وا وهو كثي ابلطبوع، سوواء مون حيوث مقواال –تفاعلى مع بعض املنشور حول املوضوع  -ابلطبع
  .الدورحت العلميةيف الصحف املختلفة، أو أعمال املؤمترات، والكتب والبحوث 

التأصويل النمورى ملفهووم يف املسوامهة  :مون ححيوة هوي و  ؛وال اية األساسية من اختيار هذا املنهج غايوة م دوجوة
. ومتثوول هووذه (احه، وآليووات وأدوات إدارتوون، ةتائ وونحوووار احلضووارات)ماهيتن، الوودوافع إليوون ومربراتوون، شووروض فاعليتوون، قضوو

حتديود  :كلية االقتصاد والعلوم السياسوية، ومون ححيوة أخورىيف  ال اية اهلدف األول من أهداف برحمج حوار احلضارات 
مالمووا االتفوواال واالخووتالف بووني مواقووف االجتاهووات الفكريووة الكووربى موون هووذا املوضوووع، وذلووف علووى ضوووء حتديوود أبعوواد 

 .واإلشكاليات املبتبة على هذا التداخل ،داخل بني هذه املواقفالت

هذا وجيدر اإلشارة إىل أن البحث العلمى املنمم لتحقيق هاتني ال ايتني، يتعدى حودود وقودرات هوذا البحوث 
ن هذا البحث ولذا فإ ؛من مراجعة ةقدية مباكمة لإلةتاا الفكرى والعلمى املرتبط ابملوضوع ؛ملا يتطلبن هذا البحثا ةمر  

سلسولة مشوروعات التأصويل يف والري متثول خطووة ،برحمج حوار احلضواراتيف لتنفيذ أحد املشروعات البحثية ا ميثل متهيد  
 .النمرى للعالقة بني احلضارات

وبني مالموا ،" بوني تشوخيا احلالوة وتفسويهاحةوار احلضةاراتهوذا البحوث حلالوة خطوام "يف وتنقسم معوا ري 
 .رؤيري الذاتية

 :لشخيص احلالة كلفسريها :كالً أ

ومناعرات وسياسات عديدة تبجم  ،ووقائع، ساحة العالقات الدولية خالل التسعينيات أحدااث   شهدت
كماتعاقبت املؤلفات واملؤمترات والندوات العاملية واإلقليمية واللية الري تناقش ،صعود االهتمام ابلعالقة بني احلضارات

الري تعكس معاه ا املقابل توالت املبادرات الرمسية أيض  يف و .بني حنن وهم ،ني األح واآلخرإشكاليات هذه العالقات ب
 .ومن أمهها مبادرة الرئيس خامتى، ومبادرة األمم املتحدة ،وأهداف احلوار بصفة خاصة

هووا سوواحة األكادمييووة والفكوور والسياسووة ابألةشووطة حووول هووذا املوضوووع، والووري شووارك فيالبعبووارة أخوورى ماجووت 
ابحثوووون مووون ختصصوووات فتلفوووة فلسوووفية، اجتماعيوووة، سياسوووية، إعالميوووة، أدحن مقارةوووة،  ريووو  حضوووارات علووووم شووورعية 

خضم هوذا الو خم  يفو  .وقادة الفكر والرأى العام واإلعالم وعلماء اإلسالم ،حهيف عن املراقبني …ودراسات إسالمية 
مسووتوحت متنوعووة موون األةشووطة، كووان البوود ملتخصووا العالقووات  واملنتشوور بووال حوودود بووني ،املتووواتر واملتعاقووب بووال توقووف

مرحلتها يف على ضوء قواعد وأسس الدراسة العلمية للعالقات الدولية  .الدولية أن يسعى للتأصيل النمرى هلذا املوضوع
 .ملاأى املوصوفة ضرحلة ما بعد احلرم الباردة، أو مرحلة املراجعة النقدية حلالة الع :الراهنة

 ،رغةدوائر مف  يف لين هو حالة ال موض والفوضى والتداخل واحلركة إواملربر للحاجة  ،الدافع هلذا التأصيلوكان 
ابلورغم مون درجوة األمهيوة املرتفعوة الوري اكتسوبها  ،الري أحايت بدراسة هذا املوضوع، والوري تبوني االفتقواد للمونهج والرؤيوةو 

( أةن بقدر 19/4/2002عوائق أمام حوار الثقافات، األهرام  :احلقتفق مع قول البعض )د.فريدة جاد أولذا  .املفهوم
لل موض وعدم الوضو  بصودد ا ةمر   –حموري يوصى أبفضلية بقدر ما أضحى وم االهتمام ابملفهوم حبيث يبدو أةن مفه
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دى إىل مموووا أ ؛لووون وجوووود حقيقوووى جمووورد شوووبا أو خيوووال أو ييوووف، لووويس –وآلياتووون  ،وشوووروين ،ومربراتووون ،وغاحتووون ،ماهيتووون
 .للقيمة والصالحية افاقد   افاسد   اولذا فقد أضحى مفهوم   .وإخفاء ما هو حقيقى ،ح ب الواقع

 :الورين التالينييف وتنقسم مسات تشخيا احلالة وتفسيها 

الودائرة العربيوة واإلسوالمية ابلعالقوة بوني احلضوارات، واالجتاهوات الفكريوة حوول يف السياال الذى أفرم االهتمام  -1
 .وموضع احلوار ابملقارةة ابلصراع ،ذه العالقةمنط ه

 ؟آليات احلوار وقنواتنتكون القضاح وكيف تدور وحول ماذا  ؟من حياور من أو يصارعن فكرح   -2

ن االهتمام كان ابحلديث إولذا ميكن القول  ؛القدر األعمم من االهتمام –بتفاصيلن –ولقد حام الور األول 
 ،والقضوواح ،أو عوون ماهيووة حوووار احلضووارات، ويبيعتوون موون حيووث األيوورافيف ولوويس  ،"" حةةوح حةةوار احلضةةارات  مةةن ع مةة 

 .وشروض الفاعلية من عدمها ،واآلليات

 :كفيربا الى ق ر من التفثيل حوح إشكالية بركز احملوران

 :هصه العالقة ني احلضارات كاالجتاهات حوح منط بسياق االهتربام ابلعالقة ة  1

بقوة ابحلوديث عون صوراع احلضوارات، كموا مل يبودأ هوذا  اقبن نحلضارات بذاتن ولكنمل يبدأ احلديث عن حوار ا
ولكون قبول ذلوف بعودة سونوات، وإن   ،(كموا قود يعتقود الوبعض)2001احلديث بعد أحداث احلادى عشور مون سوبتمرب 

العالقات الدولية. ومل  حتليليف بذلف ومن األبعاد الثقافية احلضارية ا منذ هذه األحداث مربم  ا ف   ا كان قد اكتسب مخ  
شكالية إاملوضوع بشقين احلوار أو الصراع بقدر ما كان حولن، وكذلف ترك  معمم احلديث حول يف يكن معمم احلديث 

قضوواحه، آلياتوون  ؛حوووار أم صووراع أى حووول منووط العالقووة بووني احلضووارات وذلووف علووى حسووام األبعوواد األخوورى للموضوووع
لتقوت االجتاهووات املختلفوة حوول وضووع اإلسوالم واملسولمني بصووفة خاصوة ابعتبواره ميثوول اا وأخوي   .وشوروض اةعقواده وأيرافوون

مثول  ؛حيث تتقايع ابلطبع مع قضية منط العالقة بني احلضارات منوايق أخورى ؛خريطة هذا املوضوعيف ساحة أساسية 
 .وبني األبعاد املادية، العالقة بني األدحن ،العالقة بني القيم واألخالال

 :السمات السابقة وتفسيها على النحو التاىليف صيل وميكن التف

وهوو االهتموام الوذى كوان تف ور موع ةشور  .لالهتموام ابملوضووعا سوبتمرب مخ و 11أضافت أحداث  :من انحية
فوووي تفاصووويل أيروحوووات هووواةتن تون يكيف ابسوووم صووودام احلضوووارات، وبووودون الووودخول  93يف هووواةتن تون مقالووون الشوووهي 

وو : التووالينياإلشووارة إىل املالحمتووني مرحلووة مووا بعوود احلوورم يف لتفسووي السياسووات العامليووة ا إن يوور  هوواةتن تون يقوودم منوذج 
احلضووارة ابعتبارهووا موون القوووى الركووة هووي احلقوول، أال و يف يقوووم علووى وحوودة حتليوول م ووايرة للووري درا االهتمووام  ووا  ،البوواردة

 .جمملهوا الودينيف وم االهتموام ابألبعواد الثقافيوة واحلضوارية و  عون بور وبوذا فوإن هواةتن تون عورَب  .واملفسرة للعالقات الدوليوة
ودينيا ، وهنا  حضارح  ا مقوالت هاةتن تون واضحة وصرحية حول الصدام بني اإلسالم وال رم صدام   :ومن ححية أخرى
يف أن ال رم ولكن يربم حتليلن وبقوة ك ،وهو أن هاةتن تون مل يضع فقط اإلسالم كعدو لل رم ؛هام جيب الوعى ألمر  

فإن غي املعلن لودى هواةتن تون هوو أن مصودر التهديود ابلصودام بوني  .هو عدو اإلسالم واملسلمني واحلضارات األخرى
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مواجهوة هووذه اهليمنوة ال ربيووة يف ن األخووية تصوحو إاحلضوارات هوو هيمنووة ال ورم وقوتوون ولويس احلضوارات األخوورى حيوث 
 .ثقافيا  ا وخطر   متثل حتدح  هي وهلذا ف

ةون قود تولود إهوذا املقوام يف القوول فوي تفاصويل القوراءات النقديوة أليروحوات هواةتن تون يكيف دون الودخول وب
وقووودمت إجووواابت متنوعوووةحول  ،حوهلوووا جووودال تفووورع بوووني عووودة اجتاهوووات اختلفوووت حوووول منوووط العالقوووات بوووني احلضوووارات

مووا فائوودة مفهوووم  ؟العالقووات الدوليووةيف ل هوول تعوود احلضووارة واألمووة وحوودة للتحليوو :مةةن انحيةةةجمموووعري األسووالة التوواليتني 
سواء عند دراسوة  ،والدينية ،ما قدر األمهية الذى جيب إعطائن لألبعاد والقيم الثقافية ؟احلضارة لدراسة العالقات الدولية

هول صوراع احلضوارات قود حول حمول صوراع القووى أو  كمةن انحيةة أاةرق .العالقات الدولية أو صياغة السياسات الدولية
هل حوار احلضارات أم صراعها يقتصر على األبعاد القيمية والثقافية أم ميتد  ؟الطبقات كمحرك للعالقات الدولية صراع

وقبول هوذا  ؟ما شكل حالة التوامن العواملى الوذى يسوما حبووار حضوارات سووى وفاعول ؟إىل األبعاد املادية للقوة وقضاحه
أم  ،وهل يصا ير  السؤال على هذا النحوو ؟احلوار أم الصراع :اتما هو أصل العالقة بني احلضار  :وذاك أيتى السؤال

حود ذاتون لويس هوو يف علوى اعتبوار أن االخوتالف بوني احلضوارات  ؟وموري يكوون الصوراع ؟جيب التساؤل مري يكون احلوار
طبيعووة لا احلووالتني علووى األخوورى وفق وو ىحوودإالووري تووؤثر علووى بووروم هووي ن السووياقات الدوليووة إالصووراع، وحيووث يف السووبب 

وهل ميكن أن يكوون  ؟آخر غي الصراعا املرحلة التارخيية، ومن مث هل ميكن أن تفرم حالة الفوضى العاملية ا ديدة وضع  
 احلوار هو السبيل أمام العامل للخروا من أممتن احلالية؟ 

 ،ونيؤكوود مقوووالت هوواةتن ت -ألكحولقوود اةقسوومت اجتاهووات ا وودل حووول أيروحووات هوواةتن تون بووني ثالثووة. ا
وسياسوات القووى ال ربيوة جتواه ا نووم ، من حقائق اختالل توامحت القوى الدوليةا ومن مث يرفض إمكاةية احلوار اةطالق  

أو العامل اإلسالمى، أو ابعتبار أن مبعث هذه السياسات هو األبعاد الثقافية احلضارية. أى مبعثها هو الصراع احلضارى 
لفوورض اهليمنوة الثقافيووة ا جديود   املسوولمني، ومون مث فووإن احلووار لوون يكوون إال سووبيال  مون جاةوب ال وورم جتواه عووامل اإلسوالم و 

ولويس تووامن القووى  –أن تكوون العالقوة بوني احلضوارات ا موا رفض وإ :يرفض مقووالت هواةتن تون -كاجتاه اثاواحلضارية، 
ات الدولية ترفض تسييس احلضارات، من رؤية واقعية للعالقا املفسر األساسى للعالقات الدولية، اةطالق  هي –واملصاحل 
عن اإلسالم ا إللصاال التهمة ابإلسالم واحلضارة اإلسالمية ابعتبارها مصادر للصراع والتصادم، ومن مث دفاع  ا وإما رفض  

عون التعدديوة الثقافيوة ا واملسلمني الذين يقبلون اآلخر وال يرفضوةن، بل يتعاوةون معن ومستعدون للحوار معن، وإما دفاع  
مون ا مون رؤيوة إةسواةية عامليوة، أو اةطالق وا العالقات الدوليوة اةطالق ويف احلوار بني الثقافات واحلضارات ابعتباره األساس و 

رؤيوووة إسوووالمية تعوووبف أبمهيوووة احلووووار، والتعوووارف احلضوووارى بوووني األموووم والشوووعوم، وكأسووواس مووون أسوووس الرسوووالة العامليوووة 
 .سالملإلسالم، وليس جمرد الدفاع واالعتذار عن اإل

حووني يوورى رافوود موون يف حوواالت للعالقووات بووني احلضووارات و هووي ن احلوووار أو الصووراع إيقووول  -كاالجتةةاه الةالةة 
 ؛الخوتالل ميو ان القووى الدوليوةا هذا االجتاه أن احلالة الدولية الراهنوة ال تسوما حبووار ثقافوات أو حضوارات حقيقوى ةمور  

آخر يرى أن احلوار ضرورى للخروا ابلعوامل مون ا اآلخر، فإن رافد  حبيث لن يقود احلوار إال إىل فرض منط حضارى على 
أى  ؛ن تتوووافر لوون الشووروض لكووى حيقووق أهدافوون احلقيقيووة ووفووق مووا يقتضووين مفهوووم احلوووار ذاتوونوأ إال أةوون البوود ،أممتوون الراهنووة

 .للتفاهم املشبك وإمالة العوائق أمام العالقات السليمة ابعتباره سبيال  
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الووودائرة العربيوووة يف " مووون رحوووم التصووودى ملقولوووة صووودام احلضوووارات  " حةةةوار احلضةةةاراتاجتووواه  بعبوووارة أخووورى ولووود
موون تعريفووات متنوعووة للحضووارة والثقافووة، والعالقووة ا ومن مخووم االعووباض علووى هووذه املقولووة وتفريعا ووا اةطالق وو،واإلسووالمية

تلفة تؤثر على يبيعة الرؤى للعامل، والعالقة بني من أساةيد معرفية وفكرية فا بينهما وللحوار الفكرى واحلضارى، واةطالق  
 .مكوحتن، بل وتؤثر على املوقف من اختاذ احلضارات، أو الثقافات وحدات للتحليل السياسى من عدمن

  ن احلودود بوني هوذه االجتاهوات الثالثوة الكوربى ال تتطوابق بدرجوة  إوا دير ابملالحمة هنا أةن ميكن القوول
فكول مون هوذه املودارس لون  ؛دارس الفكرية الكربى، الليرباليوة، القوميوة، اإلسوالميةكبية مع احلدود بني امل

رؤيتن عن العامل احلضارى كعامل  مفسر للتفاعالت، وعن يبيعة هوذه التفواعالت وجوهرهوا صوراعية أم 
 .تعاوةية

عن العوملة، وآاثرها  ملواقفهم من رؤيتهما ومتثل مواقف هذه االجتاهات من قضية العالقة بني احلضارات امتداد  
أم حنووو م يوود موون الصووراع واالةقسووام  (موون التعوواون واالسووتقرار )الليرباليووة دحنووو م يوو :وةتائ هووا ابلنسووبة حلالووة النمووام الوودوىل
هووي ، فووإذا كاةووت املدرسووة الليرباليووة (بعووض التفصوويالتيف وإن اختلفووت روافوودهم  :)القوميووون، اليسوواريون، اإلسووالميون

ةفووس الوقوت أبن األبعوواد يف ال تعوبف هووي عووامل موا بعوود احلورم البوواردة والعوملوة، فيف حوووار احلضوارات عون ا األكثور دفاع وو
أتثيهوووا األبعووواد االسوووباتي ية واملصووواحل القوميوووة، ولكووون تووورى أن احلووووار أداة وعمليوووة ضووورورية لتحسوووني يف الثقافيوووة تفووووال 

 .شاكل والقضاح املصيية املشبكةكسبيل لتسهيل حل امل  ،التفاهم العاملى على الساحة الثقافية

السياسووات يف االعووباف ابملصووادر الصووراعية يف أمووا املدرسووة القوميووة واليسووارية، فووإن اجتمعووت مووع اإلسووالمية 
إال أهنوووم خيتلفوووون فيموووا بيووونهم ابلطبوووع حوووول ومن أتثوووي األبعووواد الثقافيوووة  ،ال ربيوووة الوووري حتوووول دون إمكاةيوووة حووووار حقيقوووى

صوووراع بسوووبب االخوووتالف ال فوووال يووورى القوميووون واليسووواريون .بصوووراعات املصووواحل أو القوووى أو اهلياكووول احلضووارية ابملقارةوووة
مربحليوة واهليمنوة الثقافيوة واالسوتعالء ال ورىب، إليرجعوةن إىل املشروعات االسوتعمارية وا همولكن ،  ايواحلضارى أساسيف الثقا
سوووالمية مووون اإلروافوود التفسوويا م وحتلووويال م، ولكوون ختتلوووف  يف يفإىل البعوود الثقووواا كبوووي    حووني يعطوووى اإلسووالميون ومح  يف 

ا ن حووار احلضوارات يهودف إىل تنصوي املسولمني اةطالق وإإىل القوول  فيصل البعض مثال   ؛حيث إمكاةية احلوار من عدمن
يف يبن ا ديودة ن حوار احلضارات هو جهاد العصر أبسالإمن رؤية املؤامرة على اإلسالم ويصل البعض اآلخر إىل القول 

 .مواجهة الصراع احلضارى من جاةب ال رم

ن حتقق إال أةن ةبع إوقف من إمكاةية احلوار أو عدمن بني بعض االجتاهات و املبعبارة أخرى فإن االتفاال على 
رس عنود تنواول قضواح احلوووار )أم الصوراع( أن موداخل املوودا –وكموا سوونرى  –وهلوذا  .مون أسواةيد معرفيوة أو واقعيووة فتلفوة

 .الثالثة ختتلف من حيث حتديد القضاح

 

 

 :سثترب  11ما الفارق منص 
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سوبتمرب وبعوودها جتووددت ا وداالت حووول العالقوة بووني احلضووارات بقووة ومخووم، وت اسووتدعاء  11وموع أحووداث 
 ؛لتسعينياتبداية ايف مما كان علين ا ولكن كان السياال أكثر تدهور   .واملقوالت املضادة لن، مقوالت هاةتن تون وأةصاره

حني رأى البعض في ف ؛موضع مصدر التهديد التمليف موقف املتهم بعد أن كان يف حيث أضحى الطرف اإلسالمى 
" ضد سيطرة القيم ال ربيوة وضود السياسوات ال ربيوة، فوإن "الغضب املسلمعلى  ال  اهل مات على ةيويورك وواشنطن دلييف 

العالقوووات يف رهابيوووة سوووياال صوووراع املصووواحل ودور الشوووبكات املتشوووعبة اإل يفهل موووات ا ايل الوووبعض اآلخووور اجتووون إىل النمووور
تفسووي هووذه يف وهلووذا فووإن ا وودال حووول دور العالقووة بووني األبعوواد الثقافيووة احلضووارية، وبووني األبعوواد االسووباتي ية  ؛الدوليووة

حيووث بوورم  ؛كبوويا  ا  خ وواخلطوواابت األمريكيووة والسياسووات األمريكيووة، قوود اكتسووب م يف األحووداث ومووا تالهووا موون تطووورات 
وهوول يقوودر  ؟مووا هووو مصوودره؟ ومووا السووبيل ملواجهتوون ؟هوول الصووراع احلضووارى هووو الووذى حيكووم العووامل :السووؤال التوواىل جمووددا  

  ؟حوار احلضارات على إدارة هذه املرحلة

يف قوبن واستمر ةفس ا دل واةقسوام االجتاهوات حوول ومن األبعواد الثقافيوة احلضوارية ابملقارةوة ب يهوا، ولكون ا
هذه املرة بسياال مماه ومكاه حمدد يرتبط ابلسياسة األمريكية العامليوة وجتواه عوامل اإلسوالم واملسولمني بعود احلوادى عشور 

اخلطواابت األمريكيوة الرمسيوة وغوي الرمسيوة يف فبالرغم من ت ايد االعباف بوضو  املفردات الثقافية واحلضارية  ؛من سبتمرب
اجتاه يرفض  التفسي الثقافوى للعامل على اعتبار أةون لون يقوود إىل  هناك  فلقد عل –و احلوارية سواء الصدامية منها أ –

املقابوول يف و ، إىل احلوووار بعوود توووافر شووروين الَ لصووعوبة تنووامل الثقافووات عوون ثوابتهووا، وموون مث ال سووبيل إا حوول املشوواكل ةموور  
تكشف بوضو  عن صراع حضارى جتاه اإلسالم واملسلمني،  اعبف اجتاه آخر أن املرحلة الراهنة من السياسة األمريكية

ألن احلووار الوذى سويدور سويكون بشوروض ال ورم، ووفوق مدركاتون،  ؛يصبا معن احلديث عن احلووار مون قبيول االستسوالم
َ  وحنو غاحتن أال وهو " مون ا ةوع  أداه أو  حني رأى اجتاه اثلث أن احلوار أو الصراع الفكرى ليس إالَ يف "  دحاإلسالم املٌ 

التكتيف إلدارة مرحلة األممة الري حتتدم فيها الصراعات حول املصاحل، وارتبط  ذا االةقسام  اةقسام آخر جدد ما سبق 
العالقات يف مقابل الض وض حنو الصراع يف االةقسام حول إمكاةيات احلوار  ؛ تون، أال وهونواثر حول أيروحات هاةت

 .م واملسلمنيبني الوالحت املتحدة وعامل اإلسال

شهور الصيف مون يف حول هذه القضية ما اثر على صفحات جريدة األهرام  –ا مؤخر  –ومن أبرم ا داالت 
للرد علوى بيوان معهود القويم األمريكيوة  ؛تعليقات على مبادرة السيد حسني ابلدعوة إىل صياغة بيان من املثقفني املصريني

هذه املرحلة يف  –ة احلرم األمريكية ضد اإلرهام، ولقد أاثر هذا ا دال املدافعني عن عدال فكر ا منم 60الذى وقعن 
 ؟نهل ميكن أن يتم توجين بيان من املثقفني املصريني، قبل اتفاال التيارات الفكرية الكربى على مضموة :السؤال اآلتى –

 ،االجتوواه الووذى يوورفض احلوووار :تثالثووة اجتاهوواا وموون متابعووة أبعوواد هووذا ا وودال يتضووا لنووا جموودد   ؟وهول هووذا االتفوواال ممكوون
واالجتاه الوذى يتحودث عون عوائوق احلووار وعون شوروض تفعيول احلووار إذا موا اقتضوت الضورورة  ،واالجتاه الذى يقبلن ويربره

سوواء موا  :إلين، وتعكس أساةيد ومربرات هوذه االجتاهوات موا سوبق وت يرحون خوالل ا ودال حوول أيروحوات هواةت تون
 .القوى العاملى، أو يبيعة اخلطاابت واملمارسات األمريكية، أو يبيعة الواقع العرىب واإلسالمىيتصل منها أبثر توامن 
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 كديين؟ ماذا؟ كحوح ؟من حياكر من -2

حول ما إذا كان احلوار أم الصراع بني احلضارات ميثول  –قبل احلادى عشر من سبتمرب  –متحورت ا داالت 
كان االةش ال اب دال حول إمكاةيوة حووار احلضوارات   :لعالقات. بعبارة أخرىإلدارة هذه ا أو سبيال   ،للعالقاتا مفسر  

ولكون أيوون كاةوت القضوواح واآلليوات الووري تتصوول  .مون عدموون، وهوو جوودال بيوىن أى بووني التيوارات العربيووة واإلسوالمية ذا ووا
ض قياموون موون جاةووب بفوورض قبووول قياموون أو حووري بفوورض رفوو ؛حوووار احلضووارات ذاتوونيف أى أيوون احلووديث  ؟ابحلوووار ذاتوون

جموال إدارة حووار احلضوارات يف ومن ححية أخرى أين حتديد خريطة ا هود واخلربات العربية واإلسالمية الفعليوة  ؟البعض
 ؟وأين تقييم ةتائ ها؟وممارستن

ن يثوووور أولووذا البوود و  .أم صووراعا  ا األدبيووات حووول منووط العالقووة حوووار  يف ومل تكوون هووذه األبعوواد حاضوورة بكثافووة 
وكيوف؟ حقيقوة تتعودد القضواح الوري يوتم تناوهلوا ابلتحليول املقوارن بوني  ؟مواذايف أو الصوراع  ؟مواذايف احلووار  :ال التواىلالسؤ 

ولكوون علووت أدبيووات  .وعلووى رأسووها أتتووى قضوواح العنووف، حقوووال اإلةسووان بووني اخلصوصووية والعامليووة :املنمووورات املختلفووة
كموا تمول األةبواء تتوواتر   .وار احلضارات املتنامع علوى مصوداقيتن وجودواهالعالقة بني احلضارات تفتقد االهتمام أبجندة ح

وعلى األصوعدة الرمسيوة ،قليموى والعواملىبال اةقطاع عون موؤمترات وةودوات ولقواءات ومنواعرات، علوى املسوتوى الوويىن واإل
أم أن هووذه  ؟امللتقيووات واملدةيووة والشووعبية، علووى حنووو يثووي التسوواؤل عوون موودى وجووود اسووباتي ية كووربى لتعموويم ةتووائج هووذه

املتصواعدة ضود العورم واملسولمني  نحلملوة التشووي –غوي منمموة  –وجمرد اسوت ابة ،حود ذا وايف امللتقيات أضحت غاية 
 .م العاملى الري  دم األمن واالستقرار من ححية أخرىوضد املرجعية اإلسالمية من ححية، وحلالة التأمَ 

 .حلادى عشر من سبتمرب، قف  االهتموام ابلقضواح واآلليوات قفو ة واضوحةوا دير ابملالحمة أةن بعد أحداث ا
كوورب إىل هوووذه أاالةتقووال بدرجووة  –حيووث فرضووت يبيعووة حتوودحت هوووذه املرحلووة، علووى املؤسسووات الرمسيووة بصوووفة خاصووة 

ط ةمور احلكوموات فقويف فلقد أضحت الضو وض حنوو ضورورات ومتطلبوات احلووار أكثور وضووحا ، لويس  ؛ا واةب العملية
 .لبعض الروافد الفكرية الري كاةت ترفضن أو تتحفظ علينا ولكن ابلنسبة أيض  

الورؤى هوي وموا  ؟اآلليوات املقبحوة لطرحهوا علوى صوعيدهاهوي وموا  ؟إذن القضاح الوري اثر االهتموام  واهي ما 
 ؟احلواراأليراف املتحاورة حري تتحقق غاحت يف حول شروض احلوار السوى والفاعل، والري جيب توافرها 

يبتوووب علوووى اإلجابوووة علوووى هوووذه األسوووالة تبيوووان فوووروال أخووورى بوووني مواقوووف االجتاهوووات الفكريوووة الكوووربى العربيوووة 
 .واإلسالمية من ماهية احلوار وشروين

 (هوذا املوضوع مون البحوث علوى بعوض النمواذا )االةتقائيوةيف ولتقدمي إجابة على هوذه األسوالة ميكون االعتمواد 
مودخل يف . ومموا ال شوف فيون أن القوراءة املقارةوة (4)(يوا  )رمسا إسوالمي  ا قوميوا ، واثلث و وآخور يسوارح   ،ليوا  ليربا الري توضا اقبااب  

ومقوالت كل اقبام من هذه االقباابت الثالثة )جتاه قضاح احلوار وأيرافن وغاحتن( تفسا اجملال أموام كثوي مون األسوالة 
وسيتضووا موون يبيعووة هووذه األسووالة  جاةووب موون أسووبام  .تنوعووةعوون يبيعووة موضوووعات وقضوواح احلوووار موون منمووورات م

احلاجة إىل أتصيل  –كما سبق القول   –وهو الوضع الذى يفرض  ؛ال موض والتداخل الري حتيط حبالة اخلطام الفكرى
 ةمرى جملال حوار احلضارات. 
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ووومووون رمووووم الليرباليوووة، وهوووو املهموووا فبوووالنمر إىل أ. السووويد حسوووني وابعتبووواره اآلن رمووو    -أ بقضوووية اخلطوووام ا وم دائم 
"هةةصا احلةوار افتقةةر حةةى األهورام  بتوجيوون النمور إىل أن يف أيروحاتون األخووية يف الفكورى حلووار احلضووارات، فلقود اهووتم 

و حم د كرؤاة كاضية كأان ة للربوضوعات الى انثغي أا ا كر حوهلةا احلةوار منهل اآلا  إىل ا " واقوب  أ.السويد حسوني منه  
يف " لردز على حبة  االشةكاليات املعرفيةة كاملشةكالت الواقعيةة الةى سةتواا  اإل سةا ية أجندة حبث حمددة ورؤية تقوم على 

"  مةةر ر حةةوارات القةةرا الواحةة  كالعشةةرانيف شةةكاليات املعرفيةةة ي ه اةة ها ا اإلإ" :وهووو يقووول ."القةةرا احلةةادق كالعشةةران
" الذى أصدره حالة املستقثلدها بشكل علمى تقرير "واملشكالت الواقعية حد .الذى عقدتن اليوةسكو منذ سنوات

 يوكيو".يف الذى تقوم بن جامعة األمم املتحدة في املشروع األل 1999عام 

هذا املوضع من البحث أن أقدم قراءة ةقدية تفصيلية لعناصر أيروحات السيد حسني، والري يف وال يسعىن 
 .أن أةقل عنن بعض األفكار واملقوالت مث أير  بعض األسالة فيولكن يك، تربم مدخلن الليرباىل على هذا الصعيد

 :اجملربوعات التاليةيف املقوالت  ك األفكار كلتلخص
كالتع داةو كاحرتام حقوق اإل سااو و ال ميوقراطية…"أتثري العوملة على شكل كمضربوا كاجتاهات احلوار بني احلضارات  .1

حييط بكل قيربة من هصه القيم من إشكاليات معرفية كمشكالت ا أةثي  من أبرز شعارات العوملةو بغض النظر عرب  
ةربيم حوار يف فربربا ال شك في  أا ال ميوقراطية  ظراة كممارسة أةثي  أح  املوضوعات اهلامة ال االة  …كاقعية 

 …" احلضارات
بشأا شركط حوار كأكح األسئلة املطركحة …"هناك مرشرات ثقافية متع دة لشري إىل أ نا بث د لشكيل حضارة عاملية  .2

األوروبية العلمية والتكنولوجية  " هل احلوار املتكافئ واملتبادل بني احلضارة هصا اجملاح هويف احلضارات 
فحسب ا ن هذا احلوار ليس ممكن  إ :وجوابنا على هذا السؤال…؟واحلضارات التقليدية للعامل الثالث ممكن

ذلف أن ممثلى  .منذ عقود يويلة قائم فعال   –الواقعية بناء على استقراء الشواهد  –ةن إبل  .ضرورى نولكن
عامل يف احلضارات التقليدية من ساسة ومفكرين أدركوا أةن ال ميكن هلم أن خيرجوا من دائرة التخلف والدخول 

التقدم اإلةساه بكل ميادينن، إال ابقتباس عديد من القيم واملؤسسات واإل امات الري حققتها احلضارة 
يف املنانرات الك ق الى دارت بني احملافظني العلمية والتكنولوجية، ومل مينع من دوام عملية االقتباس "األوربية 

ساع  ابسم ايثوةية العامل العرىب كالعامل اإلسالمى على ال  يف دارت هصه املنانرات …احلضارات التقلي اة كاجمل دان 
ذلك أا احلضارة العلربية  .كال ميكن أا اكوا متكافئاً …ص زمن دائر منا احلوار إذً …الةقافية العربية كاإلسالمية 

غالثيتها يف غري أا احلضارات التقلي اة ما زال  …على قيم احل اثة الغربية ا .كذلك اعتربادً .مردز القوةيف التكنولواية 
 عن حضارة عامليةو   لع   الواقيف ا القيم العلربية كالتكنولواية أةثي  إ..أمناط التفكري غري العلربيةيف العظربى غارقة 

إا قيم حقوق …حضارة إ سا ية هي إطار احلضارة الغربيةو فعلينا أال  نسى أا هصه احلضارة يف ا كإا  ثع  أساسً هي ك 
هصا اجملاح بني العاملية يف اإل ساا أةثي  ابلفعل لعثري عن حضارة عامليةو كذلك بغض النظر عن املنانرات القائربة 

 .اإل ساا"حقوق يف كايثوةية 

كإشكالية … وإشكالية لعراين احلضارة كالتفرقة بينها كبني الةقافةهي حوار احلضارات يف من أهم اإلشكاليات املعرفية "  .3
لليوار كالتعراين ابلصكات احلضاراةو كالتعرف يف كإشكالية اهل ف املعر …بني النخثة كا رباهري  املعرفية كالفكراة الفجوة

و من االح عربلية م ركسة إلسقاط الثور النربطية ا ام ة سواء عن الصات أك عن اآلاةرو على اآلار املختلين حضاريً 
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النهااةة إىل االلفةاق علةى ةةياغة ةربوعةة يف هصا اجملاح ليس هناك ح كد حلوار احلضارات ذلك أا األمل هو التوةل يف ك 
الوقةة  الةةصق لسةةعى فيةة  إىل الرتديةةز علةةى يف قو اعتثارهةةا التنةةوع اإل سةةا  ايةةال  يف متناسةةقة مةةن القةةيم العامليةةة الةةى أتاةةص 

 ".ا القواسم املشرتدة بني حضارات العامل مجيعً 

.الثراع بني لوحي  العامل )لنربيط اجملتربعات املعاةرة .الوق  الراهنيف ل راسة أكضاع العامل املعق ة يف مهية التيليل الةقا"أ .4
اة عو  (كلفككة  )هة  أتثةري دعةوات دانيةة كسياسةية كعرفيةة متعة دة (ةبتأثري قواع  العوملة السياسية كاالقتثاداة كالةقافي

للشةةةك أا املنةةةاهل السياسةةةية كاالقتثةةةاداة  بعةةة ما ثثةةة  مبةةةا ال اةةة ع ةةةةااًل  وإىل لطثيةةةال اةةةالق ملنهجيةةةة التيليةةةل الةقةةةاى
  عليةة  أطلقةة…استشةةراف مسةةتقثل العةةامل …قةة م   االاترباعيةةة التقلي اةةة عجةةزت عةةن فهةةم كلفسةةري  ةةص العةةامل املعقةة 

ال ميوقراطيةةةو  ة.بةةني الفرداةةة كا رباعيةةةو كبةةني العلربا يةةة كالةة انو كبةةني عربوميةةة مقولةة.النربةةوذا التةةوفيقى العةةاملى  1991
دةل قطةرو كبةني القطةاع العةام كالقطةاع ايةااو كبةني االسةتقالح يف  ضوء التاراخ االاترباعي الفراة  يف كاثوةية التطثيال 

املثةةةةةةلية القطراةةةةةةة كاملثةةةةةةلية اإلقليربيةةةةةةةو كبةةةةةةني األان كاآلاةةةةةةر علةةةةةةى الثةةةةةةعي  الةةةةةةوطت كاالعتربةةةةةةاد املتثةةةةةةادحو كبةةةةةةني 
النسةةةثية الفكراةةةة بعةةة  أا لنتثةةةر علةةةى إطالقيةةةة …موااهةةةة العنثةةةراة كاملردزاةةةة األكربيةةةة يف يف .التسةةةامل الةقةةةا.احلضارق

قةيم املاداةة كالقةيم الركحيةة التةوازا بةني ال …العودة إىل إحياء اجملتربعات احمللية كلقليص مردزاةة ال كلةة …األا كلوايات 
 "…كح ة ا نس الثشرق :كمن هنا أد ان أ نا  شه  ب ااة حضارة عاملية ا ا ة شعارها…اإل سا ية 

عوون اإلشووكاليات املعرفيووة والواقعيووة الووري متثوول أجنوودة حوووار احلضووارات، والووري وضووعتها هياووات عامليووة يووذكر أ.  .5
ت حتديود  "مفةاليل القةرا احلةادق كالعشةران" بعنوان 2000يف كتام ةشرتن اليوةسكو يف   :السيد حسني ما يلى
األساسوووية لتكوووون موضووووعات حبثيوووة للمهتموووني ض وووال حووووار احلضوووارات، وأقسوووام هوووذا  اإلشوووكاليات املعرفيوووة
مسةتقثل  :أق مستقثل الثيوث املستقثليةو حنو عق  طثيعةى؛ استشراف املستقثل كع م اليقني ":الكتام األساسية هى

آفةةاق ا اةة ة للةقافةةة التع داةةة كالتعلةةيمو حنةةو عقةة  ااتربةةاعى  :ا اةة يف  سةةا  كمسةةتقثل الكودةةبو حنةةو عقةة  ثقةةاالنةةوع اال
وموون ححيووة أخوورى  حوودد تقريوور   ."العامل كالعوملة :لعلم العي  املشرتكو حنو عق  أاالقى ا ا  :ا ا 

 ثيب الفرد من املياه النظيفة بغري  التنربية املست امةو ":خس عشرة مشكلة عاملية 1991حالة املستقبل الصادر 
ةةةراعو التةةوازا بةةني التزااةة  السةةكا  كاملةةواردو إقامةةة دميوقراطيةةة أةةةيلة لنثةة  مةةن الةةنظم التسةةلطيةو ةةةن  القةةرار كااللتفةةات 
ملنظةةور األاةةل الطواةةلو العوملةةة كاةةري اإل سةةااو الثعةة  األاالقةةى ل سةةواق لسةة  الفجةةوة بةةني الغةةت كالفقةةريو لقليةةل  ةةاطر 

ألمةةراا ا  اةة ةو لةةة عيم القةة رة علةةةى احلسةةم كالةةةاذ القةةرارو لقليةةةل القةةيم املشةةةرتدة كاسةةرتاليجيات األمةةةن ا  اةة ة مةةةن ا
الثةةةراعات اإلثنيةةةة كاإلرهةةةابو هسةةةني كضةةة  املةةةرأةو كقةةةين آاثر ا رميةةةة املنظربةةةةو سةةة  االحتيةةةاا املتزااةةة  للطاقةةةةو لةةة عيم 

 عتثارات األاالقية "الت الكو ية ااملقرتحات العلربية كالتكنولوايةو لضربني القرارا
 

 :وتثي هذه اجملموعات اخلمس من األفكار واملقوالت األسالة التالية

 ،فقط قضاح أجندة احلداثةهي ومن مث هل قضاحه  ؟هل هدف احلوار احلضارى ةقل أو اقتباس منمومة التحديث -1
أم ميكون صوياغة أجنودة أخورى  ؟ييوة والتعدديوةحقووال اإلةسوان والدميقرا :وما يسمى احلضارة العامليوة ا ديودة وهوى

 .أى الري مل تفرم احلداثة –غي ال ربية  –من القضاح تعكس خصوصيات الدوائر احلضارية األخرى 

 :ومرة أخرى  ؟آاثر احلوار احلضارى حول هذه القضاحيف على الصعيد العلمى والتكنولوجى  ؤأال يؤثر عدم التكاف -2
حمووور هووي " ألن احلداثووة  " التقليةة اوا املتخلفةةواملثوول وال ايووة الووذى جيووب أن يسووعى إليوون النموووذا واهووي هوول احلداثووة 
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إذا كووان اآلخوور هووو منبووع ومصوودر احلضووارة ا عوول هووذا املنووا  حوووار  يف كيووف ميكوون أن يكووون احلوووار   ؟القوووة وسووببها
 .؟العاملية

شووكاليات املعرفيووة هلووذه القضوواح ى اإلألوويس احلوووار احلضووارى يفووبض البكيوو  علوو ؟هووذه القضوواحيف كيووف يووتم احلوووار  -3
  ؟والري تتضا منها أثر اخلصوصيات الثقافية واحلضارية واختالف األةساال املعرفية واختالف الرؤى للعامل

فكيوف يصوبا  :حووار احلضواراتيف حمول االهتموام هوي مل تكن هذه األبعواد املعرفيوة الثقافيوة هلوذه القضواح ا وإذ  
يفرقون عون مفاوضوات وجوداالت  إذا كنوا سونقبم مون هوذه القضواح بونفس اقوبام االقتصواد  موا الوذىو  ؟احلوار حضارح  

 ؟السياسي أو سياسات القوى التقليدية

وهل ميكن أن يصبا املوضوع األساسى حلوار احلضارات هو التعريف ابلذوات احلضارية وإسقاض الصور 
أم أن هذا التعريف ابلذوات احلضارية  ؟(قضاح أجندة العوملةي هو )ا النمطية دون التطرال إىل القضاح املشار إليها عالي  

 :هذه احلالة األخيةيف األبعاد السياسية لن؟ و هي وتصبا القضاح األخرى ،من حوار احلضاراتيف البعد الثقا ليس إالَ 
ر حالة املستقبل تقرييف حوار احلضارات من قبيل القضاح املذكورة يف قضاح اقتصادية ا هل ميكن أن تستدعى أيض  

  ؟هذين املرجعنييف إىل جنب مع القضاح السياسية واألخرى االجتماعية والثقافية ا وكتام اليوةسكو، جنب  

علوووى أثووور اخوووتالف ا سوووع مووون القضووواح مركووو   هوووذا النطووواال املتَ يف هوووذه احلالوووة أال يصوووبا حووووار احلضوووارات  يف و 
علوى تشوخيا  (والنابعوة مجيعهوا مون اخوتالف خصوائا احلضوارات)ة املنمومات القيمية والورؤى للعوامل واألةسواال املعرفيو

ن حووار احلضوارات يفوبض اقوبام التحليول إهل ميكن القوول  :بعبارة أخرى ؟أسبام املشكالت وصياغة احللول العاملية
ا الوضوع اعباف و وأال يعوىن هوذا ؟احلضارى  ميع هذه املشوكالت موع االهتموام ابلقضواح الثقافيوة احلضوارية املباشورةيف الثقا

هل يعىن هذا أن الداعني  :ومن ححية أخرى ؟تفسيهايف تشكيل التفاعالت الدولية و يف بومن األبعاد الثقافية احلضارية 
واحلضوارى يف كموضوع للحوار يرفضون التفسي الثقوا  –إىل ةطاال واسع من القضاح السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

احلوار البد وان يوؤثر  -وعلى ضوء كل ما سبق هل تضييق أو توسيع ةطاال موضوعات ؟سا  حلسام التفسي املادى أسا
 ؟على حتديد املتحاورين

ن ير  إومن الذى سيحدد أجندة احلوار؟  ؟هذه القضاحيف من الذى سيحاور من  :إىل التساؤلا ولذا ةصل أخي   -4
 يحلضوووارات التقليديوووة مووون الساسوووة واملفكووورين، ممثلوووا ىأ. السوويد حسوووني السوووابق أشوووار إىل أموووور ثالثوووة متنووواثرة: ممثلووو

 .صياغة أجندة احلواريف الثقافة الشعبية من ححية أخرى، دور اليوةسكو واألمم املتحدة  ىاملثقفني من ححية وممثل
بادرة وهو يعترب أن م .إدراة حوار احلضارات يف بثقلن وراء خيار األمم املتحدة ودورها ا ويلقى أ. السيد حسني دائم  

جموال يف ضثابة ةقلة ةوعية  ؛عام حوار احلضارات 2001خامتى واست ابة األمم املتحدة هلا ابلدعوة إىل جعل عام 
حوار احلضوارات، حيوث اةتقول مون جمورد حووار بوني رجوال الفكور إىل مبوادرة  عول حووار احلضوارات  سياسوة ثقافيوة 

     .عاملية

مون رمووم التيوار اليسوارى، ميكون أن ةسو ل جمموعوة ا شعراوى ابعتبواره رمو   وابلنمر إىل أيروحات لألستاذ حلمى ال -م
 :من األفكار واملقوالت الري تعكس اقبابن من املوضوع
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ألن حالووة توووامن  ؛حالووة صووراع بووني األفكووار والثقافووات واملواقووفيف يوورفض أن يكووون العووامل وكأةوون  فهووو بووداءة   -1
يف الةصق ععةل الةقةاعل آليات العوملة املادية والثقافية توفر للنمام الرأمساىل هيمنة مفرية، وهو األمر "يف القوى 

نةةل عةة م التةةوازا لةةيس هنةةاك معةةت لليةةوار علةةى يف .كمةةن ذ …كالفكةةرق ةةةرد أداةو كلةةيس كااهةةة التعثةةري عةةن الواقةة  
كلكنهةا  هبةا أحيةاانً هي ل لليوار إال قيرب  رمزاة ميكن أا  تلألا النظام ذك القطب الواح  ال عع ؛الثعي  الفكرق كالةقاى

لنةةا )حةةوار انةةوىب اكألا الةقافةةة العليةةا الكليةةة أك الكةة ق السةةائ ة اآلا ال لنظةةر حلوار …موااهةةة احلقةةائال يف لةةن لسةةاع ان 
اةص مةن اآلاةر ألك )انةا ذلةيفعل…أل نا مل  عط أل فسنا القيربة الكافية للربوااهة  ؛/انوىب( إال دأةوات قادمة من أسفل

حلظات الضعين فقط قضةية احلةوار يف دكا أا  ةري إال   "كشكل ذلك معت "احلوار الضربت (مردز قوةيف كاستيعاب  كحنن 
كمل اكةن حةوار  وحلظةات املوااهةة احلةادةيف معت ذلك أ   دةاا حةوار بةت سياسةية ااترباعيةة اقتثةاداة حةى  .هبصا الشكل

فلربةاذا  تجاهةل هةصه املعةا  الثنيواةة لنلجةأ إىل أسةلوب إةة ار  … حةوح قضةاي ثقافيةة فقةطخل أك إ..بياانت أك مةر رات
 .".بني بناءات شعوب مقهورة لليوار العضوق الضركرق أكاًل  الثياانت كدأ   حل ل زمةو دكا اال تثاه

 الحتاد السوفيري. حلمة ضعف ايف وأشار أ.حلمى شعراوى إىل أن قضية احلوار الفكرى مل تمهر بني القطبني إال 

" ال ةرفض النقوا  علوى مسوتوى عواملى ولكون حوول جودول أعموال فتلوف، لويس هوو جمورد مضومون الرسوائل  -2
ولكننووا ةريوود يوور  جوودول أعمووال ةناقشوون مووع مفكوورى آسوويا  …األمريكيووة أو األوربيووة حووول أوضوواعنا الثقافيووة 

ر حركوة مقاوموة أمركوة اإيويف و  ، واألموريكينيفريقيا وأمريكا الالتينية ابألساس، وموع مون حيضور مون األوربيونيإو 
وسياسى مع الشمال دون يف العامل، وذلف حول ةقاض مثل: معايي العاملية امل دوجة، ال كبية ألولوية حوار ثقا

قضوواح اجتماعيووة وحمليووة، دون تسوومية يف .التصوودى لن عووات العنصوورية واإلقصوواء .البوودء حبوووار جنوووم جنوم
تقرير مصيها يف درة عن النمام العاملى، احلوار الداخلى حول احلقوال ا ماعية للشعوم أسبا ا احلقيقية الصا

بورامج يف وحقوقها االجتماعية واالقتصادية والثقافية، وموامةتها الضرورية موع حقووال اإلةسوان املدةيوة، التفكوي 
املسوواءلة عوون كيووف  ةمووامهم االقتصووادى العوواملى،يف )جووذر الشوور …" الشةةرباليةه وووم مضوواد ضوود العنصوورية "

ثقافتنووا يف ثقووافتهم مثلمووا ةراجووع رو  اإلرهووام أو التخلووف يف حبووث رو  التوودمي  ؟سووبتمرب 11متووت أحووداث 
…) 

إال  (األسس املعرفية والرؤية للعامليف الختالفهما ا وابلرغم من االختالفات بني اقباىب حسني والشعراوى )ةمر  
اخلاصة بنطاال القضاح هي على حسني، و ا ةفس األسالة الري يرحتها تعليق   من اأن اقبام الشعراوى يثي لد ى بعض  

واقتصارها من عدمن على القضاح الثقافية أساسا ، ويرجع ذلف إىل اتفاقهما على توسيع ةطاال قضاح احلوار، وإن 
على أتكيد خصوصية  فإن الشعراوى وإن حرص ؛اختلفا بوضو  على األجندة )أجندة ةمام العوملة، أم أجندة ا نوم(

عل اختالل مي ان القوى يف حالة صراع أو حوار ثقافات  يف أجندة احلوار املطلوبة، إال أةن رفض أن يكون العامل 
 .موضوعات األجندة ا ديدة املقبحة من جاةبنيف قد اةعكس ذلف على تراجع ومن القضاح الثقافية املباشرة و املادى، 

 .من منمورات فتلفة ةا ال ميكن احلوار حوهلا بدون استدعاء أبعاد قيميإال أن هذه املوضوعات بدوره

مثل اجمللس األعلى للشاون اإلسالمية، وكوذلف  –ذلف وابلنمر إىل اقبام املؤسسات اإلسالمية الرمسية  -ا
ح موضووع احلوووار أو ابلنموور إىل اقووبا م موون القضووا  ؛للحووار أو قبوووال  ا املفكورون اإلسووالميون علووى اخووتالف مووواقفهم رفض وو

صوورة اإلسوالم والشوبهات الوري يتعورض هلوا، ومون مث استحضوارهم موا يتصول بطبيعوة هوي الصراع ةلحظ أن بؤرة االهتموام 
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وقيمووا ، ومووا يتصوول اصووائا احلضووارة اإلسووالمية ابملقارةووة بنميا ووا ال ربيووة ومووا يتصوول ا اإلسووالم عقيوودة وشووريعة وأخالق وو
 .اري  ابملقارةة بنمائرها ال ربية جتاه أصحام الدححت والثقافات األخرىالتيف ابملمارسات اإلسالمية 

هووي و  .قلبهووا املوقووف موون اإلسووالميف بعبووارة أخوورى يتصوودى هووذا االجتوواه لألبعوواد الثقافيووة احلضووارية املباشوورة، و 
هي أم  ؟النيل من اإلسالمهل هناك لدى ال رم أممة معرفة ابإلسالم يبتب عليها هذا  :األبعاد الري تطر  السؤال التاىل

الووودين يف يكرهووون ال ووورم الختالفوون  _أى املسووولمون_ةووواح مبيتوووة إللصوواال التهموووة بثقافتوون وحضوووارتن وأبهلوون بووو عم أهنووم 
 ؟…واحلضارة 

عن آخر مؤمترات اجمللس األعلى للشاون اإلسالمية، والذى شارك فين عدد كبي مون علمواء األموة  وميكن ةقال  
 .عامل مت ي أن ةعرض األفكار واملقوالت التالية حول يبيعة القضاح حمل االهتماميف سالم حتت عنوان حقيقة اإل

إن اإلسووالم دعوووة إىل البووة والسووالم واخلووي، وموون هنووا ال يتصووور أن تكووون هووذه األدحن مصوودر شوور ألى موون  .1
 .ن يستخدم الوامع الديىن الرتكام أعمال عنف أو أعمال إرهابيةأ وأشعوم العامل، 

ت ايوود مشوواعر اليووأس هووي ةموور ال وورم، يف املسووببات األساسووية لألحووداث الووري ربطووت بووني اإلسووالم واإلرهووام  .2
 .واإلحباض، والناجتة عن اعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية ال دخل لإلسالم فيها من قريب أو بعيد

سوالم وبوصوفن ديون سوالم جيب مواصلة ا هود وتدعيمها من أجل الكشف عن الصورة احلقيقية السومحة لإل .3
 .وحمبة

ألن  ؛اإلسووالم يؤكوود علووى تعووارف الشووعوم واحلضووارات، ويوودعو للحوووار، ويوورفض دعوواوى صوودام احلضووارات .4
وإميان املسلمني بعاملية اإلسالم ال يعىن اةفراد احلضارة اإلسالمية  .احلضارات ال تتصادم وإمنا تتفاعل وتتكامل

هوو الوضوع الطبيعوى، يف ، وإمنا يعىن أن التعددية احلضوارية والتنووع الثقواابلعامل وتفوقها على احلضارات األخرى
 .ن القواسم املشبكة وةقاض االلتقاء بني احلضارات واألدحن أكثر من االختالفات فيما بينهاأو 

ا واةوب  العامل مل تقتصر علوىيف ن حركة الت يي أواحلاجة إىل الفقن فين، وخاصة و  ،العامليف أمهية معرفة الت يي  .5
معتقودات اإلةسوان وفصولن عون حضوارتن وقيمون، ومعوىن هوذا أن جمواالت يف املادية، ولكنها جتاوم وا إىل التوأثي 

 الت يي اجتهت إىل قضاح الدين والثقافة والقيم.

  :اآلتىيف توضيا حقيقة اإلسالم من واقع ةصوصن وتعاليمن تتلخا يف القضاح الري ت حتديدها للمسامهة  .6

  ويناقش )خصوصية اإلسالم، تكرمي اإلسالم لإلةسوان، حقووال اإلةسوان  ،حقيقة اإلسالم :ر األكحاحملو
 (اإلسالم، كيف اةتشر اإلسالم؟يف 

 العالقة ابآلخر ويناقش )اعباف اإلسالم ابلدححت السماوية السابقة علين عنصر أساسى  :احملور الةات
الووووودول غوووووي يف إلسوووووالمى، األقليوووووات اإلسوووووالمية التصوووووور ايف عقيووووودة املسووووولم، كووووول البشووووور سواسوووووين يف 

 الدول اإلسالمية(.يف اإلسالمية، األقليات غي املسلمة 
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  ا هووواد وينووواقش )حتديووود مفووواهيم ا هووواد والقتوووال والعنوووف واإلرهوووام، ا هووواد وصووووره،  :احملةةةور الةالةةة
 .( ري  األدحن واحلضارات، الكفا  املشروعيف اإلرهام وصوره 

  رؤاةة مقار ةة ابحلضةارات األاةرقخصوائا احلضوارة اإلسوالمية )رؤيوة مسوتقبلية وينواقش  :احملور الرابة"  ،"
السووومات املشوووبكة بوووني احلضوووارة اإلسوووالمية وغيهوووا مووون احلضوووارات، صووولة التوووأثي والتوووأثر بوووني احلضوووارة 

 اإلسالمية وغيها، مستقبل العالقة بني احلضارة اإلسالمية واحلضارات املعاصرة(.

وويف هووذه القضوواح تتصوول ابألصوول وإذا كاةووت  هوول يقتصوور احلوووار مووع اآلخوور حووول ا اإلسووالم فيموول السووؤال قائم 
وهل تمل  ؟ذهن غي املسلميف على صورة هذا األصل  –وبينن وبني األصل ف وة –أال يؤثر الواقع  ؟اإلسالميف األصل 

أال ميكون أن  ؟وثقافوة وحضوارةا ا فقوط دين والدفاع عون أةفسونفي وهل يك ؟هذه القضاح منفصلة عن قضاح الدةيا والواقع
سبب اليأس واإلحباض أليس هناك هي هل تمل ممارسات اآلخر ضدح  ؟ةتخذ موقف اهل وم على ثقافة اآلخر وتقاليده

وكيف ةدعم التيار الرئيسى السىن املعرب  ؟كيف ميكن مواجهة آاثر التيارات الدينية الري ال متثل األغلبية  ؟مساولية داخلية
ثوابوووت يف العوووامل مووون دون تفوووريط يف ب ملتطلبوووات الت يوووي يوكيوووف يتحقوووق لووون الت ديووود واالجتهووواد ليسوووت  ؟ن األغلبيوووةعووو

 ؟اإلسالم

متنافسة تستبعد كل منها هي هل  ؟ما معىن هذه املداخل املختلفة حنو قضاح احلوار :االةة القوح
يس هناك مالما تيار رئيسى يستمد مالحمن من هل يعىن هذا أةن ل ؟متكاملة تدعم بعضها البعضهي هل  ؟األخرى

وهل  ؟وكيف ميكن حتقيقن ؟وهل سيمل افتقاد هذا التيار  ضثابة اآلفة لألمة ؟القواسم املشبكة بني الروافد الثالثة
ولكن أى  ؟"حوار احلضاراتأى هل تفرض أن  تمع وراء الدعوة إىل وممارسة " ؟مقتضيات اللحمة الراهنة تفرض هذا

وهكذا أصل إىل تقدمي مالما رؤيري التقييمية الذاتية الري حتدد قراءتى ومفهومى عن  ؟وحنو ماذا ؟وفق أى شروضحوار 
  .حوار احلضارات

 مالمل رؤاة لقييربية كذالية  ؟كماذا بع  :ااث يً 

"  حةةةوار احلضةةةاراتعلوووى ضووووء العووورض النقووودى السوووابق، ميكنوووىن اآلن التوقوووف عنووود بعوووض مالموووا رؤيوووري عووون "
والثاةية حركية تدور  ؛أحدمها ةمرية وتدور حول عناصر التأصيل النمرى هلذا اجملال :جمموعتنييف خا هذه املالما وتتل

املرحلوووة الراهنوووة املتأمموووة مووون التووواري  العووورىب يف حووول إمكاةيوووات وجوووود تيوووار رئيسوووى فكووورى عووورىب حوووول حوووار احلضوووارات 
 .واإلسالمى

 :عناةر التأةيل النظرق -1

حووار احلضوارات  أكثور مون االةتمواء إىل اجملوال احلركوى فيون يودفع لالهتموام  وذه يف للم ال البحثوى إن االةتماء 
من احدث جمواالت دراسوة العالقوات الدوليوة، والوري يثوي التوأليف  –كما سبق التوضيا   –وابعتبار هذا اجملال  ،العناصر

بدايوة السوبعينيات. يف هتموام ابالقتصواد السياسوى الودوىل يناعر ما سبق وحمى بون جتودد االا راهن  ا وا دال حوهلا اهتمام  
 :البندين التالينييف وتتلخا عناصر هذا التأصيل املطلوم 

 (العالقة بني األبعاد الثقافية واالسباتي ية :)املربرات والدوافع حوح إشكالية حوار أم ةراع-أ
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مرحلووة موا بعود احلوورم يف اسووة العالقوات الدوليوة مون جمواالت در ا أساسووي   " جمواال   حةوار احلضةةارات أك ةةراعهاميثول "
املفسووور هلوووذه  :البوواردة، ويرجوووع ذلووف إىل بوووروم األبعووواد الثقافيووة احلضوووارية للعالقووات الدوليوووة الراهنوووة علووى عووودة مسووتوحت

 ويرجع ذلوف ابلطبوع إىل العديود …العالقات والرك هلا، قضاح العالقات، أدوات العالقات، أمناض التفاعالت وهكذا 
وصعود دور األدحن،  واوى احلودود بوني الوداخلى واخلوارجى علوى  ،من األسبام على رأسها اةتهاء الصراع األيديولوجى

االتصوواالت واملعلومووات، وبعوود أن حتققووت يف حنووو أدى إىل درجووة كبووية موون اجتيووا  اخلووارجى للووداخلى موون جووراء الثووورة 
 .أيضا  يف ة، فلم يتبق إال اكتمال اهليمنة على الصعيد الثقااهليمنة ال ربية السياسية والعسكرية مث االقتصادي

ولذا فال ع ب أن يلحظ املراقب والباحث واألكادميى، أن ساحة خطوام العوملوة قود شوهدت صوعود االهتموام 
مراحوول سووابقة )احلوورم البوواردة واالةفووراا( ابلعواموول يف ابحلضووارة والثقافووة والوودين بعوود أن صووعدت االهتمامووات وسووادت 

مث االقتصووووادية السياسووووية علووووى التووووواىل. كوووول هووووذا يعووووىن أن التفوووواعالت مل تعوووود حووووول السياسووووة  ،سووووباتي ية العسووووكريةاال
 .قلبهايف واالقتصاد فقط، ولكن احلضارة والدين 

منمور دراسة العالقات يف وهلذا جيب النمر إىل م  ى أيروحة هاةتن تون من حيث درجة ما متثلن من ت يي  
منمور الن إىل مرحلة جديدة بعد مرحلة الواقعية التقليدية، مث اهليكلية، على اعتبار أن منمور هاةتن تون الدولية، واةتق

 ولكن من منطلقات م ايرة )احلضارات(. ،)الصراع( ىواقع

التنمي والرؤى يف للعالقة بني التطور ا كما جيب النمر من ححية أخرى إىل أيروحة هاةتن تون ابعتبارها جتسيد  
ولكنن تعبوي عون  ،جمردا  ا جديد   ةمرح  ا  تون مل يقدم يرح  نن ير  هاةتإحيث  ؛ني خدمة املصاحل االسباتي ية الكربىوب

وهوذه اآلليوة ليسوت مسوتحدثة ولكون ذات  ؛حضوارىيف آليوة ذات لبواس ثقواهوي آلية ه ومية جديدة للحضارة ال ربية و 
 .العمق والوضو جذور فكرية وسياسية سابقة، ولكن مل تكن بنفس درجة 

مرحلوة جديودة، بعود يف ا مثالي وا " ميثلوون بودورهم منموور  حةوار احلضةاراتوعلى الصعيد املقابل فإن املتحدثني عون "
 .مرحلوة اجملتمعيوة والعامليوة واحلووارهوي مث املثالية ا ديدة )االعتماد املتبوادل(، و  ،(مرحلة املثالية التقليدية )األمن ا ماعي

 .ثلون است اابت ذات دوافع متنوعة تر ن ضوقفهم على سلم القوة الدوليةوهؤالء بدورهم مي

السياال العوام يف ةمر إىل صعود مفهوم حوار احلضارات أو صراعها من خالل حتديد وضعن أبعبارة أخرى فإةىن 
ت إدارة السياسوات مون أدوا ةأى ابعتبواره أدا ؛سوباتي يات الكليوةالايف للدراسات الدوليوة ال ربيوة، ومون خوالل توعيفون 

 .أو است ابة من الدائرة العربية ،من الدائرة ال ربيةا الدولية الراهنة سواء اةطالق  

موون ا ةقوود ذلووف البحيووب الشووائع اةطالق ووأولووذا فووإةىن  .موون أشووكال العالقووات بووني احلضووارات احلوووار لوويس إال شووكال  -2
ةقود مون ححيوة أو جيب أن تت ون إىل حووار مون ححيوة، كموا دوافع دفاعية اعتذارية بوصف العالقات الراهنة أبهنا حوار أ

مووون موووربرات أيديولوجيوووة أبهنوووا أسوووية الصوووراع الووودائم ا واةطالق وووا أخووورى التموووبس وراء تشوووخيا هوووذه احلالوووة الراهنوووة أيض ووو
 .واحلتمى
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اضية إال فإذا كاةت أيروحة الصراع قد ف رها هاةتن تون، وإذا كاةت أيروحة احلوار قد بدت كاأليروحة االعب 
أن االةشوو ال علووى السوواحة العربيووة  ووذين الطوورحني علووى هووذا النحووو االسووتقطاىب الثنووائى الووذى جوورى )حوووار أم صووراع( 

 .واملنه ى، بل والسياسى أيضا  يف يستحق االةتقاد املعر 

سووة مووع منطلقوات املدر ا إذا كاةووت أيروحوة هواةتن تون تكوورس الصوراع كقواةون  رخيووى مطلوق اتسواق   :فربةن انحيةة
حضوارح ، حتوت دوافوع وموربرات ا ثقافي وا ديني وا من ححية أخرى مع إلباس صراع املصواحل والقووى لباس وا واةطالق   ،  الواقعية

ا والذى يعرب عنن مفهوم التدافع حيمول مضوامين   –وفق رؤية إسالمية –اسباتي ية )كما سبق وأوضحنا(، إال أن الصراع 
بشورى، وال يعووىن القضواء علووى اآلخور، أو أتكيوود هيمنوة قوووم علوى قوووم، أو ثقافووة فهووو سونة موون سونن االجتموواع ال ؛أخورى

ولووذا  ؛واحلضووارىيف علووى ثقافووة، وال يعووىن وهووو األهووم أن الصووراع يتولوود بووني األقوووام وامللوول املختلفووة جملوورد االخووتالف الثقووا
 دافع حالوة موون عودة حوواالت ولويس قوواةوح  ألن التوو ؛مقابوول عوملوة النموووذا ال ورىبيف يورتبط مفهوووم التودافع بعامليووة اإلسوالم 

 .ي ا رخي

 :كلكن من انحية أارق

من أمناض أخرى اختذ ا العالقات بني احلضارات على مدار تطورها التارخيىلن ا فإن حوار احلضارات ابعتباره منط  
 .نألهداف الممة التحقيق وآليات إلدارتن وصوال  ا كما أن لن شروي    ،نسياال دويل يربمه أو يواري

سوووبتمرب  11اخلطوووام واحلركوووة خوووالل العقووود األخوووي مووون القووورن العشووورين )أى قبووول يف وإذا كوووان احلووووار قووود بووورم 
من أدوات إدارة السياسات اخلارجية ملراحل التوأمم الودوىل، سوواء  ةفذلف ابعتباره أدا 21ال(، ومع بداية القرن 2002

يفرم حمدداتن النابعة من يبيعة املرحلوة االةتقاليوة مون هيكول سياال دوىل يف وذلف .من جاةب الفواعل القوية أو الضعيفة
ومن حالة النمام الدوىل الراهن املتأممة حتت تداعيات كل من تصوفية القطبيوة الثنائيوة واحلوادى عشور مون ، النمام الدوىل

 .النمام الدوىليف سبتمرب، واةعكاسا ما على األبعاد الثقافية احلضارية 

مراحول التوأمم فقوط، ولكنون عمليوة ممتودة يف كن أن يكون على صعيد النمط الرمسى فقط، و كما أن احلوار، ال مي
ومون مث فهوو قود يوبادف  .من حيث األمهية وميتد عرب ةطاقات متنوعة من التفاعل البشورىا أو هبوي  ا عرب التاري  صعود  

 تلفوة، فواحلوار معون جاةوب إرادى واع  أموور ف اولكنهو .التثاقف، التفاعل الثقواى :على هذا النحو مع مصطلحات أخرى
عل أتمم ةمام العوملة علوى العكوس مون اآلخويين فهموا ممتودان يف ابعتباره أداة أو آلية من آليات إدارة العالقات الدولية 

عووول سوووياقات سياسووووية يف مراحووول مووون التووواري  يف كموووا أن احلووووار ذاتووون قووود بوووورم أو تراجوووع   .مجيوووع املراحوووليف مسوووتمران 
  ،عاملية متنوعة واقتصادية

املمارسوووات اإلسوووالمية عووورب يف السووونة النبويوووة و يف ه و آالووونا القووور يف لووون مناذجووون  –وفوووق رؤيوووة إسوووالمية -واحلووووار 
 .التاري 

مواجهووة يف ا دفاعي وو اعتووذارح  ا وموون مث فووإن قبولوون اآلن كوونمط موون أمنوواض التفاعوول احلضووارى ال جيووب أن يعووىن موقف وو
عووون الضوووعف ا واستعواض ووو ،لألخطوووار اعلوووى البقووواء أو درء  ا حفاع ووو ،ياسوووا م الصوووراعيةمواجهوووة سيف ا اموووات ال ووورم أو 

عوون جموورد آليووة بووني آليووات ا موون ذاتيووة ثوابووت األمووة، وموون قضوواحها وتعبووي  ا املووادى، ولكوون جيووب أن يكووون احلوووار اةطالق وو
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دواعوى الطورف يف ألبعواد الصوراعية املرحلوة الراهنوة ابلووعى عون ايف  أخرى، وليس غاية. وكذلف شريطة أن يكوون مقوروح  
ابلوووعى حبقيقوة أثور توووامحت القووى علوى حتديوود قضواح احلوووار،  اآلخور، حوري ولووو كاةوت م لفوة اطوواابت احلووار، ومقوروح  

وعلوى رأسوها احلووار البيوىن املسوبق علوى املسوتوى  ،وشريطة أن تتوافر لون شوروض احلووار السووى والفاعول .نوغاحتن، وةتائ 
ألةون  ؛فهم مطالبون ابحلووار .تنتقل ض وض الواقع على الرمسيني إىل النخب واملفكرين الَ أشريطة ا لفكرى، وأخي  الرمسى وا

 جهاد العصر وليس اعتذار العصر.

وقويم االسوتخالف والت كيوة والعموران والتعوارف.هو  ، وهو جهاد العصر من خالل حترى منووذا املقاصود الشورعية
 ؛عون إىل احلووار مون الودائرة ال ربيوةامقابول ل وة السوالم الوري يتحودث  وا الوديف العدالوة جهاد العصر الوذى يتحودث عون 

جيوب أن تنطلوق مون  -لودينا –بعبوارة أخورى فوإن ثقافوة احلووار  .فإن السالم ال يتحقق ابحلووار إذا كاةوت العدالوة مفقوودة
إذن  .ار أو الودفاع عون بوراءة الوذات احلضواريةمفهوم العدالة ك اية وحري ال يكون مثن السالم هو االستسالم، أو االعتذ

 من حياور من وحول ماذا وكيف؟

 :قضاي احلوار كأطراف  كضوابط  -ب

أو إمووووالءات، أو سووووبيل لت يووووي  ، احلوووووار بووووني احلضووووارات أو احلوووووار احلضووووارى لوووويس مفاوضووووات، أو مسوووواومات
عوول دعوواوى يف م اقتصووادى دوىل جديوود، أو عوول الوودعوة إىل ةمووايف الثوابووت، وهووو لوويس جموورد حوووار الشوومال وا نوووم 

كموا أةون لويس   .أيديولوجية العوملة اخلاصة ابلدميوقرايية وحقوال اإلةسان والبياة، أو اخلاصة بعاملية الثقافة أو خصوصويتها
ةموووورى يف ولكووون حووووار احلضووووارات ميثووول  ." حةةةوح احلةةةةواراحلووووارات الرمسيوووة أو املنوووواعرات وا وووداالت الفكريوووة النخبويووووة "

وهوذه األموور  .ولذا فإةىن أرى ضرورة فف االشتباك حول عدة أموور تتصول ابلسوياال الوراهن للموضووع .توحت فتلفةمس
 .تتصل ابلاور التالية

 :قضاي احلوار بني احلضارات

وحري ال تصبا كل قضاح العالقات بني الشمال وا نوم موضوعات للحوار فمون املهوم التمييو  بوني منطوني مون 
 ."حوار احلضاراتةطاال "يف لري تدخل القضاح ا

املتصلة ابلصوور املتبادلوة هي قلبها الدين و يف والري يقع )،احلضارية املباشرة –هو القضاح الثقافية  :النربط األكح
تصوحيا ،" دفة  الشةثهات عةن اإلسةالمالنمطية، واملدركات عن اآلخر، واألحكام املسبقة واملتحي ة، وهنا أيتى ما يسمى "

بعبارة أخرى هذا الونمط مون القضواح ميكون وضوعن حتوت  .سالم وموقفن من قضاح عدة، ابلنسبة للطرف اآلخرصورة اإل
 .من جمال "الدراسات اإلسالمية " بفروعها املختلفة، الشرعية والتارخييةا عنوان "اإلسالم وال رم" واةطالق  

قضاح ما بعد احلرم الباردة، بعبارة أخرى إذا  يف ية األبعاد احلضارية الثقافية، أو األبعاد القيمهي  النربط الةات 
كاةت سياقات احلرم الباردة، االةفراا، تصفية القضية الثنائية، قد أفرمت االهتمام ابألبعاد االسباتي ية العسكرية، أو 

ومون منموورات –م فإن املرحلة الراهنة تفورض االهتموا، االقتصادية للعالقات الدولية على حسام الثقافية احلضارية منها
فهووذا هووو  .كثووي موون قضوواح العالقووات بووني الشوومال وا نوووميف  ابألبعوواد الثقافيووة احلضووارية أو األبعوواد القيميووة  –فتلفووة 

املقصود بقضاح حوار احلضارات وليس ا دال الفكرى والنمرى حول رضا ةفس القضاح ولكن من مقبابت فتلفة مثل 
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ولكن هل يعىن ذلف أن دراسة قضاح حوار احلضارات ال تكون إال من  .لقوى أو غيهاالقتصاد السياسى أو سياسات ا
 أو املنمور القيمى؟يف خالل اقبام التحليل الثقا

 املعلوماتيووة إن قضوواح الدميوقراييووة أو حقوووال اإلةسووان أو املواينووة أو العنووف أو املوورأة أو البياووة أو منووع الن اعووات،
حةةوار ةطوواال مووا يسوومى "يف ولكوون  .والعدالووة واحلريووة، ميكوون تناوهلووا موون اقووباابت فتلفووة ةسوواواوقوويم امل التعدديووة الثقافيووة،

 أال تمل لألبعاد الثقافية احلضارية أو القيمية هلذه القضاح حموريتها ابملقارةة ب يها من األبعاد؟ احلضارات"

أو حول  ،حواريف لتفكي اموضوعات  وبني ،حلواراالفارال بني قضاح أن وعلى ضوء ما سبق جيدر اإلشارة إىل 
موضوعات جمال دراسى عن العالقات بني احلضارات يهتم  ا ويقوم  ا هو                   ان  حوار احلضارات

ن ةتساءل عن أيراف احلوار أولذا البد و  .وليس القائمني على احلوار ضستوحتن املختلفة، الباحثون والدارسون هلذا اجملال
 مني ابحلوار وممارسين.أو املهت

 

 مفكرك احلوار كأطراف 

 .حلوار بني احلضاراتاجيدر التميي  بني مستوحت 

 وهو بدوره ينقسم إىل رافدين:  هو مستوق احلوار الفكرق كالشفوق :املستوق األكح

هتموون وهو الذى يقوم بون البواحثون واألكوادمييون امل ،هو األقرم إىل اخلطام من جاةب واحد - الراف  األكح
السووياال الووذى يفوورم  :أبعوواد فتلفووةيف فيكتبووون  ؛ ووذا اجملووال علووى صووعيد الوودائرة احلضووارية العربيووة وال ربيووة علووى حوود سووواء

احلاجووة للحوووار موون عدموون، العالقووة بووني احلوووار وتوووامن القوووى، غوواحت احلوووار وأهدافوون )ثقافووة السووالم أم إدارة التعدديووة 
ومن مث  ،حمددات احلوار مثل العوملة واملعلوماتية، العالقة بني الدين واحلضارة والثقافة ، (الثقافية أو حل األممات الدولية

اآلاثر علووى إمكاةيووات احلوووار وعوائقوون، منوواذا  رخييووة موون احلوووار، اخلووربات الوينيووة والقوميووة املختلفووة، األصووول الفكريووة 
حوار يف شروض احلوار السوى وغي السوى، حقوال اإلةسان  واملصادر الفكرية للحوار بني احلضارتني العربية واإلسالمية،

جمموعهوا جووهر جموال دراسوات حوووار يف احلضوارات واىل غوي ذلوف مون املوضوووعات البحثيوة النمريوة والتطبيقيوة الوري متثوول 
 .احلضارات

كووورى هوووو األقووورم للحووووار ولكووون علوووى مسوووتوى النخوووب الفكريوووة واألكادمييوووة،وهو احلووووار الف - الرافةةة  الةةةةات 
أى املنبثقوة مون املنمموات  ؛أو املوؤمترات ذات الصوب ة الرمسيوة ، حمافل الندوات واملوؤمترات العلميوةيف الشفوى الذى يدور 

 .واهلياات الرمسية اإلسالمية الري تدير آلية احلوار

تتصوول  -اةيووةأو املهتمووني والث ،تتصوول ضنمووورات املتحوواورين -األوىل :يثووي هووذا املسووتوى برافديوون قضوويتني هووامتني
يف ير  واستدعاء األسالة املثارة حول يبيعة القضاح  –برافدية –يت دد مع هذا املستوى  :فمن ححية ؛آبليات التنسيق

جموواالت يف ن جمووال حوووار احلضووارات ي وورف منوون ويصووب فيوون متخصصووون إولووذا وحيووث  .احلوووار ويبيعووة االقووبام منهووا
علوووى ا فوووال ميكووون أن يمووول قاصووور   .ألةووون جيوووب اقتسوووامن ؟مسون هوووذا اجملوووالن ةتسووواءل كيوووف يتقووواأمعرفيوووة فتلفوووة فالبووود و 

–" أن ميود البصور إىل الواقوع الويط الشةرعى" وال ميكون أال ميتود إىل متخصوا العلووم االجتماعيوة ولكون علوى "الشةرعى"
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ا أساسوي  ا الوري متثول منبع وتفاعلون موع فقون الونا وفقون األصول بعلومون املختلفوة يف حنوو فقون الواقوع ا سوعي   –ا وخارجي وا داخلي  
احلوار، يف أن ميد البصر إىل علوم األصل ابلقدر الذى تساعده  االاترباعي "كما على "  .ألساةيد ومربرات وح ج احلوار

حيوث تكوون األبعواد  ؛وبوني قضواح غوي مباشورة للحووار احلضوارى ،هذا ابفوباض قبوول التمييو  السوابق بوني قضواح مباشورة
ولويس مون منموور  ، احلوار الذى يشارك فين االجتماعيون ضنموورا م املختلفوةيف تلف األخية ذات ومن الثقافية القيمية ل
  .إسالمى فقط

ا ولكون مون خوالل التصودى أساس و ،احلوواريف ن يشوارك االجتمواعيون مون منموورات فتلفوة أبعبارة أخورى البود و 
 .القضاح حمل االهتماميف ة واإلجاابت واألخالقية لألسال ،واحلضارية القيمية ، لألبعاد الثقافية

احلووار احلضوارى متخصصوو يف الودين ومصوادر أخورى، ومون مث يشوارك  :جواةبنييف وهذه األبعاد جتود مصوادرها 
العلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية وأصحام الرؤى اإلسالمية من االجتماعيني وأصحام الرؤى األخرى منهم، على 

 (وإذا كان الفريق األول والثاه يركو ان علوى القضواح املباشورة )السوابق حتديودها .لعربية اإلسالميةصعيد الدائرة احلضارية ا
أبعادهووا الثقافيووة يف ولكوون  ،المووتالكهم السووبل واألدوات املنهاجيووة، فووإن الفريووق الثالووث يركوو  علووى القضوواح غووي املباشوورة

القضاح عن غيه من احلوارات أو ا داالت الري تعطى األولوية هذه يف للحوار احلضارى ا وذلف متيي    ،والقيمية ابألساس
 .العالقات الدوليةيف لتأثي أبعاد أخرى 

ةمور الوبعض يف حمف التميي  بني جمالني متوداخلني وقود يبودوان هي  –من منمورات متنوعة  –إن هذه املشاركة 
هوو جموال متخصصوى العلووم  ؛ض أن حووار األدحنأال ومها حوار احلضارات وحوار األدحن حيث من املفوب  –متطابقني 
 والدراسات اإلسالمية ابألساس. ،الشرعية

أو  ،واملقصود بذلف أةن مع تعدد منتدحت .ومن ححية أخرى فإن القضية الثاةية تتصل آبليات اإلدارة والتنسيق
والعامليوة  ،واإلقليميوة ،لوينيوةأو منممات حوار احلضارات علوى األصوعدة ا ،أو جمالس ،أو شبكات ،أو مجعيات ،مراك 

وابلرغم من  ؟ن يثور السؤال التاىل: هل احلوار احلضارى عملية فردية أم عملية مؤسسيةأالرمسى منها وغي الرمسى، البد و 
أن تنوووامى وتفووورع اجملوووال حيتووواا إىل عمووول  إالَ  ،أسوووس وقواعووود احلووووار تووورى أةووون جيوووب أن يكوووون فوووردح  يف أن بعوووض اآلراء 

 .لتنميم حوار األفراد، أو للقيام حبوار على مستوى املؤسساتمؤسسى إما 

على صعيد العمل العرىب  ،كلتا احلالتني هناك حاجة ماسة للتنسيق بني التنميمات املختلفة املستوحتفي  ولذا ف
 ،معووة العربيووةوعلووى الصووعيد الرمسووى ا موواعى تموول منممووري ا ا .هووذا اجملووال، سووواء الرمسيووة منهووا أو املدةيووةيف واإلسووالمى 

ومنممة املؤمتر اإلسالمى من أهم القنووات  ولكون ال تقودر كول منهوا علوى احلركوة الفاعلوة منفوردة بقودر موا ال تقودم علوى 
أو غوووي الرمسيوووة  ،كمملوووة جامعوووة للتنميموووات الرمسيوووة  ،ومووون مث فيمووول احلوووديث عووون دورهووا التنسووويقى .التنسوويق فيموووا بينهوووا

 .لذا ال ع ب أن تربمه الدعوة لدور األمم املتحدة على صعيد حوار احلضاراتو  .الوينية، ضثابة حديث األمنيات

إىل ا جنب وا أى العويش معوا ، والعمول مع و ؛، ضعوىن التعوارف والتفاعول املباشورهو مستوق "حوار احلياة" -املستوق الةات 
يوميووة أو التفاعوول املباشوور، علووى ويوورال احليوواة ال ، جنووب، أى االةتقووال موون النموورى والفكوورى إىل مسووتوى الوقووائع والفعوول

مون عودم تووافر املعرفوة املكتوبوة )الوري قود تعووض عون ا ليس حبع و –الذى يريد عالجن احلوار الفكرى  –أساس أن ا هل 
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وهووو األموور الووذى حيتوواا إىل هياكوول للحركووة ختتلووف عوون  ،ولكوون موون افتقوواد التعووارف والتفاعوول ،(احلوووار الفكوورى املباشوور
 .املستوى األوليف كرى برافدين السابق توضيحها هياكل احلوار الف

ولكوون يكملوون، بوول يكووون أكثوور قوودرة  ، عوون مسووتوى احلوووار الفكوورى وهووذا املسووتوى التفوواعلى املباشوور لوويس بووديال  
على ةقل التعارف، وابلتدريج من مستوى األفراد إىل مستوى ا ماعات  على أساس أن فهم اآلخر يتحقوق مون خوالل 

 .سن ويقدم ةفسن وليس كما ةقرأ عنن أو حولنفهمن كما يرى ةف

يصدال هذا املعىن على احلووارات بوني األدحن علوى  ؟الفاات الري ميكن أن متارس احلوار  ذا املعىنهي ولكن ما 
علوى ملتقيوات الشوبام والطوالم ا ولكنون يصودال أيض و …لبنوان يف مصر، يف الصعيد الويىن بني املسلمني واملسيحيني 

تطلب هووذه امللتقيووات وت.ةعلووى املسووتوحت عوورب اإلقليميووة والدوليووة الووري يووتم تنميمهووا ألهووداف حواريوو…ملوورأة واملهنيووني وا
 وأخي ا هل ميكن البحث عن سبل حتديد أو  ملتقى. لطبيعة كلا احلوار وآليات إدارتن وفق   حتديد قضاح

سووؤال  ك حوول حووار احلضوارات؟هول ميكون البحوث عون سوبل حتديود أو بلوورة مالموا تيوار أساسوى مشوب ا وأخوي  
إىل تقيووويم اإل وووامات املتحققوووة علوووى األصوووعدة ابلطبوووع عووون احلاجوووة حيتووواا  ووووالت أخووورى مووون البحوووث والتقيووويم، حهيوووف 

إىل تقدير ما لإل امات احلوارية من آاثر على   وصوال   ،التقييمويمل السؤال كيف ميكن حتقيق هذا  .املختلفة حري اآلن
 .السياسات

 

 

 :املثادر

دى )حمرر( األبعاد اإلقليمية والدولية: أمموة اخللويج. مركو  البحووث د. حدية حممود مصطفى: أممة اخلليج والنمام الدوىل يف د. أمحد الرشي-1

 .1991والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، 

(، مركووو  الدراسووات احلضوووارية، 1992د. حديووة حممووود مصوووطفى: املنطقووة العربيوووة والنمووام الووودوىل ا ديوود، تقريوور األموووة يف عووام ) -

 .1993القاهرة، 

وملة والعالقوووات الدوليوووة )ى( د. سووويف الووودين عبووود الفتوووا  )حمووورر( العوملوووة والعلووووم السياسوووية، قسوووم العلووووم د.حديوووة حمموووود مصوووطفى:الع-2

 .1998السياسية، جامعة القاهرة، 

د. حديوووة حمموووود مصوووطفى: التحووودحت السياسوووية اخلارجيوووة للعوووامل اإلسوووالمى )ى( رابطوووة ا امعوووات اإلسوووالمية. أعموووال مشوووروع  -

 )الفصل األول(. 1999ى يف هناية القرن العشرين، حتدحت العامل اإلسالم

د. حديوووة حمموووود مصوووطفى: البعووود الثقوووايف للشوووراكة األوروبيوووة املتوسوووطية )ى( د. مسعوووان بطووورس فووورا   )حمووورر( أعموووال ةووودوة مسوووتقبل  -3

 .1998العربية، القاهرة،  البتيبات اإلقليمية يف منطقة الشرال األوسط وأتثيها على الوين العرىب، معهد البحوث والدراسات
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مرجوووع سوووابق )الفصووول الثووواين: وضوووع اإلسوووالم …د. حديوووة حمموووود مصوووطفى: التحووودحت السياسوووية اخلارجيوووة للعوووامل اإلسوووالمى  -

واملسوولمني يف الفكوور االسووباتي ى ال وورىب يف هنايووة القوورن العشوورين: موون أيروحووات صوودام احلضووارات إىل أيروحووات التهديوود اإلسووالمى 

 قة(.خرافة أم حقي

د. حديووة حمموووود مصوووطفى: التعووواون الثقوووايف موووع املؤسسوووات ال ربيووة )ى( أعموووال املوووؤمتر احلوووادى عشووور للم لوووس األعلوووى للشووواون  -

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

يسيسووكو يف بوورلني ع خوورباء اإلتي ية العموول الثقووايف اإلسووالمى يف ال وورم حبووث مقوودم إىل اجتمووا اد. حديووة حممووود مصووطفى: اسووب  -

 .2000يولين 

د. حديووة حممووود مصووطفى:حوار احلضووارات علووى ضوووء العالقووات الدوليووة الراهنووة )ى( كتووام أعمووال ةوودوة "كيووف سووندخل سوونة  -

 .210-145ص  2001( املستشارية الثقافية لل مهورية اإلسالمية اإليراةية، دمشق، 23/11/2002-22حوار احلضارات )

مود مصطفى:)األبعاد الثقافيوة واحلضوارية يف أحوداث احلوادى عشور مون سوبتمرب ومسوتقبل حووار احلضوارات( يف ةودوة د. حدية حم -

 2002مسووتقبل حوووار احلضووارات بعوود احلووادى عشوور موون سووبتمرب: املستشووارية الثقافيووة لل مهوريووة اإلسووالمية اإليراةيووة، دمشووق، ينوواير 

 )حتت الطبع(.

حت احلضووارية اخلارجيووة للعووامل اإلسووالمى )ى( العوودد اخلوواص موون حوليوون أمووري يف العووامل حتووت د. حديووة حممووود مصووطفى: التحوود  -

 ( الكتام السادس، مرك  احلضارة للدراسات السياسية، القاهرة )حتت الطبع(.2000عنوان "األمة يف قرن )

بعووواد الثقافيوووة احلضوووارية وبوووني األبعووواد د. حديوووة حمموووود مصوووطفي )حمووورر(: السياسوووة األمريكيوووة جتووواه اإلسوووالم واملسووولمني: بوووني األ -

(، بورحمج حووار احلضوارات، كليوة االقتصواد والعلووم السياسوية، جامعوة 1االسباتي ية. سلسلة حماضرات برحمج حوار احلضوارات )رقوم 

 القاهرة، )حتت الطبع(.

 ت اةتقاء هذه النماذا من مناسبتني حديثتني: -4

 الداعيووة لتوجيون خطووام مصوورى إىل املثقفوني األمووريكيني والووري ت ةشورها علووى صووفحات ردود الفعول حووول مبووادرة أ.السويد حسووني -

 .2002أغسطس  –جريدة األهرام خالل شهرى يوليو 

(حتووت عنوووان حقيقووة اإلسووالم يف 2002مووايو  23-20أعمووال املووؤمتر العووام الرابووع عشوور للم لووس األعلووى للشوواون اإلسووالمية ) -

 عامل مت ي.

 :املثادر
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ة حممود مصطفى: أممة اخلليج والنمام الدوىل يف د. أمحد الرشيدى )حمرر( األبعاد اإلقليمية والدولية: أمموة اخللويج. مركو  البحووث د. حدي-1

 .1991والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، 

لدراسووات احلضوووارية، (، مركووو  ا1992د. حديووة حممووود مصوووطفى: املنطقووة العربيوووة والنمووام الووودوىل ا ديوود، تقريوور األموووة يف عووام ) -

 .1993القاهرة، 

د.حديوووة حمموووود مصوووطفى:العوملة والعالقوووات الدوليوووة )ى( د. سووويف الووودين عبووود الفتوووا  )حمووورر( العوملوووة والعلووووم السياسوووية، قسوووم العلووووم -2

 .1998السياسية، جامعة القاهرة، 

ابطوووة ا امعوووات اإلسوووالمية. أعموووال مشوووروع د. حديوووة حمموووود مصوووطفى: التحووودحت السياسوووية اخلارجيوووة للعوووامل اإلسوووالمى )ى( ر  -

 )الفصل األول(. 1999حتدحت العامل اإلسالمى يف هناية القرن العشرين، 

د. حديوووة حمموووود مصوووطفى: البعووود الثقوووايف للشوووراكة األوروبيوووة املتوسوووطية )ى( د. مسعوووان بطووورس فووورا   )حمووورر( أعموووال ةووودوة مسوووتقبل  -3

 .1998رال األوسط وأتثيها على الوين العرىب، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، البتيبات اإلقليمية يف منطقة الش

مرجوووع سوووابق )الفصووول الثووواين: وضوووع اإلسوووالم …د. حديوووة حمموووود مصوووطفى: التحووودحت السياسوووية اخلارجيوووة للعوووامل اإلسوووالمى  -

ات صوودام احلضووارات إىل أيروحووات التهديوود اإلسووالمى واملسوولمني يف الفكوور االسووباتي ى ال وورىب يف هنايووة القوورن العشوورين: موون أيروحوو

 خرافة أم حقيقة(.

د. حديووة حمموووود مصوووطفى: التعووواون الثقوووايف موووع املؤسسوووات ال ربيووة )ى( أعموووال املوووؤمتر احلوووادى عشووور للم لوووس األعلوووى للشووواون  -

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

يسيسووكو يف بوورلني تي ية العموول الثقووايف اإلسووالمى يف ال وورم حبووث مقوودم إىل اجتموواع خوورباء اإلاد. حديووة حممووود مصووطفى: اسووب  -

 .2000يولين 

د. حديووة حممووود مصووطفى:حوار احلضووارات علووى ضوووء العالقووات الدوليووة الراهنووة )ى( كتووام أعمووال ةوودوة "كيووف سووندخل سوونة  -

 .210-145ص  2001ورية اإلسالمية اإليراةية، دمشق، ( املستشارية الثقافية لل مه23/11/2002-22حوار احلضارات )

د. حدية حممود مصطفى:)األبعاد الثقافيوة واحلضوارية يف أحوداث احلوادى عشور مون سوبتمرب ومسوتقبل حووار احلضوارات( يف ةودوة  -

 2002دمشووق، ينوواير مسووتقبل حوووار احلضووارات بعوود احلووادى عشوور موون سووبتمرب: املستشووارية الثقافيووة لل مهوريووة اإلسووالمية اإليراةيووة، 

 )حتت الطبع(.

د. حديووة حممووود مصووطفى: التحوودحت احلضووارية اخلارجيووة للعووامل اإلسووالمى )ى( العوودد اخلوواص موون حوليوون أمووري يف العووامل حتووت   -

 ( الكتام السادس، مرك  احلضارة للدراسات السياسية، القاهرة )حتت الطبع(.2000عنوان "األمة يف قرن )



 إشكاليات االقتراب من مفهوم حوار الحضارات     د. نادية محمود مصطفي  
 

 مركز الحضارة للدراسات السياسية            2002)أمتي في العالم(  
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)حمووورر(: السياسوووة األمريكيوووة جتووواه اإلسوووالم واملسووولمني: بوووني األبعووواد الثقافيوووة احلضوووارية وبوووني األبعووواد  د. حديوووة حمموووود مصوووطفي -

(، بورحمج حووار احلضوارات، كليوة االقتصواد والعلووم السياسوية، جامعوة 1االسباتي ية. سلسلة حماضرات برحمج حوار احلضوارات )رقوم 

 القاهرة، )حتت الطبع(.

 ا من مناسبتني حديثتني: ت اةتقاء هذه النماذ -4

ردود الفعول حووول مبووادرة أ.السويد حسووني الداعيووة لتوجيون خطووام مصوورى إىل املثقفوني األمووريكيني والووري ت ةشورها علووى صووفحات  -

 .2002أغسطس  –جريدة األهرام خالل شهرى يوليو 

(حتووت عنوووان حقيقووة اإلسووالم يف 2002مووايو  23-20أعمووال املووؤمتر العووام الرابووع عشوور للم لووس األعلووى للشوواون اإلسووالمية ) -

 عامل مت ي.

 
 

 
 

 
 

 


