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:لق الدراسة من المفھوم عن االستجابات والتحدیاتمنط: مقدمة
لمین  إ تجابات المس ن اس دیث ع كالإللن الح ة  یش ة العالمی یة الحوكم ا قض ي تطرحھ ة الت

ذي یستج    یوالھویة، البد وأن  د، ال لم  یستند إلى بیان ماھیة التحدي، أو التھدی ھ المس إن   .نوب إلی ف
راغ،  اخیص ش ت ن ف دأ م ا ال یب تجابة وتقییمھ ا  ولالس دة، ولكنھ یة محای ة أو سیاس ة فكری یس عملی

؟نتحدثاستجابة  تحدي نتكلم وعن أي فعن أي. مملوءة بكافة التحیزات
ي         ة ف ة والثقافی اد الدینی دور األبع ام ب ع االھتم بعد صعود صراع األیدیولوجیات مع تراج

المیت   ربین الع ین الح ا ب رة م الل فت ة خ اعالت الدولی كیل التف ایتش ة م إن مرحل رب  ن، ف د الح بع
دور    بعد الحادي عشر من سبتمبر، شھدت صعوًدا مستمًرا  امنذ م الباردة، وخاصًة ام ب ي االھتم ف

یة     داوائر السیاس ة أو ال ة والفكری ث  . ھذه األبعاد سواء على مستوى الدوائر األكادیمی ذه  إوحی ن ھ
ام أو   رة تتصل بالشعو  ین تلك األخإبعاد تتصل باألفكار والعقائد أساًسا، وحیث ألا یس بالحك ب ول

ب           ى قل اء إل ة واالنتم یة الھوی زت قض د قف ط، فلق ب فق كریین والنخ یین والعس ادة الدبلوماس الق
ة ساحة       یاالھتمامات الدولیة، وخالل العقدین الماضی  لمین العالمی ت أوضاع اإلسالم والمس ن كان

داف والم     بار أسباب صعود االھتمام بالخت ا واألھ ة إدارتھ اد وكیفی ان    . آالتھذه األبع ا ك در م وبق
ا  سأو األمة اإلسالمیة أو الدائرة اإل(العالم اإلسالمي  ا     )المیة الحضاریة مجملھ در م ھ بق ا ب مفعوًل

ة باألساس   –أوروبیة(خاصة  فلقد واجھ سیاسات عالمیة وغربیة بصفٍة ،أیًضا كان فاعًلا ) أمریكی
ة ال      –استھدفت  ة األوربی ا خالل مراحل الھجم ة       كما استھدفت دائًم د عن ثالث ا یزی ر م ة عب حدیث

ة        واإلنسان والھویة والعقول  -قرون ي ظل العولم ة ف ن الھجم ة م ة الراھن األفكار، إال أن المرحل
داة الستكمال أأعطت األولویة لإلنسان، لیس باعتباره غایة في حد ذاتھ فقط، ولكن بقدر ما یصبح 

ة  دخلت ،بعبارة أخرى. السیطرة السابقة على األرض والموارد  –عملیة التفاعل بین األبعاد الدینی
األوربیة (في االستراتیجیة الغربیة ...) العسكریة واالقتصادیة(الثقافیة واألبعاد المصلحیة المادیة 

ما بعد نھایة الحرب الباردة، سواء من حیث األھداف ومرحلة جدیدة في ظل العولمة ) واألمریكیة
كیف أن استراتیجیة الحرب على اإلرھاب قد جمعت بین وجدنا  ؛ولذا. األدوات بل والتبریرات وأ

اب  إأدوات القوة الصلدة والقوة الرخوة من أجل  . حكام الھیمنة العالمیة تحت ذریعة مكافحة اإلرھ
اد  جففي حین ا تاحت الجیوش األمریكیة العالم اإلسالمي، بدرجات متنوعة مدعومة بمساندة االتح

ا   د تنامت وتصاعدت         األوربي العسكریة واالقتصادیة وبم ة، فلق ات الشرعیة الدولی یسمى سیاس
ات  لدة   وسیاس وة الص رر أدوات الق ل وتب د ب دم وتمھ وة تخ رى رخ ذه . أدوات أخ ى رأس ھ وعل

الل آ  ن خ ا وم ة وأدواتھ یة العام ات الدبلوماس ة لالسیاس وار"ی ات  ". الح ار عملی ي إط ك ف ل ذل ك
.باستھدفت الشعوومن ثم  يوالمكان  يانلحیز الزملالعولمة التي نالت من المغزى التقلیدي 

ر     ،على ضوء طبیعة ھذه التحدیاتو  ن دوائ الم اإلسالمي، م  هجاءت االستجابات من الع
ى المستویات الرسم   أالثقافیة و ر ا یقالیمھ المتنوعة، وعل دین الماضی   . رسمیة لة وغی ر العق ن یوعب

لنتائج وتعددت التفسیرات والتبریرات كان العالم اإلسالمي في قلب االھتمامات العالمیة وتفاوتت ا
ى أخرى    ة إل رة خصوصیتھا    إو. من منطق ل دائ اك قوا  ،ن ظل لك ن   س إال أن ھن م مشتركة ال یمك
لمین "الحدیث عن  اإغفالھا، تجعل بمقدورن ا   " استجابات المس ا انطلقن در م م مشتركة     بق ن قواس م

".ربغال"عن تحدیات 
ة      إحیث  :یةوتقوم الدراسة على مناقشة المقولة التال د استدعت قضیة الھوی ن التحدیات ق

ین        ،إلى قلب سیاسات صلدة ورخوة مًعا ا ب ا م وع أیًض د وأن تتن ان الب فإن استجابات المسلمین ك
ع أبعادھ  المادیة  ھاأدوات القوة الصلدة وأدوات القوة الرخوة وأن تنجدل أبعاد ة  ام ث  الفكری ، وحی

ت الشعوب مصدًرا     نی وركزت على الثا ن الحكومات في معظمھا قد كفت عن األولىإ د ظل ة، فلق
.الستجابات صلدة تجسدت في مشروعات المقاومة العسكریة

ف السیاسي   یففي ح ،ومن ثم رز التوظی وة الرخوة    ن ب ي ألدوات الق د وصمت   الغرب ، فلق
ن     یة الدولیالسیاسات الغربیة بل وما یسمى الشرع ع أدوات االستجابة الصلدة م ة، باإلرھاب جمی

ة  جا ن ناحی ة أخرى    .نب المسلمین، ھذا م ن ناحی ة    لس حین است  ،وم ات وسیاسات عربی مت خطاب
ول والق سوم ر العق ة لتغیی ادرات غربی ذو للمة لمب ة ج ة مقاوم ت ذریع إن ا روب تح اب، ف إلرھ
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تجابت رى اس ات أخ ٍو خطاب ى نح الف  عل افي  إمخ ر الثق ات التغیی وار وسیاس ا للح ا تاًم ا رفًض م
باعتباره جھاد العصر، " الحوار"لھا بشروط لتفعیل  اإما قبوًلن الخارج والمفروضة من أعلى وم

املة تنجدل   غیر مقطوع عن أن ماط الجھاد األخرى، كل في مناطھ وفي إطار مقاومة حضاریة ش
.على صعیدھا األبعاد المادیة مع األبعاد القیمیة

ة، قبولً       اظرة للعولم ل استجابات من ي ظ الطبع ف ذا ب ل ھ ا اك ث  أو رفًض ة إ، حی ن العولم
ام ا ار الع ت اإلط ات مكافلمثل ھ سیاس ي ظل درجت ف ابإلة احذي ان كیل  رھ ادة تش ات إع وسیاس

كما ظلت  .اضنة مًعا، أي الصلدة والرخوةحبأشكالھا المنجدلة والمتضافرة والمت لوب،قالعقول وال
ھذه العولمة تفرض تحدیاتھا على استجابات المسلمین من أجل مقاومة حضاریة

موم تویین  ،ن ث ى مس ابقة عل ة الس ة المقول ى مناقش ة إل دف الدراس ة: تھ ن ناحی م  ،م رس
سالمي استجابة لنظائرھا الغربیة، مستدعیة  إلن العالم اعخریطة الخطابات والسیاسات الصادرة 

ین      البیان إشكالیة التوظیف  وخاصة التضافر بین الصلد والرخو ة ب ان العالق لسیاسي للحوار وبی
ل         الثقافي وال د شروط تفعی ف عن ة أخرى التوق ن ناحی ة  " الحوار "سیاسي، وم الحوار  (والمقاوم

كریة القوة العس الم )ب ى اإلس ھ عل افر تحدیات الم تتض ي ع یدة ف تجابات رش داد اس عًیا إلع ، س
.والمسلمین

ا   ومن ثم، تنق ي تطرحھ سم الدراسة إلى تمھید یقدم رؤیة موجزة عن خریطة التحدیات الت
.ات الغربیة على العالم اإلسالميالعولمة والسیاس

ي جزئین   تجابات رد        : ثم تتناول الدراسة ف ا؛ اس اط االستجابة وھم ن أنم ان م نمطان كلی
.الفعل، واالستجابات البنائیة

:)1(في أنماط تحدیات العولمة والسیاسات الغربیة تجاه العالم اإلسالمي: التمھید
اتھا تأثیرات  دة        تمارس أیدیولوجیة العولمة وسیاس ى صعید ع الم اإلسالمي عل ى الع ا عل ھ

: مجاالت مترابطة من التحدیات
ات      ار سیاس ن إط رز م ي تب كریة الت ادیة والعس یة واالقتص دیات السیاس ت التح إذا كان ف
ا       ي سبق وواجھتھ ن الخطورة الت العولمة وفي ظل عملیاتھا، إنما تمثل درجة متقدمة ومتطورة م

ات،  (كال أخرى للتدخالت الخارجیة األمة ولو في ظل سیاقات أخرى وبأش اإلصالحات والتنظیم
اردة    د، الحرب الب ر     ) االستعمار التقلیدي، االستعمار الجدی دیات األكث ي للتح ال الحقیق إال أن المج

ال الحضاري     و المج ة      –خطورة والتي اكتسبت أبعاًدا متطورة ھ ات العولم ي ظل عملی افي ف الثق
.خارجیة ولكن اختراق واجتیاح الخارجي للداخليالراھنة التي ال تعكس مجرد تدخالت 

ي یخوض      ،بعبارة أخرى ة الت فإن المرحلة الراھنة من تطور النظام العالمي ھي المرحل
ة  ) الغرب(فیھا  اقي (المعركة في مواجھ ى        ) الب یس اقتصادًیا فحسب عل الم ل یط الع الستكمال تنم

ط الدیموقرا ى نم ب عل ًیا فحس مالي، أو سیاس نمط الرأس ار ال ي إط ا ف ن أیًض ة، ولك ة البرلمانی طی
ن دون  . الحضاریة الغربیة–منظومة القیم الثقافیة  ولن یكتمل االنتصار االقتصادي أو السیاسي م

ة    . الثقافي الحضاري ى الساحة الثقافی ل   –وفي المقابل فإن الفشل عل ل ك ات   الحضاریة یحم إمكان
ا مس          ا وبھ نعكس معھ د ی ة ق ة بدیل وة عالمی ز ق وى     نمو مراك ات الق ة وتوازن اعالت العالمی ار التف

.العالمیة
ة       ي ظل العولم الم اإلسالمي ف وإذا كان البعد الثقافي الحضاري للتحدیات التي تواجھ الع

بتمبر (وفي ظل تداعیات ما بعد الحادي عشر من أیلول  اب    ) (س ى اإلرھ ة عل ،  )الحرب األمریكی
یاسیة والعسكریة واالقتصادیة لھذه التحدیات أحاط قد اكتسب زخًما في حد ذاتھ، إال أن األبعاد الس

.إطار ثقافي وحضاري -بدورھا–بھا 
رب  ة والح ات العولم ھا سیاس ي تفرض یة الت دیات األساس االت التح ى مج النظر إل فب

:األمریكیة ضد اإلرھاب نجد أنھا تنقسم على النحو التالي
.املمجال منع الدول اإلسالمیة من حیازة أسلحة الدمار الش* 
م  *  ة باس دخالت خارجی ق ت ان لتحقی وق اإلنس دیقراطي وحق ول ال ة التح غوط بورق الض

.االعتبارات اإلنسانیة واالستقرار العالمي



4

.عواقب تحریر التجارة العالمیة وعولمة رأس المال بصفة عامة* 
یم *   وأخیًرا السیاسات الخاصة بتغییر المجتمعات من خالل مدخل المرأة واألسرة والتعل

بصفة عامة، والدین منھ بصفة خاصة، وآثارھا على منظومات القیم الثقافیة
وب            ین الشمال والجن ات ب ي العالق االت قضایا شتى ف ذه المج ن ھ ولقد أثار كل مجال م
ي     رة ف اًدا خطی بصفة عامة، خالل النصف األخیر من القرن العشرین، واكتسبت ھذه القضایا أبع

ن        ظل العولمة االقتصادیة، والعو اردة م ة الحرب الب د نھای یة، بع ة السیاس لمة العسكریة، والعولم
ة        ) سبتمبر(ناحیة، وبعد الحادي عشر من أیلول  الم مرحل ول الع د دخ ة أخرى، حین تأك من ناحی

.األحادیة القطبیة
ین    وإذا أخذنا على سبیل المثال ماھیة تأثیر أحد ھذه المجاالت، فلنتوقف عند سیاسات تقن

مجال االجتماعي الخاص باألسرة والمرأة والطفولة، فلقد أثارت نقاشات ھامة حول  العولمة في ال
. آثارھا

اعي         ي المجال االجتم ة ف ین العولم رت سیاسات تقن رأة    -حیث فجَّ الخاص باألسرة والم
ة ي      -والطفول ر ف ات التغیی یم واتجاھ ات الق ى منظوم ا عل ول آثارھ ة ح اعالت ھام ات وتف نقاش

ي        المجتمعات العربیة  ة الت ذه السیاسات تتصدى لألوضاع التقلیدی ار أن ھ واإلسالمیة، على اعتب
ذه األوضاع   . أحاطت بالمرأة والطفل واألسرة، والتي حالت دون تطویرھا وإن كانت عدید من ھ

ترجع إلى أعراف وتقالید، فإن بعضھا تم تفسیره بالرجوع إلى اإلسالم؛ وھو األمر الذي جعل من 
ر   ات تغیی م متطلب ق     أھ دة تتف المیة جدی ادات إس دیم اجتھ و تق اع، ھ ذه األوض لبیة لھ اد الس األبع

ر    . ومقتضیات العصر، ودون المساس بثوابت األمة ن أكث اعي م ولذا فإن مجاالت التغییر االجتم
دول             ى ال ة عل ات العولم ھا سیاس ي تفرض ة الت دیات الثقافی ول التح دل ح ارة للج االت إث المج

.میةوالمجتمعات العربیة واإلسال
ذا الجدال؛ أال    ) الحرب األمریكیة على اإلرھاب(ولقد أضافت  مجاًال آخر من مجاالت ھ

ا        ائد منھم ار أن الس ى اعتب دیني عل ة   –وھو الخاص بتجدید التعلیم الدیني والخطاب ال ق الرؤی وف
یمثل مصدًرا من مصادر فكر اإلرھاب ودوافعھ، وأن استئصال ھذه الظاھرة یقتضي   -األمریكیة

.ئصال جذورھا في عملیات التعلیم والفكراست
وبالنظر إلى اإلشكالیات التي تطرحھا القضایا السابقة نجد أن أكثرھا وضوًحا ھو الطابع 

ار    یط بانتش ذي یح ي ال ري اإلكراھ رض(القس رب   ) أو ف ي الح ر ف اري المنتص وذج الحض النم
عیدھا  ى ص داخل عل املة یت ة وش الیب متنوع ك بأس اردة، وذل وة–الب ادي،  -وبق ر الم ادي وغی الم

رون االنحدار، إال     وذلك في مواجھة النموذج الحضاري اإلسالمي، والذي وإن شابتھ تشّوھات ق
ك      ل تل ة، ردود الفع ل اإلرھابی أنھ مازال یملك عناصر المقاومة الحضاریة، ولیس فقط ردود الفع

ارب ورفض اآلخر     التي یستند إلیھا الغرب التھام أمة بأسرھا وحضارة بأسرة بأنھا تتسم باإلرھ
الق امح، واالنغ دم التس ات   ... وع ة للسیاس ة والقیمی دالالت الثقافی دقیق لل ص ال ین أن الفح ي ح ف

االقتصادیة والسیاسیة والعسكریة تجاه األمة وآثارھا علیھا لتبین انحیاًزا وتحیًزا حضارًیا غربًیا، 
ستھالكي النفعي المفرط في مادیتھ، ومن فإن اآلثار المباشرة على األمة تتحقق من خالل النمط اال

ویح          ن خالل التل ة، وم ة والمادی تھم الثقافی ي دونی خالل اإلعالن عن التفوق الذي یعلو اآلخرین ف
ي         -وخاصة العسكریة –بقیمة القوة  ة الت ا فرض الدیموقراطی واستخدامھا ألغراض شتى، ومنھ

وذج وقدرتھ على االنتشار الذاتي، ومن خالل تحتاج إلى قوة القیمة األخالقیة والمعنویة، وقوة النم
ل   -من منظور الثقافات األخرى  -محتویات الحریة بال حدود والتي تتعالى على ضوابط الحریة ب

.وتتھمھا باالنغالق والجحود والتعصُّب
االت   عید المج ى ص أثیرات عل ورة الت ة وخط ن أھمی الرغم م ھ ب ول إن ي الق ذا یمكنن وھك

ا  ة، إال أن م ات    المختلف إن آلی ورة اآلن، ف ر خط حى األكث ة أض ات والثقاف ا بالمجتمع ل منھ یتص
یس       ة، ل ادي، لعصب األم العولمة ال تتجھ أساًسا للنظم والنخب ولكن تتجھ للشعوب، لإلنسان الع
وذج الحضاري اإلسالمي               ائم للنم ویھ الق ن التش د م و مزی عًیا نح ن س یط ولك و التنم ط نح سعًیا فق

. مع اآلخر) ولیس الفرض والقسر(من داخلھ وبآلیات التفاعل الحضاري والحیلولة دون إصالحھ 
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ى األصعدة األخرى        -واآلثار على ھذا الصعید الثقافي ار عل ن اآلث ذي م ا تغ اعي إنم ا  . االجتم إنھ
ات     المعركة المتجددة بین اإلسالم والتغریب والعلمنة، ولكن ھذه المرة على صعید الشعوب وبآلی

رق ا   ي تخت ة الت داخلالعولم ة     : ل ة، العولم ة والھوی ة، العولم ة والتربی یم، العولم ة والتعل العولم
ع          ... واألسرة، العولمة واإلعالم، ت تشترك م ا وإن كان ة، فإنھ ل بمصر بصفة خاص ا یتص وفیم

دیني،   ن  ... الدول اإلسالمیة األخرى حول إشكالیات التعلیم الدولي، دعاوي تجدید الخطاب ال ولك
س الماضیة    – یستوقف االھتمام بھا ات الرئاسة،     (خالل السنوات الخم دیالت الدستور، انتخاب تع
ا     ) االنتخابات البرلمانیة ل م د ك ن جدی كیف أن قضایا المواطنة، والحریات الدینیة، قد استدعت م

ة ع والدول الم والمجتم ین اإلس ة ب ل بالعالق ول ) یتص ن التح دیث ع اح الح ة اجتی ي مرحل ك ف وذل
وق اإلن  دیمقراطي وحق ان ال ة  (س ي للعولم ون السیاس رف    ) المك اب والتط ة اإلرھ ن محارب وع

ة   (اإلسالمي وعن اللیبرالیة والعلمنة كمتطلبات للتغییر الثقافي  افي للعولم ون الثق ا  ). المك وجمیعھ
ة   ة  (ساحات تستخدم فیھا الوالیات المتحدة آلیات العولم ة واألممی دني    ) األمریكی ع الم ل المجتم مث

ى النح   ة     واإلعالم، وعل ا ال تستطیع إزاح د أن أدركت أنھ ات المتحدة، بع ین أن الوالی ذي یب و ال
" صورة اإلسالم ونمطھ  "اإلسالم من قلب مشروع المعارضة في مصر، فعلیھا أن ُتدشِّن وتنشر 

ھ  ذي تقبل ي  : ال اني، اللیبرال داثي، العلم دني، الح الم الم ة  . اإلس ن ناحی دفین؛ م ق ھ ذا تحق ي بھ وھ
الذي وإن اتخذ موقف المعارضة السلمیة، فھو أیًضا غیر " اإلسالم السیاسي"تضییق الخناق على 

مقبول، وبذا تترك الساحة أمام النظام لتصفیتھ دون أي معارضة أمریكیة النتھاك الدیمقراطیة أو 
. أحب آلیاتھا وھي االنتخابات

غیرھا، ومن ناحیة أخرى، دق إسفین الفرقة بین صفوف المعارضة الوطنیة، اإلسالمیة و
ي بالضباب    حیث أن موضع العالقة بین اإلسالم والمجتمع والدولة من األمور المفرقة، والتي تلق
ة          ي المنطق ة ف دخالت األمریكی د الت ائم وض ي الق تبداد السیاس د االس فوف ض ق الص ى تواف عل

ا    ض دولھ ى بع افر عل دوانھا الس ذا     . وع م أوراق ھ ن أھ لمین، م اط والمس ة األقب ب بورق واللع
ل     الس ي دول إسالمیة أخرى مث ا ف نة : یناریو، مثلما توجد أوراق أخرى یتم اللعب بھ یعة،  -الس الش

ة -العروبة راد، -الزنوجة، العروب خ ... األك وق اإلنسان، وھي         . إل تار دعاوي حق ذا تحت س ل ھ ك
دول     ى ال ة عل ار تفكیكی ود بآث ا یع ر وغیرھ ي مص ا ف ن توظیفھ ك ولك ال ش ة ب اوي ھام دع

. والمجتمعات
برر سیاسات الوالیات اإلطار الكلي الذي تجسده العولمة كعملیة وكأیدیولوجیة ُت ھذا ومن

دیني            ا ال ة ینجدل فیھ ة متكامل ل منظوم ا وھي ُتمثِّ الم اإلسالمي وأدواتھ اه الع افي  -المتحدة تج الثق
 .)2(مع السیاسي واالقتصادي والعسكري الحضاري

و  –فظین الجدد، ولكنھا تصدق أیًضا وتصدق ھذه الرؤیة بدرجة أكبر على إدارة المحا ول
ل ة أق ابقة -بدرج ى إدارات س ا عل ى إدارة أوبام ي  )3(وعل ة ف تراتیجیات الغربی ھ االس ى توج وعل

ة     ة الھجم ذ بدای مجملھا تجاه العالم اإلسالمي، لیس في عصر العولمة الراھن فقط، ولكن أیًضا من
فإن ھذه الھجمة ). القرن السادس عشر المیالديابتداء من (األوروبیة الثانیة على العالم اإلسالمي 

ات   ي منظوم ة وف ة أدوات متنوع وى األوروبی ا الق تخدمت خاللھ دة، اس ة ممت ة تاریخی ي عملی ھ
. مختلفة باختالف الزمان والمكان لتحقیق أھداف السیطرة الكاملة على األرض والثروة والبشر

ئلة     -باردةوبالتركیز على المرحلة منذ نھایة الحرب ال–ولھذا  یاغة األس د ص یجب أن نعی
رب  ة الح المي، أي سیاس الم اإلس اه الع ة تج فة خاص ة بص ة األمریكی یر السیاس اول تفس ي تح الت

والتي كشفت عن نفسھا بعد أحداث الحادي عشر ) اإلسالمي واألصولي(األمریكیة ضد اإلرھاب 
ارد      ة الحرب الب ل نھای ا قب ة  من سبتمبر بعد أن دشنت قواعدھا منذ م ة الثنائی ن   . ة والقطبی دًال م فب

الثقافي الحضاري ھو الذي یفسِّر ھذه الحرب أم المصالح االستراتیجیة  -السؤال ھل العامل الدیني
د وأن نصیغ السؤال    ... -الثقافي-الكبرى التي ترید تحقیقھا الوالیات المتحدة تحت رداء الدیني الب

أو السیاسات أو األدوات؟  كیف تتعاضد ھذه األبعاد سواء على مستوى الدوافع
المي      الم اإلس ى الع ة عل أثیر العولم االت ت تعراض مج ؤال   (إن اس ي الس نرى ف ا س كم

امس ى      ) الخ المي، عل الم اإلس ي الع ة ف ة التدخلی ات األمریكی ع السیاس ن واق ة م ا األدل یقدم لن س
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ل    بعد التأك–صالحیة ومصداقیة ھذه الصیاغة المقترحة للسؤال، إال أنھ یكفي اآلن  ى التكام د عل ی
یة تتصل      -بین أدوات وسیاسات الوالیات المتحدة د نقطة أساس ة    التوقف عن ة وأولوی روز أھمی بب

ة      ات واألدوات األمریكی ا السیاس ي تمثلھ دیات الت ة التح ین جمل ة ب اد الثقافی ة  األبع ي النقط ، وھ
دوافع   ة "المتصلة بال ین ال  " الحركی ي تمزج ب ذه السیاسات واألدوات الت ي  وراء ھ افي والسیاس ثق

. واالقتصادي بل والعسكري في ھذه المرحلة من تطور العالقة بین العالم الغربي واإلسالمي
ة   (فبعد أن تحققت الھیمنة الغربیة السیاسیة والعسكریة  ي مرحل أوًال االحتالل ثم التبعیة ف

ق إال ا       ) ما بعد االستقالل  م یتب ا، فل ة االقتصادیة أیًض ت الھیمن د أن تحقق ى    وبع ة عل ال الھیمن كتم
ة االقتصادیة، وال     . الصعید الثقافي بل والدیني ة للتبعی ر ممانع فإذا كانت أبنیة العالم اإلسالمي غی

دم     ل ع ن أج دیدة م ة ش ھد مقاوم ة تش ة الثقافی إن الجبھ ة، ف ة الغربی ط الدیمقراطی انع نم زال تم ت
وذج الحضاري اإلسالمي    االنسحاق الكامل أو االستیعاب الكامل وسعًیا نحو عالج تشوھات   النم

. وتجدیده، باعتباره خط الدفاع األخیر، بل والخط األول للنھوض من جدید
باب داء    ى أن أس وال غرابة أن اجتمعت رؤى مفكري القرنین التاسع عشر والعشرین عل
ة لیست            ة األم إن أزم م ف ن ث ة، وم ة واألخالقی ة والفكری ل القیمی األمة اإلسالمیة تكمن في العوام
مادیة بقدر ما ھي فكریة، تستدعي التجدید الدیني والفكري والتربوي لیتحقق النھوض المادي من 

. جدید
ى    ي وعل تراتیجي الغرب ر االس ات الفك رى، أن أطروح ة أخ ن ناحی ا، م ة أیًض وال غراب
ان        ا ینطلق ة أنھم د اإلسالمي للغرب، ال غراب رأسھا أطروحة صدام الحضارات وأطروحة التھدی

الرغم   -الثقافي-البعد الدینيمن ھذا  ره، ب الحضاري أیًضا، على اعتبار أن النموذج اإلسالمي وغی
. ھو مصدر التحدي والتھدید الستمرار ھیمنة الغرب وتفوقھ–مما یعانیھ من ضعف مادي 

الم         ى الع اتھا عل ة وسیاس ات العولم ا عملی ي تمثلھ ومن ھنا مصدر الخطورة األساسیة الت
سواء بطریقة مباشرة، أو   -الحضاري-الثقافي-المجال الدیني–ف باألساس اإلسالمي؛ فھي تستھد

. بطریقة غیر مباشرة من خالل المجاالت األخرى السیاسیة واالقتصادیة والعسكریة
ة     ات الدولی م العالق ة الحرب       –ولھذا، وإذا كانت مراجعة حالة عل د نھای ا بع ي عصر م ف

ي ظل   (منظور حضاري إسالمي مقارن في ھذا العلم  قد أفسحت مجاًال إلسھام -الباردة والعولة ف
دون مشاركة منظورات أخرى        ق ب ن تتحق م ل ة وجھ آخر    )مقوالت أن عالمیة العل ، إال أن للعملی

تھدفة  ة مس رامج الغربی ات والب ھ السیاس د توظف ھ معق و وج لبي، وھ ا"س ي مجتمعاتن ب ف " العص
ذرع    ذي تت ة   والنواة الصلدة لھویتنا، في نفس الوقت ال ذرائع دینی ھ ب ة  -ب اب (ثقافی ا  ) اإلرھ وغیرھ

ب ھدف   –لتعید تشكیل المنطقة تحقیًقا ألھداف استراتیجیة أخرى ) أسلحة الدمار الشامل( إلى جان
ع      -اإلجھاز على ما تبقى من نموذج حضاري إسالمي ة م رول والسیاسة والمنافس أي أھداف البت

.اد األوروبي والیابانالقوى الكبرى الصاعدة مثل الصین وروسیا بل واالتح
ر،         وعلى ضوء ما سبق، یمكن القول أن المشروع األمریكي عن الشرق األوسط الكبی

الذي تتطابق حدوده تقریًبا مع حدود الخالفة العباسیة في أزھى عصورھا، والذي تقوم على تنفیذه 
. إدارة المحافظین الجدد، إنما یستند إلى عملیات العولمة وإلى سیاسات العولمة

إلى دافع محاربة اإلرھاب ومنع  -علًنا–فإن احتالل أفغانستان ثم احتالل العراق قد استند 
أسلحة الدمار مغلفة بدوافع دینیة وثقافیة، وسیاسات التحول الدیمقراطي وحقوق اإلنسان تتمحور  

ة المجزأ ف        ات تجزئ دة، وسیاس ي في قلبھا محاوالت تغییر القلوب والعقول من خالل أدوات عدی
...العالم العربي تستند إلى أسس دینیة ومذھبیة وطائفیة وقومیة وعرقیة وھكذا

في نمط استجابات رد الفعل: الجزء األول
بصفة عامة وبما یتصل  ترتبط العولمة ارتباًطا وثیًقا باألبعاد الثقافیة في العالقات الدولیة

.اصةبین األدیان والثقافات والحضارات بصفة خ" الحوار"بسیاسات 
اقترنت االستجابات للعولمة باالستجابات تجاه مبادرات وسیاسات إدارة العالقة  ،ومن ثم
).صراًعا أم حواًرا(بین الحضارات 

)4(استجابات المسلمین تجاه العولمة: أوًال
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الفكر اإلسالمي المعاصر، متعدد الروافد والمدارس والتیارات والحركات، وجمیعھا وإن 
ا المرجع ان إطارھ اه  ك ة تج ف مختلف ذ مواق ا تتخ الم، إال أنھ و اإلس رب"ي ھ ة " الغ فة عام بص

ب أو     " العولمة"و ة أو التغری رادف المعاصر لألمرك بصفة خاصة، التي ُتَعّد في نظر البعض الم
. العلمنة

یعد              ك س یم ألن ذل ي التعم ن أن تسقط ف ث ال یمك ذا السؤال الثال ى ھ ة عل إن اإلجاب ولذا ف
أن أرسم خریطة    -كما لم یمكنني مع الرؤى الغربیة–وحیث أنھ ال یمكنني . اخطًئا منھجًیا خطیًر

:محددة التفاصیل، فإنني أكتفي بھذه المالحظات
في رفض ھیمنة المحتوى  -مع القومي والیساري–الفكر اإلسالمي في مجموعھ، یشترك 

ري إكراھي تھدف الغربي على عملیات العولمة، ومن ثم اعتبارھا عملیات ذات طابع إجباري قس
وبالطبع یختلف الفكر . الرأسمالي، االستعماري: إلى تنمیط العالم وفق النموذج الحضاري الغربي

اتھا         ة ولسیاس ة العولم ا ألیدیولوجی دارس المضادة أیًض ذه الم ع ھ . اإلسالمي في جوانب أخرى م
لمة، في جانب أو وإذا كانت قد تبلورت رؤى یساریة وقومیة، بل ورؤى غربیة أیًضا مضادة للعو

بمعنى "اإلسالمیة ) األطروحات(ما الذي میَّز : آخر من جوانبھا، لذا یظل السؤال التالي مطروًحا
ة    " تلك التي قدمھا رموز وأعالم الفكر اإلسالمي المعاصر بروافده المتنوعة ا المنبثق عن نظائرھ

أو منظور إسالمي  من أطر مرجعیة أخرى ومن نسق معرفي مختلف؟ وھل ھناك رؤیة إسالمیة 
ة؟ أم   أن العولم الم بش ح المع بعض –واض ول ال ا یق دم   : كم المیة أن تق ة اإلس تطع المدرس م تس ل

ى مستوى تماسك         ى إل ذي یرق ة، أو ال ھ العولم التصور الذي یرقى إلى مستوى التحدي الذي تمثل
كالیات          ى إش لمین عل رین المس ین والمفك ث إن رد المثقف رى؟ حی ورات أخ مول رؤى منظ وش

العولمة جاء قاصًرا وقد تجاوزه الزمن؟
تجابات      ل واالس ر ردود الفع م تقتص ة ل المیة   (حقیق فھا باإلس م وص ي ت ك  ) الت ى تل عل

ا      ا أساًس تم بھ ي نھ ة الت ة واإلسالمیة خالل النصف        . األطروحات الفكری اد الساحة العربی د س فلق
رافض (الثاني من التسعینیات حاالت متنوعة من الخطاب   ة ) ال ا : للعولم ا،   : ھجوًم اًء وكرًھ وھج

دبر   –وتھویًال، وإحباًطا، وقفًزا على الوقائع؛ بحیث أضحى المدخل القیمي  ال ت ولكن االنفعالي وب
). اإلسالمیة(ھو العالمة الممیزة والدالة على ما وصلت إلیھ بعض الخطابات الموصوفة بـ -ونظر

ر   -بالطبع–ضھا؛ ولذا فھي وھي التي فشلت في فھم العولمة وتداعیاتھا واقتصرت على رف لم تعب
.عن رؤیة متماسكة وشاملة حول ما یتصل بالعولمة

رورة       ى إدراك ض در عل م تق درك أو ل م ت یة ل ة الحماس رؤى اإلنفعالی ذه ال الطبع إن ھ ب
ي السؤال األول   –التمییز  ة        -السابق شرحھ ف دیولوجیا والعولم ة كأی ة والعولم ة كعملی ین العولم ب

دَّمھا مفكرون إسالمیون أو         وھو األمر. كسیاسات ة ق ادة ومعمق ھ دراسات ج الذي قامت بھ وعلی
:مسلمون، وھي دراسات اجتھدت لإلجابة على سؤالین

عدة          - ى األص المي عل الم اإلس ى الع ة عل ھا العولم ي تفرض دیات الت ي التح ا ھ م
ا  إلخ؟ وكیف یمكن مواجھة العواقب السلبیة للعولمة وما آلیات العولم...االقتصادیة ة المضادة؟ وم

الفارق بین العولمة والعالمیة؟ 
ا واحد من صنفین      ي مجموعھ دخل     : ولكن تظل ھذه الدراسات ف ى الم ز عل أحدھما یرك

ان         ة دون بی ة للعولم أثیر المختلف داخل الت ة م الثقافي فقط معطًیا لھ األولویة، والثاني یرسم خریط
افي    ف أن الثق ث كی ن حی ًة م بعض، وخاص ھا ب اد  صالتھا بعض ل األبع وة بك دوًال بق أضحى مج

وھو األمر الذي یمثل ویجسد خصوصیة العولمة في المرحلة الراھنة مقارنًة بغیرھا من . األخرى
بفرض قبولنا أنھا عملیة ممتدة، أو مقارنة بغیرھا من العملیات الدولیة مثل (المراحل في تطورھا 

ي ظل         االعتماد المتبادل أو اإلمبریالیة والتي لم یحظ فیھا د ف ك البع ھ ذل ا حظى ب البعد الثقافي بم
ھو الذي یمیز رؤیة إسالمیة للعالقات الدولیة ) أي الجدل بین الثقافي وغیره(وھذا األمر . العولمة

ة وزن    ن أولوی دون إنفصال عن     "القیمي "وللعولمة بصفة خاصة انطالًقا م ن ب ادي "، ولك ، "الم
ل وشمول الظاھرة وم      ن تكام ا م ذه       وكذلك انطالًق ا، وستتضح ھ ة ألبعادھ خاطر النظرة المجزئ

. األمور عند اإلجابة على السؤال التالي كما سبقت اإلشارة
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المیة  )1( ات اإلس ر للمجتمع د مباش دي أو تھدی در تح ة مص ع أن العولم ر الجمی یعتب
ة أو          ات أو األنظم ًدا للحكوم ا تھدی ن كونھ ر م ا، وأكث ي مجموعھ باألساس وللشعوب اإلسالمیة ف

ي   " اللحاق بالعولمة"وعلى أساس أن معظم الحكومات اإلسالمیة تتخذ ھدف  النخب، وب ف والرك
قطار العولمة، ھدًفا استراتیجًیا، مركزین في ذلك على قبول وتنفیذ سیاسات العولمة في المجاالت 

 وعلى استقالل الدول وعلى الوحدة -الثقافة والھویة–المختلفة، دون تقدیر لتأثیراتھا على الشعوب 
. بین الدول اإلسالمیة

و      ة ھ اه العولم المي تج ر اإلس ي للفك دخل األساس رى، الم ارة أخ افي  "بعب ون الثق المك
ة والسلوك بدرجة           "ومنظومتھ ى الھوی ار عل ة، اآلث ة للعولم ار الثقافی ى اآلث ب عل ؛ فالتركیز الغال

دم االھت  ي ع ا یعن یة، مم ار السیاس ادیة وباآلث ار االقتص ام باآلث وق االھتم ین تف ا ب ي م ام، إال ف م
ھ          -المتخصصین ا تتطلب ق م ك وف ین السیاسي واالقتصادي، وذل باستقراء الرابطة بین القیمي وب

ة    دم رؤی الرؤیة اإلسالمیة للعولمة، وھذا ما سیرد تناولھ عند اإلجابة على السؤال التالي، حیث أق
. في سیاسات الوالیات المتحدة" الجْدل بین الثقافي وغیره"عن 

یم    أن ب)2( ة الق ن لمنظوم ؤًرا منیرة في الفكر اإلسالمي، قدَّمت اجتھادات لبیان كیف یمك
ي    اإلسالمیة أن تكون مقیاًسا ومیزاًنا یفضح فخ العولمة ویكشف توحشھا وعدم إنسانیتھا، وھي ف

دخلین   د م ت أح ذا اتبع ن      : ھ ف یمك ان كی ا بی ة، وثانیھم ة والعالمی ین العولم ة ب دھما المقارن أح
. قیم اإلسالمیة أن تساھم في إعادة بناء النظام العالمي وتجدیدهلمنظومة ال

ن      ة، ولك ة تاریخی ة عملی ومن المالحظ أن كل من المدخلین إنما ینطلق من اعتبار العولم
ا تطور وضع     لیست حتمیة أو قدًرا ال فكاك منھ بل ھي عملیة تخضع للسنن اإللھیة التي تفسر لن

. األمة اإلسالمیة
د ا أن الم ة   كم ریة اإلكراھی ات القس ین اآللی ة ب ان المقابل ى  (خلین یعكس داخل عل ي تت الت

لفرض نموذج حضاري واحد، على اعتبار أنھ ) صعیدھا األبعاد االقتصادیة والسیاسیة مع الثقافیة
األصلح والعالمي من ناحیة، وبین اآللیات الطوعیة اإلختیاریة النتشار نموذج یعترف بأن التنوع 

ه سنة من سنن اهللا في العمران واالجتماع أي أن االختالف سنة والتعدد والتنوع الحضاري وغیر
نن اهللا     ن س نة م وار س ار         . سنة، والتعارف والح اه آث ذا االسھام الفكري تج ة ھ ن أھمی الرغم م وب

اؤل    رح التس رة تط وة كبی لمین فج ع المس ھ واق ین فق ھ وب ل بین ھ یظ ة، إال أن ن : العولم ف یمك كی
ھمة في ذلك؟ للمسلمین المسا

ف   )3( ة أو كی نادًرا ما یظھر على صعید أدبیات الفكر اإلسالمي تناول إلیجابیات العولم
ضحایا  "یمكن أن یوظف المسلمون آلیات العولمة لخدمة مصالحھم، حیث أن التركیز على كوننا 

ادر موضوع للعولمة، ومن ثم تغیب النظرة لنا كفاعل من فواعل العولمة ق"، على كوننا "العولمة
ا  -على األقل–على أن یواجھ تحدیاتھا أو ما یمكن  ر    . من االستفادة من إیجابیاتھ ى ذك نأتي عل وس

).     المتصل بفكر الحركة الممكنة(ھذا األمر في اإلجابة على السؤال السابع 
ة          : وخالصة القول رؤى اإلسالمیة عن العولم ا ال ترك فیھ یة تش اد أساس ة أبع اك ثالث : ھن

لمین       ھو الت -أولھا ن للمس ف یمك ة والحضاریة، وكی ة الثقافی –حدي الذي یمثلھ الغرب من الناحی
ات        -انطالًقا من اإلطار المرجعي اإلسالمي ي العالق وازن ف ادة الت ة حضاریة إلع أن یقدموا رؤی

الدولیة؟
ھو االنطالق من منظور قیمي أساًسا یقوم على االعتراف بالتعددیة الثقافیة  -البعد الثاني

ا      والتن ة الحضاریة كم یط الحضاري، أو القولب وع الحضاري، والتعارف الحضاري، ولیس التنم
راع          ن الص ة ع د الواقعی ض رواف والت بع ة، أو مق ن العولم دة ع ة الجدی والت اللیبرالی ي مق ف

.الحضاري في ظل العولمة
ی           -والبعد الثالث ل ب ي للتفاع ي والقیم وفیر األساس األخالق ي ت دین ف راز دور ال و إب ن ھ

ة   لبیات العولم تجابة لس الزم لالس المي ال افي الع ي والثق ویر القیم ي التط اھمة ف دول؛ للمس ال
ھ  . وتشوھاتھا ا –وھو التطویر الذي تساھم فی ا        -أیًض ة تجدد اھتمامھ ة غربی ة ونظری د فكری رواف

ن ث           ة، وم ات الدولی ة والعالق ة بصفة عام ة الظاھرة االجتماعی ي دراس م بالبعد الثقافي والقیمي ف



9

ة ة  . العولم ات الدولی ورات العالق إن منظ ة  –ف فة عام ة بص وم االجتماعی یة والعل وم السیاس والعل
ة    . والعالقات الدولیة، ومن ثم العولمة ات الدولی إن منظورات العالق وم     -ف یة والعل وم السیاس والعل

ل الع    -االجتماعیة بصفة عامة دیولوجي، والعام ل األی سكري،  قد شھدت، بعد انشغال شدید بالعام
والعامل االقتصادي، شھدت تجدد االھتمام باألبعاد الثقافي وكذلك البعد القیمي وضرورة أخذھما   

.في االعتبار عند النظر في قضایا ومشاكل العالم واإلنسانیة
خریطة الخطابات العربیة واإلسالمیة تجاه إشكالیة العالقة بین األدیان والثقافات  :ثانًیا
:والحضارات

قد التسعینیات یمكن وصفھ بعقد الجداالت حول أطروحات ھانتنجتون، فإن إذا كان ع
واستدعاء خبرة ھذین  .العقد األول من القرن الواحد وعشرین یمكن وصفھ بعقد الحوارات

:العقدین تساعد على إبراز األمور التالیة
ي أو     " اإلسالم والغرب"إن الحوار بین  :األمر األول ن أو ف حول  قد اختطف الحدیث ع

ي     " حوار األدیان والثقافات والحضارات" دینا ف ى ل ث طغ وخاصة منذ نھایة الحرب الباردة، بحی
ي         ا ف ة برمتھ ع األم ذي یجم ن الحوار، ال الدائرة العربیة اإلسالمیة االھتمام بھذا المستوى العام م

ھ  رب برمت ة الغ د    . مواجھ ورة ش زل ص ا تخت ة إال أنھ كالیات العام ة اإلش ن أھمی الرغم م یدة وب
حیث یدور العدید منھا في دوائر متنوعة، تتسم كل ". الحوارات"التركیب، وھي صورة ما یسمى 

رة           ث خب ن حی وار أو م ة للح ر الحاج ي تفج اكلھا الت ث مش ن حی ة، م یة ثقافی رة بخصوص دائ
ا  . الحوارات ذاتھا ان  "فإذا كان لدینا حوارات في البلقان، فلدینا أیًض -Interfaith" حوارات اإلیم

Dialogue ي   . في الوالیات المتحدة وأوروبا ط الت كذلك لدینا الحوارات بین شمال وجنوب المتوس
ة السالم داخل             ن أجل ثقاف ي، والحوارات م اد األوروب د إحدى أذرع االتح تدیرھا مؤسسة آنالین

ة    طینیة المحتل ي الفلس و ال   األراض ا ھ ین     وھ وار ب ن ح دث ع اتو اآلن یتح ان  ن ة  طالب وحكوم
وھكذا نستطیع أن نمیز دوائر متداخلة من الحوارات تبرز جمیعھا األبعاد الثقافیة في  .إلخ...كابول

ي     ع ف ى ال نق حوار الحضارات، وتستدعي كل منھا اھتماًما منفرًدا، لتزداد الصورة وضوًحا وحت
ذي       یم ال و التعم إشكالیات ناجمة عن التعمیم في نطاق ما یسمى الحوار بین الغرب واإلسالم، وھ

.قود إلى عدم الخروج بنتائج محددة، بحیث تصبح اللقاءات مجرد ھدف في حد ذاتھی
ام     :األمر الثانى ذا اإلطار الع یم أو ھ ین اإلسالم والغرب     ھو أن ھذا التعم ع   للحوار ب دف

دائًما للتساؤل؛ ھل الحدیث عن الحوار في حد ذاتھ وكھدف وغایة قد اختطف الحدیث عن الحوار 
ل الصراع   ن            كسبیل لح ى الوجھ اآلخر م ة، عل ي العمل د وجھ و أح ى الحوار وھ ث طغ ات؟ بحی

ائج       ؛؟ ولذاحقیقة الصراع الذي یراد حلھالعملة، أال وھو  ا ھي مخرجات ونت ثارت التساؤالت م
میین أو        ن الرس ھذه الحوارات العامة التي یلتقي خاللھا وعلى نحو متكرر مجموعات متنوعة م

دات      أو الشعوب  )ألكادیمیة، المدنیةالفكریة، اإلعالمیة، ا(النخب  ق أجن ون، وف ون وینفض یجتمع
انبي الحوار  ) إسالمیة أو غیرھا(الجھات الداعیة  . دون أن یتمكنوا من تحدید دقیق للنتائج على ج

ال       ي مج ي ف ز بحث دیرة لمرك ة وكم ات دولی تاذة عالق اءلت بنفسي كأس م تس وار"وك دة " الح ولم
ن نت     ا ع ان تقریًب دة ومتنوعة داخل وخارج          عقدین من الزم اءات عدی ن لق ھ م ا شاركت فی ائج م

حیث استطعت من ناحیة أخرى أن . مصر، وخاصة النتائج بالنسبة إلدارة الصراعات والنزاعات
ي             ا وأسجل تقییم ت أرصد خاللھ ة، كن ة مھم ا ساحات حواری اءات باعتبارھ ذه اللق أتفاعل مع ھ

ج والحجج المضادة،      من یحاور من، خریطة االتجا(لحالة الحوارات  ایا، الحج دة القض ھات، أجن
ھ     ة الحوار وعقبات ى الحوار       .. أین خطاب الصراع؟ شروط فعالی ؤثر السیاسة عل ف ت م كی واألھ

 .)والعكس؟
وة األخرى العسكریة واالقتصادیة          ھ أدوات الق ف فی ذي ال تك ت ال كل ذلك في نفس الوق

م تسكینھا     والدبلوماسیة من لعب دورھا في إدارة ھذه الصراعا ي ت ا أو الت ت، سواء المتفجرة منھ
ذه الحوارات، ھل ھي شرط          , وتجري محاولة تسویتھا ا جدوى ھ ع للتساؤل م بل وعلى نحو دف

مسبق إلسكات الصراعات أم أن تسویة ھذه الصراعات بطرق عادلة ھو الشرط المسبق لتصبح   
انی  ة      الحوارات عملیة طبیعیة ممتدة تتفاعل خاللھا الخبرات اإلنس ر عدال الم أكث ان ع دعیم أرك ة لت
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تقرار      ون االس ذین یفرض اء ال الًما لألقوی ا وس تقراًرا وأمًن ر اس الم أكث رد ع یس مج انیة ول وإنس
ا   دة منھ أدوات ع م ب الم لھ ن والس ة أو  "واألم دین أو الثقاف م ال ة باس ر المتكافئ وارات غی الح

وي   ین الق دي، ب حیة والمعت ین الض ري ب وارات تج ي ح ارة، فھ ي   الحض ین الغن عیف، وب والض
...والفقیر، بین الظالم والمظلوم، بین الذي یمتلك المعرفة والذي ال یمتلكھا

ث ر الثال دة  :األم ة محای ت عملی وارات لیس ان ف. إن الح وار  إذا ك رض أن الح ن المفت م
باألساس ھو عملیة فكریة طوعیة تتم بین البشر على كافة المستویات لیحدث التواصل والتعارف 

ن      وا دد م وع والتع نة التن لتثاقف والتجدید، ولیتحقق الفھم المتبادل واإلدراك المتبادل، في إطار س
. )5(والمفھوم على ھذا النحو یفترض شروًطا لیحقق الحوار أھدافھ. سنن اهللا في االجتماع البشري

ت أن الحوارات        د بین ن الحوارات ق د م ن أدوات السی  اآلن إال أن خبرتي مع عق ي أداة م اسات  ھ
یة      داف سیاس ق أھ ددة، لتحقی اطق مح ي من ایا أو ف ول قض ا، ح رى توظفھ وى الكب ة للق الخارجی
ر            ي الفك روًزا ف ھ وازداد ب ام ب د تجدد االھتم افي إلدارة الصراعات ق دخل الثق انطالقًا من أن الم
حت        د أض فة خاصة، فلق الم اإلسالمي بص اء الع اه أرج اردة وتج رب الب ة الح ذ نھای والسیاسة من

ادیمي أو      أساًسا بادرات الحوارات تبدأم ى المستوى الرسمي أو األك من القوى الكبرى، سواء عل
دني عبي الم ادرة  أو الش و المب اه نح ادرة أو االتج تجابة للمب رى إال االس راف األخ د األط ، وال تج

ذا الصعید   ة            . أیًضا على ھ ي األصل عملی ي ھي ف رز ظاھرة تسییس الحوارات الت ا تب ن ھن وم
اریخ البشري   فكری  ر الت دة عب انیة ممت وء     . ة إنس ى ض ور عل ائع األم ن طب ون م د یك ییس ق والتس

ى           ور عل ائع األم ر طب ن غی ون م د یك اني، وق ي إنس المفھوم الواسع للسیاسة الذي یسع ما ھو قیم
ذه            ي ھ م یصبح الحوار ف ن ث ة، وم وى مادی ا صراع ق اعتبار المفھوم التقلیدي للسیاسة باعتبارھ

وق            الحالة األخ یة والتف ة السیاس ن منظور صاحب الغلب یة م داف سیاس ق أھ رة مجرد أداة لتحقی ی
.المادي

ع ر الراب رب       :األم ة الح د نھای ا بع والت م ى تح ط إل ع فق وارات ال یرج روز الح إن ب
ھ،       ة قیم اتھ ومنظوم ھ وسیاس ي ھیكل الباردة، ودخول النظام العالمي مرحلة جدیدة من التغیرات ف

ات الع  ل تجلی ي ظ روز    ف ا ب د أیًض ن یتجس ة، ولك ات العولم ة وسیاس ة العولم ة، وأیدیولوجی ولم
ى            ل اإلطار للحوارات عل ر یمث ذا األخی ل إن ھ ري، ب ي والتنظی ى الصعید المعرف الحوارات عل

حیث تجدد، في ظل العولمة وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، االھتمام . أرض الواقع
اد ا ة واألبع اد القیمی ى  باألبع دعوة إل رن بال و اقت ى نح ة، وعل ات الدولی ر للعالق ي التنظی ة ف لثقافی

اكلھ   تعددیة المنظورات الحضاریة لیخرج علم العالقات الدولیة من أزمتھ ولیجد العالم حلوًال لمش
.المزمنة ولیحدث تغییًرا عالمًیا یصبح معھ العالم أكثر عدالة وإنسانیة

ن داخ       ي م د ذات ن نق ا م ة    كل ذلك انطالًق ة الغربی ا   –ل الغرب للمركزی ة تجلیاتھ ي كاف  -ف
ة (وسعًیا لتطویر فھم جدید  ائم     ) بدیل لفھم الحداثة والتنویر والعلمانی الم، ق ات وحضارات الع لثقاف

ورات   ار والتص یم واألفك وع الق أثر تن ا ب تالف، ومعترًف ة االخ ة وقیم وھر التعددی ى إدراك ج عل
افي     والرؤى الحاكمة على المجتمع والسیاسة  ل إطار ثق ل ك ي داخ ین    -سواء ف ا ب حضاري أو فیم

ا        . بعض ھذه األطر ا باعتبارھ ذه األطر المتنوعة إم داثي لھ ن اإلدراك الح وذلك نقًضا أو بعًدا ع
.غیر مؤثرة على اإلطالق أو باعتبارھا جامدة ال تتغیر أو ال تقدر على التغیر

ة النقد  دة والمدرس ة الجدی ة البنائی إن المدرس ذا  ف دعون  ولھ ھ وی ذا التوج ون لھ ة یؤسس ی
ن    ة م ثقافات الحضارات األخرى لتقدیم إسھامات في التنظیر للعالقات الدولیة في المرحلة الراھن

ات   ذه الثقاف و     .تطور ھ الي، یصبح السؤال ھ ة     : وبالت ات الفكری ین الخطاب وزع األدوار ب ف تت  كی
والنظریة وبین السیاسات؟

أربعة مداخل نحو البعد الثقافي ھ من دالالت إنما تجسد األربعة وما أبرزت مورإن ھذه األ
:تمثل أیًضا مداخل خریطة استجابات المسلمین محل االھتمام في حوار الحضارات

ة       " اإلسالم والغرب"مدخل الحوار بین .1 بیًال للتھدئ اره س ام للحوار وباعتب دخل ع كم
وبین الحضارة ) طار رابطة اإلسالمفي إ(العالمیة تشارك فیھ فواعل عدیدة تنتمي لثقافات مختلفة 

.الغربیة
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سواء في حضارة واحدة أو بین عدة حضارات –مدخل الحوارات في الدوائر الثقافیة .2
.)إلخ...الحوارات في البلقان، في المنطقة العربیة، في آسیا(

ة    .3 مدخل توظیف السیاسة للبعد الثقافي في الحوارات بین أطراف للصراعات العالمی
.ة أو الداخلیة وھو مدخل نوعي جزئي یقتصر على دوائر الصراعات الممتدةأو اإلقلیمی
ة     .4 ات الدولی ر للعالق ي التنظی ة ف ة الثقافی ارف والتعددی وار التع دخل ح ل م ي مقاب ف

.منظور الواقعیة الصراعي
ي حوار الحضارات       ،وھكذا افي ف د الثق ا أن البع ین       یتضح لن أرجح ب المي یت ي نظام ع ف

ي صمیمھ      ناالنسجام والتبای ع ف ھو بعد مركب بقدر ما أن حوار الحضارات ھو مجال مركب یق
د وأن    ذي الب االختالف بین األدیان والثقافات التي تمثل الجانب القیمي من التكوین الحضاري وال

.ینعكس على جانبھ المادي
ام  وبدون إدعاء القدرة على تغطیة ھذه المداخل األربعة، أكتفي باالقتراب من المدخل ال ع

ن      ا م ا انطالًق ز بینھ ویظل للتمھید السابق فضل التعریف بدوائر الحوار الحضاري الواجب التمیی
ة    . البحث في أثر البعد الثقافي علیھ تالف الثقاف ار اخ والمقصود بالبعد الثقافي ھنا ذلك المتصل بآث

ى اختالف الر      لوك واألخالق، وعل د الس الم   والحضارة على اختالف الرؤى والقیم وقواع ة للع ؤی
ة  الم،     : ودوافع السلوك وأسس الھویة، وھو ذو تأثیر على المستویات التالی یم الع دة لتقس أسس جدی

محرك للتفاعالت الدولیة ومحدد لنمطھا ولحالة النظام الدولي، أداة من أدوات السیاسة وموضوع 
ري    یري أو تبری ر تفس دة، وعنص ات القاع ب وخطاب اب النخ دد لخط وعاتھا، مح ن موض  م

.للتحالفات، وأخیًرا مكون للقوة

م         ات ورس د الخطاب ة برص واء خاص كالیات س رح إش ابقة تط ة الس داخل األربع إن الم
خریطة اتجاھاتھا أو سواء خاصة بشروط تفعیل ھذه الحوارات تحقیًقا ألھدافھا المعرفیة والفكریة 

ة حو   . والسیاسیة ي    ذلك ألن الخطابات سواء العربیة اإلسالمیة أو الغربی وار الحضارات وف ل ح
قضایاھا إنما تنقسم حول المشروعیة والجدوى والفاعلیة والتوظیف السیاسي للحوار ضمن عالقة 

ي       الم، إال أنن م الع ائر أم ع س المیة م ة اإلس الطبع – األم ي       -ب ب العرب ة الجان ى حال ز عل أرك
ن التحدیات  ع " تالخطابا"على مستوى ، في محاولة لبیان نمط استجابات المسلمین )6(اإلسالمي

.التي یفرضھا الحوار
دین الماضیین عن     لمیة،     مشروعیة فلقد جادلت كتابات كثیرة عبر العق ات س ة عالق إقام

ان األخرى        ات واألدی ل الحضارات والثقاف ع أھ وتعاونیة، وإجراء تفاعالت حواریة وتواصلیة م
ذه المشروعیة و   . غیر اإلسالمیة ي ھ والت   وفي المقابل ُتطرح رؤى أخرى تنف دخلھا ضمن مق : ت

دین     اء المعت ة األقوی أویالت         . مواالة األعداء ومداھن ى ت ك وھؤالء إل تند أولئ ف یس ا كی ى لن وتجل
ة           ین أم ة ب ارك المحتدم ة والمع ات للصدامات الواقع ى تكییف ا إل مختلفة لنصوص شرعیة، وأیًض

ي . اإلسالم والغرب خاصة ات    ونتیجة ھذا الشد والجذب الفكري والدعوي واإلعالم ى فعالی تمض
.ھذه الحوارات الھوینى، وال تتطور إال قلیًال

التي یمكن " الجدوى"لكن األمر الذي یتوافق علیھ األكثریة من الجانبین ھو التشكیك في 
ذه الحوارات؛ سواء            ن وراء ھ ین الغرب م ا وب وة بینھ وازین الق ة وم أن تعود على وضعیة األم

یة      على صعید السجال الفكري من إیقاف غزو ى األصعدة السیاس ذات، أو عل ثقافي أو تحصین لل
كریة ادیة والعس دخلین . واالقتص ن م كاوى م كوك والش ذه الش د ھ ا: وتتأك اد  -أولھم رار بافتق اإلق

رة    -الشروط الالزمة لصحیة الحوار؛ خاصة فى ظل اختالل موازین القوى، وثانیھما دخل الخب م
ذه الحوارات     . ةوالعبرة من مسیرة الحوار عبر الفترة الماضی د ھ ن مول فبعد نحو عشر سنوات م

وا   ذین خاض دو ال دول، یب الم وال ر الع ة عب ا الراعی اتھا وھیئاتھ یید مؤسس ا وتش ا وتراكمھ ونموھ
دد      ائم بص نھم متش ر م تمراره، وكثی اه اس ھم تج ط نفوس ائبین ال تنش وارات متث ذه الح ارب ھ تج

.مستقبلھ



12

ة   ة ثالث ن ناحی دوى م  : وم ألة الج رتبط بمس وع ی المیة "وض ة اإلس ذه  " الفاعلی ي ھ ف
) داخل اإلطار الحواري   (الحوارات، وقدرات النخب المسلمة على التأثیر فى األطراف األخرى  

ي   -أو في الواقع الفكري ن العمل الد اآلخرین        -فضًال ع ي ب ا أو ف ل بالدن ي داخ م   . سواء ف ن ث وم
التي ُیؤمَّل أن " الثمار"حوارات وبین التي یمكن أن تحدثھا مثل ھذه ال" اآلثار"یقارن بعضھم بین 

.تجنیھا جھود المقاومة والجھاد، والجھود المركزة من أجل إعادة بناء البیت اإلسالمي وترتیبھ
د   ة ال"وفي خط مواٍز ینتقل كثیرون من نق ذه الحوارات      " فاعلی ي ھ رف اإلسالمي ف الط

ذا المضمار    المنتظرة منھا، إلى بحث مرامي ال" الجدوى"والنعي على ضآلة  جیع ھ غرب من تش
ف"و وارات؛    " توظی ذه الح الیین لھ یریین واإلمبری تراتیجیین والتبش یین واالس ھ السیاس رجال

دة    ا ع ذكرون أغراًض المة     : وی ة مس ارات فكری تقطاب تی ا اس دلین  (منھ م المعت أو  moderatesباس
اب، أو    ) الوسطیین و واإلرھ ف والغل یة   لضرب تیارات أخرى توصم بالتطرف والعن د النفس تبری

ن الغرب           دیات المتواصلة م داءات والتع ان اإلسالمي نتیجة االعت المقاِومة والتنفیس عن االحتق
ومن ثم یتحدث بعض الناقدین عن أن ھذه الحوارات إن ھي إال ذرائع . تجاه األمة أقصاھا وأدناھا

ى األصعدة ال     " تطبیع حضاري" ي   على منوال التطبیع الشرق أوسطي المستمر، وعل ة وف مختلف
.البعد الثقافي والفكري والعقدي: قلبھا

ي ظل             ن ف ار الحوار، ولك ا مس ر بھ ي م ن المحطات الت یة م وعبر ثالث محطات رئیس
ن أن تستخلص الخصائص          الم اإلسالمي، یمك اء الع ر أرج احتدام أنماط من الصراع المسلح عب

.)7(ر، وخریطة اتجاھاتھ عبر عقدین من الحوا"الحوار"الكبرى لحالة 
:وھذه المحطات الثالث ھي كالتالي

ي       :المحطة األولى ون والت ة بأطروحات ھنتنجت ة مقترن ردود الفعل واالستجابات للعولم
ة  ، )8(أبرزت الجدال حول أصل العالقة بین الحضارات صراًعا أم حواًرا    ة الثانی ردود  والمحط

ي       بتمبر والت ن س داعیات الحادي عشر م ول شروط      الفعل واالستجابات تجاه ت رزت الجدل ح أب
أزمة الرسوم  محطة أزمات الحوار وأكتفي بواحدة فقط ھي ھي والمحطة الثالثة. الحوار وجدواه

داء    الدانماركیة التي أبرزت بل وجسدت فقدان المصداقیة في الحوار تحت تأثیر تزاید مظاھر الع
. )9()ولیس اإلسالموفوبیا(لإلسالم والمسلمین 
وأزمة  )10(ھذه المحطة الثالثة مثل أزمة تصریحات بابا الفاتیكان أخرى زماتوتستكمل أ
ي سویسرا         )11(الحجاب في فرنسا آذن ف ة الم ى أزم ة وصوًال إل دي الفتن یلم الھولن ، )12(، وأزمة الف

ار         -مثلت كما سبق اإلشارة-وھي سلسلة من األزمات  ي مس أزیم المتكرر ف ي الت رى ف محطة كب
ة    ارتین العربی ین الحض وار ب ة    الح المیة، والغربی ة (اإلس ة األمریكی ان   .)13()األوروبی د ك وق
.للمسلمین خاللھا استجابات متنوعة

وبالنظر إلى اتجاھات الخطابات یجدر القول أن إشكالیة العالقة بین البعد السیاسي والبعد 
ت        داالت كان ذه الج ي ھ ات، وف ذه االتجاھ ین ھ دال ب ي الج حة ف ة واض وأت مكان د تب افي ق الثق

دة   الخط ة واح ان لعمل ة وجھ ارات بمثاب راع الحض ن ص ات ع وار والخطاب ن الح ات ع د . اب ولق
ابع؟     :أولى فمن ناحیة: تبلورت الجداالت حول أمرین ا الت تقل وأیُّھم أيُّ البعدین ھو المتغیر المس

رى   ة أخ ن ناحی رورة        :وم ود بالض د أن تق ارة الب ة والحض دین والثقاف ي ال ات ف ل االختالف ھ
ن     للصراع؟ وما  ة الحوار؟ وم ھو تأثیر طبیعة السیاق الدولي على بروز حالة الصراع أو إمكانی

وى     راع الق لَّ ص ارات مح راُع الحض لَّ ص ل ح ارات؟ وھ ین الحض ة ب ل العالق و أص ا ھ م، م ّث
ي      ادي والقیمي ف دین الم التقلیدي أو صراع الطبقات؟ أم یمكن اكتشاف نمط جدید للعالقة بین البع

دولیة على نحو یكسر الحواجز بین علمانیة ھذا التفسیر أو تدیینھ؟تفسیر العالقات ال
ت العربیة اإلسالمیة المتجادلة خالل المحطات التالیة وتتلخص خریطة اتجاھات الخطابا

:فیما یلي
:والعولمة)14(؛ اتجاھات الجدل حول أطروحات ھانتنجتونمن ناحیة

انتنجتون  یؤك  -األول :تجاھات بین ثالثةاال ھذه ولقد انقسمت والت ھ ن و ،د مق رفض   لك ی
اه     ، ا من حقائق اختالل توازنات القوى الدولیةإمكانیة الحوار انطالًق ة تج وى الغربی ات الق وسیاس
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ة الحضاریة      يالجنوب أو العالم اإلسالم اد الثقافی و األبع ذه السیاسات ھ  ؛، أو باعتبار أن مبعث ھ
إن       من جانب الغرب تجاه  يمبعثھا ھو الصراع الحضار يأ م ف ن ث لمین، وم الم اإلسالم والمس ع

یرفض مقوالت  -واتجاه ثاٍنا لفرض الھیمنة الثقافیة والحضاریة، جدیًد الحوار لن یكون إال سبیًال
ین الحضارات     ما رفضً إ: ھانتنجتون ة ب ون العالق وى والمصالح    –ا أن تك وازن الق یس ت ھي   -ول

ر األساس ة، انطالًق يالمفس ات الدولی ةللعالق ن رؤی ییس  ا م رفض تس ة ت ات الدولی ة للعالق واقعی
ا رفًض   ارات، وإم ادر       الحض ا مص المیة باعتبارھ ارة اإلس الم والحض ة باإلس اق التھم ا إللص

ل    للصراع والتصادم، ومن ثم دفاًع ا عن اإلسالم والمسلمین الذین یقبلون اآلخر وال یرفضونھ، ب
ا دفاعً      ھ، وإم ات      ا عن التعد یتعاونون معھ ومستعدون للحوار مع ین الثقاف ة والحوار ب ة الثقافی دی

ة، أو انطالقً    والحضارات باعتباره األساس في العالقات الدولیة انطالًق انیة عالمی ة إنس ا ا من رؤی
ارف الحضار    م والشعوب، وكأساس      يمن رؤیة إسالمیة تعترف بأھمیة الحوار، والتع ین األم ب

.االعتذار عن اإلسالممن أسس الرسالة العالمیة لإلسالم، ولیس مجرد الدفاع و
ي   .ن الحوار أو الصراع ھي حاالت للعالقات بین الحضاراتإیقول  -واالتجاه الثالث وف

ات أو حضارات            ة ال تسمح بحوار ثقاف ة الراھن ة الدولی اه أن الحال ذا االتج ن ھ حین یرى رافد م
ى فرض     ؛ا الختالل میزان القوى الدولیةنظًر يحقیق ود الحوار إال إل  ينمط حضار   بحیث لن یق

ة    يا آخر یرى أن الحوار ضرورعلى اآلخر، فإن رافًد ھ الراھن ن أزمت ھ   ،للخروج بالعالم م إال أن
ھ      ين تتوافر لھ الشروط لكوأ البد وم الحوار ذات یھ مفھ ا یقتض  يأ ؛یحقق أھدافھ الحقیقیة ووفق م

.للتفاھم المشترك وإزالة العوائق أمام العالقات السلیمة باعتباره سبیًال
لمقولة صدام الحضارات  يمن رحم التصد" حوار الحضارات"ولد اتجاه  ،بعبارة أخرى

ا انطالقً       ، في الدائرة العربیة واإلسالمیة ة وتفریعاتھ ذه المقول ى ھ راض عل ن  ومن زخم االعت ا م
ر اتعریفات متنوعة للحضارة والثقافة، والعالقة بینھما و ن  ، وانطالقً يوالحضار  يلحوار الفك ا م

ؤثر       أسانید م ل وت ھ، ب ین مكونات ة ب الم، والعالق عرفیة وفكریة مختلفة تؤثر على طبیعة الرؤى للع
.من عدمھ يعلى الموقف من اتخاذ الحضارات، أو الثقافات وحدات للتحلیل السیاس

ین      -من الدائرة اإلسالمیة–لماذا ال نقول إًذا إن مفھومنا  ،وفي المقابل ة ب ط العالق عن نم
ھ بعض     "الحضارات تعارف"الحضارات ھو  ادر بتقدیم ذي ب ، وأنا ھنا أستخدم ذلك المصطلح ال

.)15(سیف الدین عبد الفتاح.زكي المیالد ود.األساتذة مثل أ
ر       ھ الفك ا أصل ل وإذا كان البد أن نسجل أن المفھوم اإلسالمي عن حوار الحضارات كم

ة    ویعكس ا) قرآًنا وسنة(ینبني على رؤیة األصول  )16(اإلسالمي المعاصر ة للرؤی ألسس المعرفی
اإلسالمیة، ومن ثم یختلف في جوھره عن المفھوم الغربي عن الحوار الثقافي أو الحضاري، كما 

.البد وأنھ یختلف في غایاتھ ودوافعھ
ارف الحضارات  "فإن استخدام  ،ومن ثم ی  "تع ل استجابة    ول ا أو صراعھا یمث  س حوارھ

."صراع الحضارات"ات ولیس مجرد رد فعل لما أثارتھ أطروح "إیجابیة"
عن اتجاھات الجداالت حول جدوى الحوار وشروطھ وبروز إشكالیة : ومن ناحیة ثانیة

:)17(الثقافي بعد الحادي عشر من سبتمبر -السیاسي
والت          فلقد م استدعاء مق وة وزخم، وت ین الحضارات بق ة ب تجددت الجداالت حول العالق

دھورً  . والمقوالت المضادة لھ، ھانتنجتون وأنصاره ر ت ي     ولكن كان السیاق أكث ھ ف ان علی ا ك ا مم
ي موضع مصدر     ياإلسالم عالمحیث أضحى ال ؛بدایة التسعینیات في موقف المتھم بعد أن كان ف
ل  د المحتم ی      ؛ التھدی نطن دل ورك وواش ى نیوی ات عل ي الھجم بعض ف ین رأى ال ي ح ى  ًالفف عل

ى  ضد سیطرة القیم الغربیة وضد السیاسات ا" الغضب المسلم" لغربیة، فإن البعض اآلخر اتجھ إل
عبة اإل   ا إلى النظر ات    لھجمات في سیاق صراع المصالح ودور الشبكات المتش ي العالق ة ف رھابی

ة اد           ؛الدولی ین األبع اریة، وب ة الحض اد الثقافی ین األبع ة ب ول دور العالق دال ح إن الج ذا ف ولھ
في الخطابات األمریكیة والسیاسات  االستراتیجیة في تفسیر ھذه األحداث وما تالھا من تطورات 

و   يھل الصراع الحضار   : امجددً  يحیث برز السؤال التال ؛اا كبیًراألمریكیة، قد اكتسب زخًم ھ
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ى إدارة   يالذ یحكم العالم؟ ما ھو مصدره؟ وما السبیل لمواجھتھ؟ وھل یقدر حوار الحضارات عل
 .ھذه المرحلة؟

ول    ات ح ة     واستمر نفس الجدل وانقسام االتجاھ ة الحضاریة بالمقارن اد الثقافی وزن األبع
محدد یرتبط بالسیاسة األمریكیة العالمیة  يومكان يھذه المرة بسیاق زمان يبغیرھا، ولكن اقترن ف

اد   د الح لمین بع الم والمس الم اإلس اه ع بتمبر  يوتج ن س ر م راف   ؛عش د االعت ن تزای الرغم م فب
ات  يبوضوح المفردات الثقافیة والحضاریة ف ر الرسمیة      الخطاب ة الرسمیة وغی سواء  –األمریكی

ھ   ياتجاه یرفض  التفسیر الثقافو ھناك فلقد ظل –الصدامیة منھا أو الحواریة للعالم على اعتبار أن
ى الحوار    الن یقود إلى حل المشاكل نظًر لصعوبة تنازل الثقافات عن ثوابتھا، ومن ثم ال سبیل إل

اتجاه آخر أن المرحلة الراھنة من السیاسة األمریكیة  المقابل اعترف يوف، بعد توافر شروطھ الإ
ھ الحدیث عن الحوار        يتكشف بوضوح عن صراع حضار لمین، یصبح مع تجاه اإلسالم والمس

ل االستسالم    ن قبی ذ  ،م وار ال و       يألن الح ھ، ونح ق مدركات روط الغرب، ووف یكون بش سیدور س
ة أغراض   وألن السیاسة األم "دلاإلسالم المعٌَ"غایاتھ أال وھو  ریكیة توظف األبعاد الثقافیة لخدم

ر     يف سیاسیة بالدرجة األولى ث أن الحوار أو الصراع الفك یس إال أدا  يحین رأى اتجاه ثال أو  ةل
ذا      يا من التكتیك إلدارة مرحلة األزمة التنوًع بط بھ ول المصالح، وارت تحتدم فیھا الصراعات ح

ول أ  ار ح بق وث ا س دد م ر ج ام آخ ام  انقس واالنقس انتنجتون، أال وھ ات ھ ول  طروح ام ح االنقس
وار ف ات الح راع ف يإمكانی و الص غوط نح ل الض الم  يمقاب دة وع ات المتح ین الوالی ات ب العالق
.اإلسالم والمسلمین

ا   يماذا؟ وكیف؟ حقیقة تتعدد القضایا الت يأو الصراع ف؟ ماذا يالحوار ف ولكن یتم تناولھ
، ثقافة قضایا العنف، حقوق اإلنسان يوعلى رأسھا تأت: مختلفةبالتحلیل المقارن بین المنظورات ال

ولكن ظلت أدبیات العالقة بین الحضارات تفتقد . بین الخصوصیة والعالمیة السالم، ثقافة التسامح
.االھتمام بأجندة حوار الحضارات المتنازع على مصداقیتھ وجدواه
دوا         ؤتمرات ون ال انقطاع عن م واتر ب اء تت ى    كما تظل األنب اظرات، عل اءات ومن ت ولق

وعلى األصعدة الرسمیة والمدنیة والشعبیة، على نحو یثیر  ،يوالعالم يقلیمواإل يالمستوى الوطن
ات     ذه الملتقی ات؟ أم أن ھ ذه الملتقی ائج ھ یم نت رى لتعظ تراتیجیة كب ود اس دى وج ن م اؤل ع التس

المتصاعدة ضد العرب ان عدولحملة ال -غیر منظمة–ومجرد استجابة  ،حد ذاتھا يأضحت غایة ف
أَز ة الت ة، ولحال ن ناحی المیة م ة اإلس د المرجعی لمین وض الموالمس ن  يالت يم الع دم األم تھ

.واالستقرار من ناحیة أخرى
اد  داث الح د أح ھ بع ة أن دیر بالمالحظ ایا   يوالج ام بالقض ز االھتم بتمبر، قف ن س ر م عش

زة واضحة   ذه الم     . واآللیات قف ة تحدیات ھ ث فرضت طبیع ات الرسمیة     حی ى المؤسس ة، عل رحل
ة     ال بدرج ة االنتق فة خاص ة    أبص ب العملی ذه الجوان ى ھ ر إل و     ؛كب غوط نح حت الض د أض فلق

یس ف  ضرورات ومتطلبات الحوار أكثر وضوحً  بة أیضً       يا، ل ن بالنس ط ولك ات فق ا نظر الحكوم
.كانت ترفضھ أو تتحفظ علیھ يلبعض الروافد الفكریة الت

ة والسیاسیة حول جدوى       وفي نفس الوقت الذي است ات الفكری ین االتجاھ مر فیھ الجدل ب
وة            رزت بق ث ب ذا الجدال؛ حی ى ھ ھ عل ان یفرض تحدیات الحوار وشروطھ، فإن الواقع المحیط ك

).الدیني -الحضاري(إشكالیة العالقة بین السیاسي والثقافي 
الم اإلسالمي    ي إطار الحرب ا   –فلقد بینت السیاسات األمریكیة تجاه الع ى   ف ة عل ألمریكی

ي           -اإلرھاب ك ف ا الصدامي وذل ت تلعب دورھ وة العسكریة واالقتصادیة كان كیف أن أدوات الق
.وقت لم تكف األصوات الغربیة عن دعوة المسلمین للحوار تحت مبررات عدیدة

ذا ائر  ؛ول ؤال الح ل الس ذي   : ظ وار ال ن وراء الح لمین م ق للمس ن أن یتحق ذي یمك ا ال م
ین حوار     تسارع الجمیع لتدشی ة ب ة القائم نھ؟ بعبارة أخرى لم یعد السؤال دائًرا لتكییف نمط العالق

راعیة             ط السیاسات الص ذاتھا عن نم ائع ب د أن كشفت الوق ن أضحى السؤال، بع أم صراع؟ ولك
األمریكیة، ھل للحوار الذي تسوِّقھ باألساس مؤسسات وھیئات غربیة ھل لھ مصداقیة؟
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یمي وعالمي متدھور، ُطرح السؤال بقوة عن مصداقیة بعبارة أخرى، في ظل سیاق إقل
الحدیث عن حوار حضاري أو حوار بین الحضارات أو الثقافات أو األدیان، في نفس الوقت الذي 
تتصاعد فیھ لغة القوة العسكریة الغاشمة، سواء من جانب الوالیات المتحدة أو إسرائیل ضد عالم 

.المسلمین
لتطورات على ساحة عالم بین زخم الوقائع واألحداث واومن ھنا، وعلى ضوء المقابلة 

والتي تنضح جمیعھا باألدلة على الصراع الذي یدیره الغرب مع عالم المسلمین من المسلمین، 
ناحیة، وبین زخم المؤتمرات والملتقیات العالمیة واإلقلیمیة والوطنیة المتواترة والتي تنضح 

: ار فعال ودوافعھ من ناحیة أخرى، برز السؤال التاليبخطابات المتجادلین حول جدوى إدارة حو
ألم تقدم خبرات األعوام الثالثة على الحادي عشر من سبتمبر الدالالت الكافیة حول ما إذا كانت 
الحالة القائمة من العالقات بین عالم المسلمین وعالم الغرب ھي حالة صراع حضاري أم صراع 

ال ممكًنا أو ما زال قادًرا على أن یساھم بفاعلیة في إدارة مصالح؟ وحول ما إذا كان الحوار ماز
معضالت ھذه العالقات في بدایة القرن الواحد والعشرین؟

ع     ة أرب ا طیل ولذا؛ فإن خبرات الملتقیات الحواریة، والمؤتمرات العلمیة التي شاركُت فیھ
نوات  وارا       ) 2006 -2002(س فة الح ن فلس یًال ع ر تفص ات أكث رزت اتجاھ د أف دافھا  ق ت وأھ

ا      ى المحك، كم ومشاكل إدارتھا على الجانب العربي، على النحو الذي یضع مصداقیة الحوار عل
ة     اد ثقافی ت ذات أبع ى وإن كان ة األول یة بالدرج یة سیاس وار قض ون الح دى ك ار م ِرح لالختب ُط

دین  ى            . تستدعي ال ا عل داء لإلسالم وتأثیرھ وة السؤال عن درجة الع ا بق ان مطروًح ذا ك اق  ول آف
ي آن واحد، وتنوعت               ة ف ة وفكری ا ھي معرفی در م یة بق ألة سیاس داء مس ذا الع ار ھ الحوار باعتب

.)18(االتجاھات حول القضیة
اتجاھات حول إمكانیة الحوار بعد بروز أعمال العداء ضد اإلسالم : ومن ناحیة ثالثة

لدینیة والثقافیة في ومن ثم حول عواقب تسییس األبعاد ا" العنف باسم اإلسالم"وتكرار أعمال 
.العالقات بین الغرب والعالم اإلسالمي

ولقد سبق . لقد صعد ھذا السؤال بوضوح على ضوء مغزى أزمة الرسوم الدانماركیة
وتردد ھذا السؤال وصعد االھتمام بمناقشتھ مع عدد من األزمات المتفجرة على التوالي؛ وھي 

لعالم اإلسالمي وبأدوات القوة الصلدة أساًسا، ومن من الدول الغربیة تجاه ا -النوع األول: نوعان
على السلطة الفلسطینیة والشعب  2002العدوان اإلسرائیلي المستمر منذ مارس : أھمھا

، العدوان على 2001الفلسطیني، العدوان األمریكي على أفغانستان وتداعیاتھ منذ أكتوبر 
، الملف 1559قتل الحریري وصدور القرار العراق، التدخالت الدولیة في األزمة اللبنانیة منذ م

ھذا إلى جانب أدوات التدخل بالقوة المرنة . النووي اإلیراني، التدخالت الدولیة في دارفور
، في نفس ..)تجدید الخطاب الدیني، التربیة المدنیة، تطویر التعلیم، تحدیث الشباب والمرأة(

. فكري وفي اإلعالم ضد اإلسالم والمسلمینال–الوقت الذي لم تنقطع فیع أعمال الھجوم المعرفي 
.ولم تكن الرسوم الدنماركیة إال بمثابة قمة جبل الثلج العائم

یأتي من قوى مارست أعمال العنف باسم اإلسالم أو اُتھم فیھا مسلمون  والنوع الثاني
، وعنف ضواحي 7/7/2005، ثم تفجیرات لندن في 9/3/2004ابتداًء من تفجیرات مدرید 

شرم ) 2004(، تفجیرات طابا )2003(، وقبل ذلك تفجیرات بالي في إندونیسیا )2005( باریس
، تفجیرات المغرب )2005(، تفجیرات األردن )2006أبریل (، ودھب 2005الشیخ في یولیو 

ویتضح من . ، تفجیرات السعودیة، وتفجیرات في تركیا وتونس وفي األرجنتین وبومباي)2004(
، قد تزاید 2001كیف أن تعقد األمور منذ  -اخل العالم اإلسالمي وخارجھد–اتساع ھذه الخریطة 

.ولم ینتھ، كما كانت ترجو الحملة األمریكیة ضد اإلرھاب، وكما یرجو الداعون إلى الحوارات
وبین النوعین ظلت جھود فكریة ومدنیة على الجانبین تسعى إلعالء صوت الحوار 

س الوقت، لم تستطع الجھود الرسمیة الوطنیة واإلقلیمیة وفي نف. والدعوة للعدالة قبل السالم
أن تحقق التنسیق الفاعل بینھا في مجال الحوارات على نحو یحدث اختراًقا ) العربیة واإلسالمیة(

تأسیس مؤسسة : في المجتمعات الغربیة، یناظر ما حققتھ نظائرھا الغربیة في مجتمعاتنا، مثًال
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في  )19(تجسیًدا للبعد الثقافي للشراكة األورومتوسطیةمتوسطیة ند لحوار الثقافات األوروآنالی
مقابل جمود دور مفوضیة حوار الحضارات على صعید الجامعة العربیة، واستمرار تناثر جھود 

.المؤسسات اإلسالمیة الوطنیة منھا واإلقلیمیة وعبر اإلقلیمیة
ة      اه الرسوم الدانماركی ل تج ات الع  –وكانت ردود الفع ي الخطاب ة واإلسالمیة  ف ذات  -ربی

.دالالت واضحة حول مدى الشرخ الذي أصاب صورة الحوار على الساحة العربیة واإلسالمیة
ة       ات العربی ي الخطاب ة ف وم الدانماركی ة الرس اه أزم ل تج حت ردود الفع د أوض وق

د أدت  . واإلسالمیة مدى الشرخ الذي أصاب صورة الحوار على الساحتین العربیة واإلسالمیة وق
أة التسییس              ا ام وط ا أم ھ عن دعمھ ة للحوار وممارسة ل وز إسالمیة داعم ى تراجع رم ألزمة إل

ة وإسالمیة   . واإلھانة بشكل  -من ناحیة أخرى، اجتمعت رموز من تیارات مختلفة قومیة ولیبرالی
ا        –غیر مسبوق ئولیة، وفًق ال ضوابط أو مس ر ب ة التعبی على إدانة الغطرسة األوروبیة وحق حری

.للیبرالي الغربي المزعومللنمط ا
یئة للرسول      ة المس ا الرسوم الكاریكاتیری ھ الصالة والسالم    -إن األزمة التي فجرتھ  -علی

ا،      ل تجاھھ ا وردود الفع ذي فجرھ دث ال ورات الح ة تط ًرا لطبیع بوقة، نظ ر مس ة غی ت أزم كان
ة  واتساع نطاق تداعیاتھا، وتعدد القضایا محل االھتمام وتداخلھا، وتعدد الفواع ل الرسمیة والمدنی

.والشعبیة التي تحركت
وھكذا، وفي حین كان یتصاعد معدل االساءة لإلسالم والمسلمین بصور متعددة، نجد أن  

.تتوالى حلقاتھ بصورة متزایدة )20(أو باألحرى إسرائیل –مسلسل تجریم معاداة السامیة 
اییر المزدوجة للسی        ة سمة المع ة الرسوم الدانماركی دت أزم د أن    لقد أك ة بع اسات الغربی

ا    ي علیھ ي تنبن ة   : اختبرت أسس الرؤیة الت ھ     . الصراع، العنصریة والمادی ي الغرب ذات اك ف وھن
ا             ن داخلھ د م ي تتول ة، والت ة الحضارة الغربی ن مخاطر أزم ة تحذر م ة نقدی ذا،  . تیارات فكری ول

ھا یؤك   إن بعض ة ف ارة الغربی ذه الحض ائص ھ المیة نق اریة إس د رؤى حض ث تنتق ذه وحی د أن ھ
ن االستعالء         ة م ة متطرف ى مرحل د أن وصلت إل األزمة ال یمكن حلھا فقط من داخلھا، خاصة بع

ولذا، فھي في حاجة إلى مراجعة تنظر إلى ما تقدمھ نماذج . وإنكار الحضارات والثقافات األخرى
ادل          ري الع ران البش اع والعم یم االجتم ن ق المي، م وذج اإلس ل النم رى، مث اریة أخ حض

.)21(تكافئوالم
رین    ا الكثی ا دع ار تطورھ ة ومس ة الدانماركی ة  –إن األزم ة وقومی وز لیبرالی نھم رم وم

ي الغرب فرض        -ویساریة ولیس فقط رموًزا إسالمیة ارات ف ة بعض التی إلى التحذیر من محاول
ا         ر، كم ة التعبی وم حری ة أو فرض مفھ منظومة قیم ثقافیة ورؤى للعالم تجافي خصوصیتنا الثقافی

.ھ العلمانیة الغربیةتفھم
ة      ذه األزم ي ھ لمین ف . كما حذرت من مؤشرات العمد والقصد في اإلساءة لإلسالم والمس

أو التالعب باألعذار " االعتذار المشروط"أو " رفض االعتذار"ولعل من أوضح األدلة على ذلك 
ریم ازدراء وتسریب مبررات حول عدم إمكانیة تشریع دولي لتج " حریة التعبیر"أو تأكید حیویة 

.األدیان بحجة عدم إمكانیة منع من یرید انتقاد األدیان
ى        –یمكن القول  ،وعلى ضوء ما سبق ا عل ائع السیاسة وتفاعالتھ ة تطور وق د متابع وبع

ى ساحة          ة عل ة والمعرفی ة والفكری ة، وتطور الجداالت النظری الساحة اإلسالمیة الدولیة والداخلی
ین   ة ب رب "العالق الم والغ اردة  م" اإلس رب الب ة الح ذ نھای ارات    –ن راع الحض ات ص إن خطاب

لیست مجرد مبررات ثقافیة ودینیة تستخدمھا السیاسات  ) الدین، االیدیولوجیا، التاریخ(والنھایات 
بل لقد أصبحت إحدى المصالح   . األمریكیة واألوروبیة في نطاق ما یسمى الحرب على اإلرھاب

ة       االستراتیجیة العلیا للغرب ھي إعادة ت ة ومعرفی یم ثقافی لمین وفكرھم وفرض ق شكیل عقل المس
.في محاولة للتصدي لإلسالم المقاوم والممانع

ا         –عند تقییم نتائج الحوار –ولھذا یجب  ي أداء م یر ف نا بالتقص وم أنفس ى ل أال نقتصر عل
ى تزا       . علینا من واجبات ت نظره إل ا، ونلف ئولیتھ أیًض ام مس د  فقد آن األوان ألن نضع اآلخر أم ی

.عنصریتھ واإلساءات المتعمدة المقصودة ضد اإلسالم والمسلمین
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ین    ة بتقن ط، وللمطالب ة فق ت دفاعی ة ولیس تراتیجیة ھجومی رى، آن األوان الس ارة أخ بعب
إن سیل المبادرات الرسمیة والمدنیة، التي أخذت تتوالى . أسس ومتطلبات الحوار العادل المتكافئ

عدھا وحتى اآلن، لم تكن تھدف إلى منع تكرار ما حدث، ولكن إلى خالل األزمة الدانماركیة وما ب
ع     ع م ذي وق دلین  "مجرد رأب الصدع ال لمین المعت ع        ". المس ة م د النخب ان توح ف ك ین كی د تب فلق

دنمارك     ن ال العامة واضًحا وكیف انتقدت بشدة نخب عربیة، تؤمن بالحوار وتمارسھ، ما حدث م
.ًفا ووقاحة دبلوماسیة ومؤامرة أوروبیةوحلفائھا في أوروبا، واعتبرتھ تطر

إن القراءة في أحداث وخطابات وتفاعالت األزمة ساعدت على بیان أن الحوار المطلوب 
تقبًال  ا–مس ادًال ومتكافًئ ون ع د ازدراء أو  –لیك ریم تعم دولي لتج ین ال ى التقن ز عل ب أن یرتك یج

اداة ا         ن تجریم مع م م ا ت در م لمین، بق امیة تحقیر اإلسالم والمس لمین   . لس ر المس إن ازدراء وتحقی
ریس          ف سیاسي لتك ھ توظی ر، ولكن ة التعبی ل أو حری ل الجھ واتھامھم بما لیس فیھم لم یعد من قبی

وبذلك، یتم تبریر كل . اتھام مسلمي الغرب بعدم االندماج، ومسلمي العالم بتھدید االستقرار والسلم
.ألسباب سیاسیة أو دینیة أنماط السیاسات العدوانیة والتدخلیة ضدھم، سواء

د  " حالة"إن : خاتمة القول الجداالت بین خطابات الحوار وخطابات الصراع عبر ما یزی
واضحة المعالم تتنازع على صعیدھا الحجج الثقافیة مع نظائرھا " حالة"عن العقد من الزمان ھي 

ة  ة والعالمی ائع اإلقلیمی ین الوق ة ب ة المقارن ا أن المتابع یة، كم ح السیاس ة توض ات الفكری والخطاب
ییس   ة تس رى درج ة أخ ن ناحی ح م ا توض رب، كم ن الغ ة م وار اآلتی وات الح ییس دع ة تس درج

والت  ل ج وار أو فلنق ات الح راع"أزم ات " الص ض فئ ا بع ف فیھ ي توظ رب"الت یة " الغ السیاس
ة   -الثقافیة -والفكریة األطروحات الحضاریة یة  ) الصراعیة (الدینی داف سیاس ت  . ألھ ع اس مرار وم

ما جدوى الحوار إذن؟ : وضوح ھذا التسییس على ھذین المستویین یصبح السؤال التالي مشروًعا
اس          و باألس ن ھ ة ولك ات الخارجی ن أدوات السیاس رد أداة م یس مج وار ل ار أن الح ى اعتب عل
استراتیجیة وتعبیر عن رؤیة معرفیة ذات تأثیرات متعددة المستویات، وخاصة المستویات المدنیة 

عبیةوا عبیة    . لش ة والش دوائر المدنی ة ال دى فاعلی و م یس ھ رى ل رة أخ ك م ل المح ة "ویظ العربی
ي  "في جھودھا الحواریة، ولكن المحك ھو مدى استجابة الدوائر المدنیة والشعبیة  " واإلسالمیة ف

مع ھذه الجھود، وخاصة وأن تلك األخیرة ال تقارن بنظائرھا الصراعیة من جانب دوائر " الغرب
ولذا، وبعد اتضاح درجة . اء لإلسالم والمسلمین، سواء في مجال الفكر أو اإلعالم أو السیاسةالعد

راع    وار أو الص ف الح ي توظی ییس ف اري–التس ذار،    -الحض وًال اآلن االعت ط مقب یس فق ھ ل فإن
وزه   -بالجھل باإلسالم ر رم ى القطاعات   . كذریعة لتوجیھ االتھامات لإلسالم أو إلھانة وتحقی وعل

ي  الم ة ف عبیة والفكری ة والش رب"دنی ات   " الغ ول عالق تحكمت ح ي اس ة الت در األزم درك ق أن ت
یس الحدیث      ة ول ة العدال الشعوب العربیة اإلسالمیة، على نحو یفرض علیھا جھوًدا متزایدة لخدم

.واالستقرار عن السالم
د   " الشرق "كما على القطاعات المدنیة والشعبیة والفكریة في  در الجھ درك ق الزم   أن ت ال

ارف            ة التع ع ثقاف ب م ى جن ا إل ة جنًب ة المقاوم د ثقاف اء وتجدی ول السالم  –بذلھ إلحی ل  . وال أق ولع
ان      -الدالالت الحضاریة  ى لبن دوان اإلسرائیلي عل وى للع ات الق م   في اشتباكھا مع دالالت سیاس ث

ود صراًعا حضارًیا وھ            -غزة ْن یق اذا؟ وَم ن ولم ره م ن یك ّدعى  تزید الرؤیة وضوًحا عن م و ی
ات      ین خطاب ة ب ن المقارن العمل من أجل الحریة وحقوق اإلنسان؟ ولعل ھذه الدالالت تتضح لنا م
ن           د اهللا ب ك عب ن المل ل م ات ك ر وأولمرت وخطاب وش وبلی ن ب ل م ات ك ر اهللا وخطاب حسن نص
رب   لوك الح ین س ة ب ن المقارن ارك، وم ني مب رئیس حس ین، وال ن الحس د اهللا ب عود، وعب س

دني والشعبي       اإلسرائیلیة زخم الم ین ال ة ب وبین روح المقاومة اإلسالمیة لحزب اهللا، ومن المقارن
ى       دوان عل دین للع رب الم ي الغ ره ف ین نظی المیة وب ة واإلس دول العربی ي ال ة ف د للمقاوم المؤی

ذ       ... المدنیین في لبنان وفي غزة  المي من ي واإلسالمي والع اني والعرب و   12إن المشھد اللبن یولی
ف  )2009-2008(ینایر /مع مشھد العدوان على غزة دیسمبر  ثم 2006 ، ومشاھد العدوان والعن

تان        ي أفغانس ي أو ف الم العرب ي الع واء ف المیة س رى إس احات أخ ى س تمرة عل ررة والمس المتك
ات المتحدة،           ا والوالی اه مسلمي أوروب ان وتج ي البلق از أو ف یكیانج والقوق وباكستان وكشمیر وس
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ا       . مشاھد أخرى تقدم دالالت متناقضة وفي المقابل تبرز ي أوبام رئیس األمریك ي حین یتجھ ال فف
ھ        ي یوین اھرة ف ة الق ن جامع اب م المي بخط الم اإلس ل     2009للع ار ردود فع اب أث و خط وھ

ة  وار       )22(متباین ن أجل ح د اهللا م ك عب ادرة المل ن مب دعم م عودیة ت ة الس ة العربی ،  نجد أن المملك
د  ات فتنعق ان والثقاف ورك   األدی ؤتمرات نیوی والي م ى الت د ) 2008(عل را  2008ومدری وسویس

ت   . )23(في إطار مقولة الفصل بین الحوار وبین السیاسة أو التسییس 2009 ر كان وفي حقیقة األم
ن           ذي أصاب الحوار م ود ال ة لكسر الجم ت محاول ث كان مبادرة السعودیة في صمیم السیاسة حی

اه        .لم اإلسالميجراء عنف السیاسات الغربیة تجاه العا ا تج ود سیاسات أوبام ام جم ثم ھا نحن أم
ا   ة    العالم اإلسالمي وعجزھا عن االستجابة لتطلعات الشعوب اإلسالمیة تج ادة األمریكی ذه القی ه ھ

.)24(الجدیدة
كل ھذه المشاھد تستدعي قراءة حضاریة مركبة والبد وأن تقدم مزیًدا من الدالالت حول 

ة  -ع وإشكالیات العالقة بین الحضاريالصرا/ مغزى جداالت الحوار السیاسي في المرحلة الراھن
دولي     ام ال ي النظ المیة ف ة اإلس ع األم ور وض ن تط ة   . م ا اآلن المقاوم طر لھ ة تس ي مرحل وھ

ن          د م ي مزی تثمارھا ف تم اس ل أن ی دة نأم اإلسالمیة في لبنان وفي غزة وفي كل مكان سمات جدی
عوبھا بأنفس   ة ش ة وثق درات األم اء ق یطرة  إحی ة والس ؤامرة الھیمن دي لم ات التص ھا وبإمكانی

كریة    ة العس أدوات المقاوم واء ب ھیونیة، س ة الص میھ د(األمریكی ا یس یرى. م وار : المس الح
.أو بأدوات الحوار النقدي ولیس حوار االستسالم) العسكري

ذلك ق   ،ك نھم وف ا بی ع األدوار فیم ع اآلن، وتوزی ود الجمی افر جھ ب تض ر یتطل إن األم ف
ن أدوات             یة وأداة م یة سیاس اره قض ات باعتب ان والثقاف ین األدی ة استراتیجیة تنظر للحوار ب رؤی
یاق السیاسي     امًال بالس إدارة الصراع ولیس بدیًال عنھ، ومن ثم تحتاج المبادرة بھ وإدارتھ وعًیا ك

ي عن الحوا     المحیط  ذا دون التخل ل ھ د   رواألھداف السیاسیة ألطرافھ، وك ي   أكاستراتیجیة ومب ف
.، تتعدد مجاالتھ وروافده في األدب والفنون والسیاسةاألساس

ن   -فإن الحوار النقدي یمكن أن یكون سنًدا للحوار العسكري ألن الحوار باعتباره نمًطا م
د   -أنماط العالقات الحضاریة ھ أو         لیس غایة في ح رز الحاجة إلی ي یب یاق دول ھ س ا أن ل ھ، كم ذات

و   . یواریھ فضًال عن الشروط الالزمة لتحقیق أھدافھ ل ھ ومن ثم فإن قبولھ كنمط من أنماط التفاع
ة   قبول مشروط ال یجب أن یعني موقًفا اعتذارًیا دفاعًیا في مواجھة اتھامات الغرب أو في مواجھ

ى البق ا عل راعیة، حفاًظ اتھم الص ادي، سیاس عف الم ن الض ا ع ار، واستعواًض اء أو درًءا لألخط
ة   ولكن یجب أن یكون الحوار انطالًقا من ذاتیة ثوابت األمة، ومن قضایاھا وتعبیًرا عن مجرد آلی

ة   رات السیاس تجیب لمتغی رى تس ات أخ ین آلی ة   . ب ي المرحل ا ف ون مقروًن ریطة أن یك ذلك ش وك
ات        الراھنة بالوعي باألبعاد الصراعیة في دوا ة بخطاب ت مغلف و كان ى ول رف اآلخر، حت عي الط

. الحوار، ومقروًنا بالوعي بحقیقة أثر توازنات القوى على تحدید قضایا الحوار، وغایاتھ، ونتائجھ
ي        ى رأسھا الحوار البین ات   ( وشریطة أن تتوافر لھ شروط الحوار السوي والفاعل وعل ین ثقاف ب

ل  المسبق على الم )وشعوب الحضارة اإلسالمیة ستوى الرسمي والفكري، وأخیًرا شریطة أال تنتق
الیب  . ضغوط الواقع على الرسمیین إلى النخب والمفكرین فھم مطالبون بالحوار، ألنھ من بین أس

.)وفق مقولة العالمة القرضاوي( جھاد العصر ولیس اعتذار العصر
وذج المقاصد    الشرعیة،  وال یكون الحوار أحد سبل جھاد العصر إال من خالل تحري نم

ارف   ران والتع ة والعم تخالف والتزكی یم االس ة    . وق ن المقاوم دث ع ر یتح ي العص اد ف و جھ ھ
فإن السالم . والعدالة في مقابل لغة السالم التي یتحدث بھا الداعون إلى الحوار من الدائرة الغربیة

إ . ال یتحقق بالحوار إذا كانت العدالة مفقودة وإذا ماتت المقاومة ة الحوار   بعبارة أخرى ف  –ن ثقاف
دینا الم، أو   -ل و االستس الم ھ ن الس ون ثم ى ال یك ة وحت ة كغای وم العدال ن مفھ ق م ب أن تنطل یج

ة       . االعتذار أو الدفاع عن براءة الذات الحضاریة ن رؤی ق ع ا تنبث أن ھذه الرؤیة عن الحوار إنم
ة عن    الم  "معرفیة وفكری ر الع ن       "تغیی تقرار والسالم م ق االس یس مجرد تحقی وى    ول ور الق منظ

.وھذا ھو موضوع الجزء الثاني من الدراسة. المھیمنة في النظام الدولي
:رؤیة تعارفیة إنسانیة: في نمط االستجابات البنائیة: الجزء الثاني
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ماذا یفعل المسلمون لمواجھة التحدیات؟ وماذا یقدمون للعالم وھم جزء منھ؟
ر العالمي المنشود نحو نظام عالمي إن إصالح أحوال المسلمین مطلوب الحداث التغیی

.أكثر عدالة وإنسانیة
أنماط اإلصالح كاستجابة من الداخل ونحو الداخل، وأنماط تفعیل : وھنا، یقترن أمران

.الحوار كاستجابة للمساھمة في تغییر عالمي
االستجابة من الداخل ونحو الداخل: نماط اإلصالحأ: أوًال

ا    " المرجعیة اإلسالمیة "تبر من إبجدیات إن التنوع في نماذج اإلصالح یع ؤمن بھ ي ی الت
د  الح والتجدی وض      ، رواد اإلص د والنھ عون للتجدی اداتھم، ویس ي اجتھ ا ف دون بمبادئھ ویسترش

ط           . بمجتمعاتھم في ضوئھا یس فق ة ل دة المرجعی ي إطار وح دد ف ول إن التع ن الق ى یمك بھذا المعن
ا شامالً    مقبوًال؛ بل ھو ضروري والزم، وھو من مظاھر ا . لتعبیر عن فھم اإلسالم بوصفھ نظاًم

رة           ن فت ا م كالت والقضایا وتغیرھ ي المش وع ف اة والتن ب الحی المنطلقات واحدة إال أن تعدد جوان
رامج اإلصالح             دد ب رؤى وتع ى اختالف ال ود إل ك یق ل ذل ى آخر؛ ك ان إل ذا  . ألخرى، ومن مك ھ

ى أساس المر      رامج اإلصالحیة عل رؤى والب ن أصل       التنوع في ال ر ع ا یعب ة اإلسالمیة؛ إنم جعی
ي     انیة الت رة اإلنس األشیاء، وینسجم مع حقائق الوقائع االجتماعیة والسیاسیة، ویعكس جوھر الفط
ات    ي معطی تتأبى على التنمیط والقولبة وتنزع دوًما للتنوع وتتآلف مع حقائق التعدد في الكون وف

ة اة االجتماعی ي. الحی ا ھ المیة ذاتھ ة اإلس ع  المرجعی ب بجمی ة، وترح واب المغلق تح األب ي تف الت
.االجتھادات التي تشتبك مع الواقع وتھدف إلصالحھ وتطویره

ذاتھا دون          دة ب رة واح د بخب یس التقی ى أرضیة واحدة ول إن الوضع المثالي ھو التعدد عل
ین ویرتبط ذلك بخصوصیة الرؤیة اإلسالمیة النابعة من شمولیتھا، حیث ال یمكن الفصل ب. غیرھا

ن           الدیني وغیر الدیني،  ا، وم ى كثرتھ انیة عل اة اإلنس اد الحی ة أبع دیني یغطي بطرق متفاوت فال
وعندما تبدأ مراجعة . خاصة إذا ما تم تبني تعریف شامل وواسع لماھیة السیاسي بینھا السیاسي؛

ي األصو    -حقیقیة وجادة ألھمیة الوصل ولیس الفصل بین الدیني وغیر الدیني  ث ال توجد ف ل حی
ة            -المرجعیة ما یدعم فكرة الفصل  ع مستوى فعالی بیل رف ى س د أنجزت ف ة ق ستكون خطوة مھم

.وإنجاز أي عملیة إصالحیة في العالم اإلسالمي
ؤال          رز س المیة، یب ة اإلس تندة للرؤی الح المس اذج اإلص دد نم وع وتع ن تن ا م وانطالًق

بیل ا      : المؤتمر الرئیسي ي س ر المتنافسة ف داخل التغیی ات     ما ھي م ي مجتمع ة ف إلصالح والنھض
العالم اإلسالمي المعاصر؟ وأین موضع حركة فتح اهللا كولن منھا؟

ود عدد         ى وج الم اإلسالمي المعاصر إل داد الع تشیر تجارب اإلصالح والتجدید على امت
ة               ن زاوی ف ع یة تختل ام رئیس ة اھتم ھ زاوی ا ل ال منھ ى أن ك ا تشیر إل ة، كم من الرؤى االجتھادی

ھ   ىلرؤى األخراھتمام ا ھ نواقصھ وإخفاقات ا     . ، ولھ مزایاه وإنجازاتھ، كما أن ل رؤى م ذه ال ن ھ م
الح         ى اإلص ّدم عل یة مق لطة السیاس الح الس ى، وأن إص ن أعل دأ م الح یب ى أن اإلص ز عل یرك
ن      ون م االجتماعي والتربوي، في مقابل رؤیة أخرى تؤكد على أن البدایة الصحیحة یجب أن تك

ة  القاعدة االجتماعی ة واألخالقی اك  . ة، ویجب أن ترتكز على التربیة والتنشئة والتنمیة الروحی وھن
رؤیة یعتقد أصحاُبھا أن اإلصالح رھُن استخدام القوة الخِشنة في مواجھة عوامل التأخر، وأسباب 
ل      ي مقاب ًرا، ف التدھور سواء كانت داخلیة أم خارجیة؛ أي إنھ یجب أْطر الناس على اإلصالح أط

ة          رؤیة أخر ة طویل لمیة التدریجی ائل الس اره إال بالوس ؤتي ثم د أصحابھا أن اإلصالح ال ی ى یعتق
ھناك من یركز على إصالح ما فسد من عقائد الناس، وھناك من یرى أن التركیز یجب أن . النفس

یتجھ إلى العالقات والمعامالت والمؤسسات، وأن إصالحھا سیلقي بثماره على الجمیع وإن بنسب 
وق النھضة             . متفاوتة ي تع ة ضغوط الخارج الت ي مقاوم ھ ف ل اجتھادات ن یصّب ج ا م ھناك أیًض

وعلى . وھكذا... األھم ھو قھر عوامل التأخر الداخلي أوًال ... ال: واإلصالح، وھناك من یقول لھ
أساس اختالف الرؤى واالجتھادات وتباینھا، تشكلت حركات وجماعات ومؤسسات، واكتسب كل 

اد،            منھا طابًعا یعكس  ي االجتھ ھ ف ى منھجیت ر عل ھ، ویؤش ھ، ویوضح نقطة انطالق ؤرة اھتمام ب
املة        ة اإلسالمیة الش ا تتیحھ المرجعی ار م ي إط ذه       . وجمیعھم ف ى صحة وجدوى ھ م عل ا الحك أم
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الرؤیة أو تلك، أو أفضلیة ھذا االجتھاد وصحتھ وصالحیتھ على غیره، فھذا متروك للتجریب في 
د  الواقع، ولتقدیر ما تنتجھ ي    . ھذه الرؤیة أو تلك من مصالح، وما تدفعھ من مفاس دُل ف ُم الع والَحك

ام ال           ا الع ام، ورأیھ ا الع ة؛ نقصد رأیھ نھم األم ذین تتشكل م التقویم العملي ھو رأي المواطنین ال
.یمكن أن یجتمع على إقرار الخطأ وإنكار الصواب، أو قبول الفساد ورفض اإلصالح

ل الس  االت یظ ع الح ي جمی و وف ا، وھ ي مطروًح اد : ؤال األساس ن أبع د م و ُبع اذا یعل لم
ھ؟   ات تحرك ائم      اإلصالح على غیره لدى بعض اإلصالحیین، ویحتل قمة أولوی ار ق ذا اختی ھل ھ

ادي؟ أم     ار االجتھ ق االختی على نمط االستجابة للتحدي؛ أھي مقتضیات الظرف، أم إنھا من منطل
ذه العو  باب          نتیجة عوامل متعددة وِلما تفرضھ ھ ن أس ا م ا یحف بھ ل، وِلم ات للعم ن أولوی ل م ام

النجاح والفشل؟
ة،         ل منطق نجد أن لك الم اإلسالمي المعاصر س دان الع إذا ألقینا نظرة عامة على بعض بل

ا     ة عن غیرھ ا مختلف ة  . "وأحیاًنا لكل دولة، سماٍت خاصة، وظروًفا معینة تجعلھ ا الحدیث -" تركی
ة       لھا أكثر من خصو -على سبیل المثال ى دول رى إل ة كب ن دول ا م صیة ناجمة عن ظروف انتقالھ

اني    ن إرث عثم دولي، وم ة        / ھامشیة في النظام ال ة ثمانی ي طیل اني تغریب ى توجھ علم إسالمي إل
ة     عقود، وقد فرضت ھذه الخصوصیات تحدیاٍت مختلفًة على حركات اإلصالح اإلسالمیة التركی

ا        زة ومسارات لھ دائل متمی ا ب ي إطارھ ة       ، وقدمت ف ى الحال ز عل ن التركی ل م یتھا تجع خصوص
ة  المي-التركی الم اإلس ي الع الحیة ف ات اإلص راء لألطروح ل إث ط عام یس فق رة  -ل ا خب ل أیض ب

كاشفة ومفسرة لمحددات الفعالیة وعناصر الدینامیكیة المفقودة فى كثیر من الخبرات المناظرة فى 
. الدائرة الحضاریة اإلسالمیة

لن تحقق أھدافھا بدون وضعھا في سیاق خبرات اإلصالح حث في فإن عملیة الب ،ومن ثم
خلي، وإطار أوسع یتضمن حاالت مقارنة تختلف من حیث سیاقھا الخارجي ومن حیث سیاقھا الدا

.ومن حیث إنجازاتھا الداخلیة
: تساؤلین أساسیین/ إشكالیتینمن ث ھذا البحوینطلق 

ھناك نمط شائع ویحتل األضواء . السیاسیة عن العالقة بین الفكر والحركة التساؤل األول
ال            ى المج ا یقتصر عل ر م ن الفك اك م یة المباشرة، وھن ة السیاس وھو ذاك الذي یتجھ نحو الحرك

.الحركي الدعوي أو التربوي أو االجتماعي
ا  ین             ،ومن ھن ا ب د، وأیًض ین رواد اإلصالح والتجدی ز ب اییر التمیی ن مع ذیع م ا ی نلحظ م

اإلسالمیة على نحو یخلق استقطاًبا ثنائیا مصطنًعا بین ما ھو سیاسي وما ھو  الحركات والتیارات
. غیر سیاسي في حركات وتیارات اإلصالح

یس         اري، ول ر الحض ة للتغیی وة حرك ى ق ري إل روع الفك ة المش ول طاق ف تتح ا كی أم
لماضیین، السیاسي فقط، فھذا ھو الحاضر الغائب في كل جھود اإلصالح اإلسالمي عبر القرنین ا

ارات وعن          ات والتی ذه الحرك ة عن ھ راءات المقدم ي الق أو على األقل ھذا ھو الحاضر الغائب ف
.مآلھا حتى اآلن

ود       ي قوَّمت جھ ات الت ین األدبی ولعلنا نستطیع أن نقول أیًضا إن من أھم مالمح التوافق ب
ل المشروع الفكري اإلصالح والتغییر من أجل النھوض، والتي تعاقبت عبر قرنین، ھو عدم تحو

ي    إلى برامج وخطط حركة بل وإلى مؤسسات تقوم بأدوار متكاملة في مجاالت مترابطة ُتشكِّل ف
اد           ة واالقتص یم والثقاف ة والتعل یم التربی ة ق ن منظوم داًء م اریة ابت ة الحض ا المنظوم مجموعھ

ا  ذه المنظوم دي بھ ي تھت ات الت ل والمؤسس ى الھیاك وًال إل ة وص الم والسیاس رامج واإلع ي ب ت ف
.حركتھا

مع فتح اهللا كولن تبدو أنھا تقدم  المعاصرة الخبرة التركیة بعض الخبرات مثل  وإذا كانت
ابقة     نموذًجا عن كیفیة ملء ھذه المنطقة الوسطى غیر المملوءة عادة في مشروعات إصالحیة س

ة االجتماع       ین الحرك وي وب ر الترب ین الفك ى    أو راھنة، أال وھي المنطقة الوسطى ب ة وصوًال إل ی
ى        ھ إل ع ومن ى المجتم ھ إل رد ومن الحركة السیاسیة، بعبارة أخرى، المنطقة الوسطى بین تربیة الف
اط      دم االرتب د ع ع تأكی ل م اء، ب دون اّدع روطھا؟ فب ا ش ة؟ وم ذه العملی ق ھ ف تتحق السیاسة، فكی
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ا         ردوٌد اجتم ا م ي تركی ة ف ة الحدیث ة اإلصالح التربوی عي واقتصادي  بالسیاسة، فكیف كان لحرك
 .وسیاسي؟

ین خصوصیتھا   عنالتساؤل الثاني   :العالقة بین عالمیة الرسالة اإلسالمیة وإنسانیتھا وب
دیني     فإلى أي حد اتجھت جھود واجتھادات رواد اإلصالح إلى ما ھو أبعد من مجرد اإلصالح ال

ار   أو الفقھي إلى اإلصالح المجتمعي بل وإلى اإلصالح العالمي؛ أي إصالح حال ا انیة باعتب إلنس
ى أخرى     "اإلنسانیة"أن المسلمین جزٌء منھا، وإن اختلف بالطبع مفھوم  . من فلسفة حضاریة إل

ي           ي تأسست ف ة لمشروعات اإلصالح اإلسالمیة، الت دادات الخارجی بعبارة أخرى، ما ھي االمت
وھل اقتصرت أطر وطنیة وإقلیمیة محددة؟ وما ھي غایات وأھداف وآلیات وأدوات ھذا االمتداد؟ 

على المناطق اإلسالمیة ومشاكلھا فقط؟
ات   ت األدبی ارات       -إذا كان ن رواد وتی ة ع ة والفكری احة األكادیمی ا الس ر بھ ي تزخ الت

قد اجتھدت لتصنیف ھذه الجھود ودراسة محتوى  -اإلصالح الراھنة والسابقة في العالم اإلسالمي
اب    كالیتان الس ل اإلش ن       ومضمون أفكار رموزھا، فھل تمث ال؟ وخاصًة م ذا المج ي ھ ًدا ف قتان جدی

ح الدراسات     . الخطوط الفاصلة بین الفكر والمجتمع والسیاسةحیث تعدیلھما  ن مالم ح م وھذا ملم
ة            ة أو االجتماعی یة التقلیدی ي لیست بالدراسات السیاس یة، فھ وم السیاس دخل العل ن م الحضاریة م

.)25(ةالتقلیدیة أو الفلسفیة والفكریة التقلیدی
الم    : الخصوصیة الثقافیة واستجابات المسلمین: ًیاثان ي الع اإلنسان في قلب اإلصالح ف

:اإلسالمي
ات   -بصورة مباشرة أو غیر مباشرة –أتوقف عند مقولة ھامة، استحضرتھا  ،وھنا األدبی

. التي تصدت للتفكیر في الحالة العامة لمواجھة المسلمین للعولمة
مین بالھویة وخوفھم على اإلسالم وثقافتھ ومقتضیات  أن انشغال المسل: وھذه المقولة ھي

ى  درتھم عل ت دون ق د حال دنیا، ق ور ال ھ أم الزم ل تنظیم ي ال الح الحقیق دیات اإلص تجابة لتح الس
وھذه المقولة . العولمة األكثر خطورة وإلحاًحا، أي على الصعد السیاسیة واالقتصادیة والعسكریة

ین اإلسالم     وإن تجددت بشأن العولمة، فلقد سبق طر ة ب بل المواجھ حھا في مراحل سابقة حول س
ان    . وبین العلمانیة والتحدیث والتغریب دول   -بل ویرى البعض أن نجاح الصین والیاب ًة بال مقارن

ن   -العربیة ومعظم الدول اإلسالمیة في التحدیث یرجع إلى تركیزھما على التحدیث دون خوف م
بمعنى ضیق  (عض اآلخر أن حدیث الخصوصیة الثقافیة كما یرى الب. تناقضھ مع الھویة أو الدین

د  ادات والتقالی ة والع رد الھوی لمین  –) أي مج رب والمس ام الع تدعیھ الحك ین یس ًة ح و  -وخاص ھ
و            الم، وھ ي الع ا یحدث ف ًة بم ي واالقتصادي مقارن ل السیاس ى الفش حدیث استھالكي للتغطیة عل

ن أجل دغدغة الشعوب       -ما یبدوولیس للخارج ك–حدیث تعبوي موجھ باألساس للداخل  ك م وذل
ة   وى المعارض ع ق یة م ة السیاس الل اللعب دیث   . خ ة ح وى المعارض ك الق تخدمت تل وإن اس

. الخصوصیة أیًضا، فإنما تستخدمھ بمنطلقات أخرى وفي نفس اللعبة السیاسیة
ین     ن الص ل م ت بك ي أحاط ة الت ة والعالمی ر اإلقلیمی یل األط ى تفاص رق إل دون التط وب

ة         والی دول العربی ى عكس ال ك عل ن مساعدة، وذل م تك ابان، ومثَّلت بالنسبة لھما بیئة محایدة، إن ل
دون التطرق       تقالل عن الغرب، ب واإلسالمیة، حیث تم إجھاض محاوالت التحدیث والنھضة باس
ة      التین الیابانی ي الح ة ف ة والثقافی ة الدینی وى الممانع ى أن ق ارة إل ي اإلش یل یكف ذه التفاص ى ھ إل

ة؛ فاإلسالم    و اط الممانع الصینیة، ال ترقیان إلى نظائرھما العربیة واإلسالمیة، نظًرا الختالف من
ي تجارب          . لیس الكونفوشیوسیة أو البوذیة ن دور ف یم اآلسیویة م ان للق ا ك راف بم ع االعت ھذا م

یویة ة اآلس ب    . التنمی ى جان المیة إل ات اإلس رز المجتمع م تف اذا ل ائل لم د وأن نتس ذا الب وى  ول ق
، لماذا لم تفرز )التي وصلت بالمسلمین في معظم األحیان إلى الجمود(الممانعة للتغریب والعلمنة 

ود؟            ظ لدرجة الجم ى الحف د أدى إل ى اإلسالم ق ل الخوف عل یلة؟ ھ في المقابل بدائل تجدیدیة أص
ة    یة الثقافی ن مجرد ا        –لماذا لم تتحول الخصوص ة م ر رحاب و أكث ذي ھ ا الواسع ال ادات  بمعناھ لع

یم    اریخ والق ع والت ى         –والتقالید، والذي یمتد إلى الموق ة عل ذه الخصوصیة الثقافی در ھ م تق اذا ل لم
التحول إلى طاقة تجدیدیة؟ 



22

ة    ة والھیمن إن الجدل حول دوافع وأھداف خطاب الخصوصیة الثقافیة في مواجھة العولم
وجانب آخر ھو الفعل اإلیجابي  جانب رد الفعل والتوظیف السیاسي،: األمریكیة حدیث ذو جانبین

افي    ة الثق ر أھمی ي ال تنك ة الت ى العلمی ي عل ع(المبن اه الواس ي  ) بمعن واء ف ي س دوًال بالسیاس مج
 .)26(دفاعنا، بل واألھم إعادة بنائنا استراتیجیة الھجوم علینا أو في استراتیجیة

الم وباإل      ل اإلس ن داخ لمین، م الم المس د ع الح وتجدی ى إص درة عل الم، ودون إن الق س
ي       درة ف ذه الق الم المحیط، إن ھ انغالق وانعزال، أي بقدرة على التفاعل الحضاري الرشید مع الع

غ أو   : حاجة إلى أمرین ضروریین د وال تط من ناحیة نظم حاكمة مستقلة وذات رؤیة ذاتیة للتجدی
ا  تستبد من أجل مجرد االستمرار في السلطة، ومن ناحیة أخرى بیئة دولیة محیطة یر تفع في ظلھ

درة    . ولو ما یسمى المعتدل" اإلصالح اإلسالمي"سقف  ومن الواضح أن من أقوى أسباب عدم ق
ا              ك عم رین، ناھی ذین األم وافر ھ ة، ھو عدم ت ة لتحدیات العولم ى االستجابة بفعالی المسلمین عل

ا    –أصاب المنطقة العصب، أي المجتمع  عبًیا أم أھلًی ان أم ش دنًیا ك ریط     -م راط،  من عجز وتف وإف
ن              تعمار م داخل واالس ي ال تبداد ف ین االس الف ب غوط التح ود وض ن استمرار قی ن م على نحو مكَّ

. الخارج
ومن ثم تتطلب ثانًیا تصمیم . ھذه الصورة تتطلب أوًال الوعي باإلمكانیات وبالقیود القائمة

عوب    ون الش المي، تك اري إس روع حض راد (مش ات وأف ھ وأدوات  ) جماع ھ وقاعدت ي منطلق ھ ھ
ي         و ف دث، ول د وأن یح راكم، الب تمر ومت ي دؤوب ومس افي ومجتمع ر ثق و تغیی عًیا نح ھ، س وآلیات

. تغییًرا من أعلى–المدى الطویل 
فإن . إن نماذج كل من مالیزیا، تركیا، إیران، بالرغم من اختالفاتھا، تقدم دالالت متنوعة

. التنوع والتعدد والتعارف والتداول والتدافع الحضاري سنن اهللا
ة    ب العولم ة عواق ة مواجھ ات وكیفی ول آلی الرؤى ح ل ب ا یتص یة  وفیم ى الخصوص عل

الح  ات اإلص آالت عملی ى م م عل ن ث ة وم افي الثقافی د الثق ع البع فة –، وموض ي بص د القیم والبع
:من ھذه العملیة، فیمكن اإلشارة إلى المجالین التالیین -خاصة

ال األول ة والقیم  -المج دالالت الثقافی كریة   أن ال یة والعس ادیة والسیاس ار االقتص ة لآلث ی
عد       ذه الصُّ ى ھ ة مباشرة عل المباشرة على األمة، تدفع للقول بأنھ ال یكفي أن تجري عملیة مواجھ
دھور             ل الت ي ظ ن والمستحیل ف ین الممك ة ب ا؛ نظًرا إلشكالیة العالق ق نتائجھ فقط، بل قد ال تتحق

ًرا أل المیة؛ ونظ ة اإلس وة المادی الي للق ة  الح اد ثقافی ة ذات أبع كالت المادی ب والمش ذه العواق ن ھ
فھي ناجمة عن قصور في الرؤیة الكلیة للعالقة بین العالم واإلنسان والكون، ترتب علیھا . خطیرة

.فصل القیم عن العقل؛ ومن ھنا أھمیة الرؤیة الكونیة المؤمنة التي تركز على االجتماع اإلنساني
ھ،          فإن فقھ مواجھة العو ،ومن ثم ق ب ا یتعل ل م ن اإلنسان وك داًء م ق ابت د أن ینطل لمة الب

ة         اب الھوی ا أص ن أجل عالج م ة م سواء من إعادة تشكیل البناء العقلي، والتربیة العقدیة الجھادی
.الحضاریة اإلسالمیة من مثالب انعكست في شكل تدھور القدرات المادیة

من دون تعصب في مواجھة اآلخر  -قوًة وضعًفا–فھذا الوعي المتجدد بالذات الحضاریة 
.ھو المنطلق لالنتقال من الممكن إلى اإلمكان، ثم إلى التمكین للقدرات المتجددة لألمة

ة       ار مادی ن آث ة م بعبارة أخرى، بقدر ما لألبعاد االقتصادیة والسیاسیة والعسكریة للعولم
ار ث   ن آث ل خطورة؛     سلبیة مباشرة على األمة اإلسالمیة، بقدر ما لھذه األبعاد م ة ال تق ة وقیمی قافی

الل    ة خ ین للُعمل تلزم وجھ ا یس ا  مم ة أساًس ة وخارجی ارات مادی رؤى   . اعتب ا ال ت معھ إن اتفق ف
ة   ال   (اإلسالمیة حول تجلیات العواقب المادی بیل المث ى س ى     : عل ب الرأسمالیة المتوحشة عل عواق

ال   ع(فھي ال تتفق معھا حول أسانید تفسیر ھذه العواقب ) فقراء العالم بیل المث ى س ة   : ل اك رؤی ھن
ة  ). إسالمیة تتصل بمخاطر تحول المال إلى سلعة للمتاجرة والمضاربة –كما أن موطن المواجھ

ا إال باللحاق     -في الرؤیة اإلسالمیة اك منھ ھو الداخل؛ وذلك دحًضا لمقولة حتمیة العولمة والالفك
.قیمة القوة كما أن موطن اإلصالح العالمي برمتھ ھو قوة القیم ولیس. بھا

المي    -المجال الثاني افي الع ضرورة مشاركة الدعوة اإلسالمیة في التجدید والتطویر الثق
ى حد سواء      ة عل ر المادی ي  . على النحو الذي ُیمكِّن من مواجھة عواقب العولمة المادیة وغی ویلتق
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مشتركة بین  في ھذا المجال كل مناھضي العولمة الذین ینطلقون من أسس وقواعد قیمیة وأخالقیة
ث إن     ة؛ حی وع والتعددی األدیان، تحترم االنتماءات، والوعي بالذات والشعور بالھویة في ظل التن
ھ     ا أضحى علی الدوائر الحضاریة المختلفة تشھد إحیاًء وتجدیًدا روحًیا وأخالقًیا على نحو یبرز م

.دور الدین في الثقافة
دور      ذا ال اء لھ ذا اإلحی ذي ھ ر الحدود       وبقدر ما یمكن أن یغ ا عب صراًعا حضارًیا وثقافًی

وفي داخلھا، بقدر ما یمكن أن یكون أساًسا لتعارف وتعاون یغذي قوى مضادة للعولمة ذات أبعاد 
المي  ع   . قیمیة وروحیة وأخالقیة، وھي القوى التي تعمل في نطاق المجتمع المدني الع ذا المجتم ھ

.ا عن عولمة بدیلةالذي ھو إفراز للعولمة بقدر ما یتصادم معھا بحًث
ًة           : بعبارة أخرى  ھ خدم افي بعین وذج ثق ة الساعیة لفرض نم لبیات العولم ة س ي مواجھ ف

ل   ن تفعی د م ادیة، الب راض اقتص ة(ألغ ارات  ) العالمی ات والحض ارف الثقاف ى تع وم عل ي تق الت
راه    ر أو إك ا قس ابي دونم ا اإلیج ا وتفاعلھ عید االجت  . وحوارھ ى ص دور عل ذا ال ام بھ إن القی اع ف م

ة             ب العولم ي معالجة مشاكل وعواق ق ف ة، تنطل ة العولم ة مضادة لثقاف ل بنشر ثقاف اني كفی اإلنس
ارف   ...) الفقر، مشاكل المرأة واألسرة والشباب( من تفعیل قیم العدالة والمساواة والتضامن والتع

.ةخدمًة لمصالح اإلنسان وتحقیًقا للوسطیة واالعتدال والتوازن، وھي أساس رؤیة إسالمی
ول       : بعبارة أخیرة ن أیل ر م د الحادي عش ا بع بتمبر (إن جداالت العولمة ثم جداالت م ) س

ن  فت ع والي–كش ى الت دت عل م أك ة  -ث ر العولم ي عص لمین ف ة المس ھ أزم لت إلی ا وص ق م عم
ة       ن مؤشرات الممانع وعصر الھیمنة األمریكیة، وعلى نحو أضحت معھ الحاجة ماسة للبحث ع

عوات االنھزامیة باسم العقالنیة والرشادة والبراجمتیة والواقعیة حفاًظا على والمقاومة في مقابل د
.مصالح قطریة ضیقة

ول            ن أیل ر م د الحادي عش ا بع ي عصر م رؤى اإلسالمیة ف ى ال بتمبر (إن عل د –) س ولی
س   -عصر العولمة ة  (فریضَة وضع أس ھ المقاوم ة  (، و)فق ھ الحرك ات     ). فق م المنطلق ن أھ ل م ولع
:تحكم تشكیل ھذه الرؤى ومخرجاتھا ما یليالتي یجب أن 

اریخ         ل ت ف یجب أال نجع م كی ھ؟ ث اك من كیف ال یجب اعتبار العولمة قدًرا محتوًما ال فك
إساًرا إلدراكنا بأننا المتھمون، وأن الوالیات المتحدة في موقف ) سبتمبر(الحادي عشر من أیلول 

التحریر، المقاومة، : ومفاھیمنا، فنستدعيرد الفعل والدفاع؟ وكیف نحرر مدركاتنا ومصطلحاتنا 
ف یجب عدم    : االستعمار، العدوان في مقابل السائد اآلن اإلرھاب، اآلخر، السالم، األقلیات؟ وكی

ي      ث ال نغرق ف وى؛ بحی فصل االھتمام بالبعد الحضاري الثقافي عن األبعاد السیاسیة وتوازن الق
.ازنات القوى ومصالحھا أو العكس صحیح؟مقوالت دوافع الصراع الحضاریة ناسین دوافع تو

ة      ة األم ھ وضع األم وكیف نجمع بین أزمة العالم وأزمة األمة تأكیًدا على ما أضحى علی
بتمبر (في العالم اآلن؟ وكذلك، ضرورة الوعي بأن ما بعد الحادي عشر من أیلول  یس نقطة   ) س ل

األمر الذي یجعل من الضروري أن وھو . فاصلة جدیدة في السیاسة األمریكیة بعد الحرب الباردة
ول      : یظل السؤال التالي مطروًحا ن أیل بتمبر (من المسئول عن أحداث الحادي عشر م ن  )س ؟ وم

ذائعین            ومین ال ین المفھ تباك ب ك االش ف نف ذھا؟ وكی ذي نف ن ال ا؟ وم ط لھ ذي خط وار  : (ال ح
حوار صحي،   ، ونوفر أو تتضح لنا الشروط الالزمة إلجراء)صراع الحضارات(و) الحضارات

ال  -وكذلك األدیان–ونحدد الظروف التي تعزز صراًعا حضارًیا، ألن االختالف بین الحضارات 
.یولِّد في حد ذاتھ الصراع؟

املة      إن عناصر اإلجابة عن ة إسالمیة ش ة فكری . األسئلة السابقة، إنما تمثل عناصر رؤی
ة تقوم على االعتراف بمسئولیة وھي رؤیة لن تتحقق بسیاسات حكومیة رسمیة فقط، إنما ھي رؤی

ط  ات فق یس الحكوم رد ول ان الف میة   . اإلنس تجابات رس رز اس راھن ال یف ة ال ع األم ان واق إذا ك ف
ة       ات الحرك رى إلمكانی ادر أخ اك مص إن ھن ة، ف ا األم ي تواجھھ دیات الت ھ للتح ة فاعل وحكومی

ي تكافلھا وتداخلھا فیما بینھا، المستجیبة؛ ابتداء من الفرد، إلى األسرة، إلى قوى المجتمع المدني ف
وق         رة لحق رقیة، المناص ة والش وى الغربی ع الق المي م امن ع و تض ة نح دودھا القومی ر ح وعب

لمین    اركة المس اب، إن مش د اإلرھ ة ض رب األمریكی ة وللح ادة للعولم ان، والمض راًدا –اإلنس أف
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ة ة ومدنی ات اجتماعی ات وحرك ات ومؤسس ل ا -وھیئ ن أج اعالت م ذه التف ي ھ ة ف ة والحری لعدال
الم           الم اإلس ھ ع ي تواج ة الت دیات العالمی تجابة للتح ل االس بل تفعی م س ن أھ و م اواة، لھ والمس
ادة وعاجزة عن             ر ق ات غی نظم والحكوم دو ال ث تب رن الحادي والعشرین، حی والمسلمین في الق

.االستجابة بفعالیة
م ا        ن أھ َي م ر الحدود َلھ عبیة عب ة الش ذه المشاركات المدنی ا   إن ھ ي یوفرھ ات الت إلیجابی

ة تحدیات    اب    (عصر العولمة للمسلمین واإلسالم، في مواجھ ى اإلرھ ة عل إال ). الحرب األمریكی
ول   در الق ھ یج ة       : أن رات الجذری ن التغیی امًال ع دیًال ك ون ب ن أن تك اركات ال یمك ذه المش إن ھ

اة        نظم الحی ي ت یة الت ل الدستوریة والتشریعیة والسیاس یة واالقتصادیة    المطلوبة في الھیاك السیاس
ة االقتصادیة،         ة، والتنمی ة االجتماعی ة، والعدال ق الدیموقراطی ذي یحق واالجتماعیة، على النحو ال
لمین       الم اإلسالم والمس ن یكف ع عندئذ تكتمل صور االستجابة الفاعلة للتحدیات الخارجیة التي ل

. عن مواجھتھا
ا ات  : ثالًث ین الثقاف وار ب ل الح روط تفعی ن ا: ش تجابة  م ى االس ة إل تجابة الھجومی الس

:البنائیة
في  التباین قوى االنسجام على حسابقوى وإذا كان الحوار في نظر البعض سبیًال لزیادة 

ي ظل         )27(إطار العولمة ا ف زداد تكرًس این ی ت أن التب د بین ، إال أن آثار التسییس السابق شرحھا ق
ا    خطابات وسیاسات الھیمنة الغربیة الحضاریة على ال ط، مم عالم برمتھ ولیس العالم اإلسالمي فق

روع الصیني، لدرجة         ا المش ات واألدوات منھ ددة المصادر والتوجھ ولد مشروعات مقاومة متع
ي،           روع اإلیران ا المش یا، ومنھ رن آس رین بق د والعش رن الواح ف الق ى وص بعض إل ت ال دفع

ا ال أتحدث عن     . والمشروع الالتیني، والمشروع اإلسالمي  ا ھن وى صاعدة منافسة     وأن مجرد ق
ن أتحدث عن           ة ولك ة، وال أتحدث عن حضارات متقابل وة األوروبی للقوة األمریكیة وحلیفتھا الق
تند     ي یس الم الت مشروعات متقابلة تنظر لمستقبل العالم برؤى متنوعة انطالًقا من تنوع الرؤى للع

ة ة والھوی ة الثقاف رؤى ماھی ذه ال ن ھ ل م میم ك ى ص روع وف ل مش ا ك ارات  إلیھ ة باالعتب مجدول
.السیاسیة واالقتصادیة

إذن ما المقصود باالستجابة الھجومیة من رؤیة تعارفیة إنسانیة؟
روع  -أ ع المش واره م ل بح ا یتص ة، وم فة خاص المي بص روع اإلس ل بالمش ا یتص وفیم

ن            ن المشروعین، یمك ل م املي ك ین ح ة ب وة المادی وازن الق تالل ت الحضاري الغربي في ظل اخ
ذ   ن المشروع الحضاري اإلسالمي لیس بمفرده الذي یواجھ أزمة تدعى الحداثة الغربیةإل القو من

روعھا، إال أن         ي مش امًال ف دماج ك م االن ا ت ة إذا م ذه األزم ل ھ ى ح درتھا عل رن ق ن ق ر م أكث
ي    اني   (المشروع الحضاري الغرب داثي الوضعي العلم ي     ) الح ت ف ة وإن اختلف دوره أزم  یواجھ ب

ذا المشروع   .عةالنوع والطبی ة الرأسمالیة    : فإن الركن الركین من أركان ھ ة اللیبرالی الدیموقراطی
وھي . إنما تمر بأزمة تنعكس على أزمة المجتمعات الحداثیة وعلى أزمة في النظام العالمي برمتھ

.)28(أزمات تدور حولھا مراجعات معرفیة وفكریة ونظریة مھمة في الغرب ذاتھ
نعكس        ھذإذن فالبد أن  تكون  ات ت ذه األزم ث أن ھ اًال للحوار حی دورھا مج ه األزمات ب

المیة ارة اإلس رة الحض ھا دائ ى رأس ة وعل اریة المختلف دوائر الحض ات ال ى أزم ل. عل اذا تظ  فلم
ا    " اآلخر"الحوارات قاصرة على أزمات المسلمین وعلى نحو یبدو معھم  ح أو فارًض دًما النص مق

؟یس في أي حاجة إلى اآلخر الحضاريمن أي أزمة، ول وكأنھ ال یعان الحل
ات   -ب ة  ومن أھم االتجاھ ات     الغربی ذه المراجع ي ھ ي تشارك ف ة الحضاریة    الت لألحادی

ي           الغربیة  دات ف ار والتصورات والمعتق دور األفك تم ب ي تھ ة الت دة والنقدی ة الجدی اتجاھات البنائی
د  اریة الم ة الحض د الھیمن ن نق ق م ة، وتنطل ات الدولی كیل العالق ربتش ن الغ دد  عاة م ل بتع وتقب

ي       وحی. المنظورات الحضاریة ة ف ة وواقعی ات أخرى لیبرالی ع اتجاھ ن شاركت ھذه االتجاھات م
تقرار والسالم       ن االس ر م بیل لدرجة أكب ة كس ة العالمی ى الدیموقراطی دعوة إل م  ال إن دعوتھم ل ، ف

كیف؟". الغربي"تخرج أیًضا عن النطاق 
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دة وھى لیست      إن ھذه المحاولة لتحقیق الدیم المي لیست بجدی وقراطیة على المستوى الع
ابقة           ا ذو جذور س ات حولھ ین الثقاف وار ب إن الح م ف ن ث ط، وم ا  . منتًجا من منتجات العولمة فق وم

ھو حوار أیًضا الدائر عبر العقدین الماضیین یھمنا ھنا ھو أن الحوار حول الدیموقراطیة العالمیة 
ا حول منظومة القیم الدیموقراطیة  ن الجدوى    . المطلوب عولمتھا والفلسفة التي تنبني علیھ ل م فھ

ابقة أم یجب             ن سبل عالج قصور الحوارات الس بیل م ن الحوار كس نمط م االستمرار في ھذا ال
االنتقال إلى مجال آخر أكثر فاعلیة؟

ة    ول الدیموقراطی رب، ح ي الغ ة ف ة والنظری ات الفكری ین االتجاھ داالت ب د الج إن رص
ة ل يالعالمی ین اآلت ي   :)29(تب ل ھ اؤل ھ ن التس ك ع وم ناھی ى المفھ ق عل دم تواف اك ع إن ھن

ا " ة حًق ة عالمی مالیة    "دیموقراطی ة الرأس ة اللیبرالی و الدیموقراطی ود ھ ح أن المقص ث یتض ؛ حی
.النابعة من الخبرة الحضاریة الغربیة

ا استجابة ألزمة الدیموقراطیات الغربي ھو  –فیبدو الحوار البیني  ،ومن ثم  الغربیة أساًس
، وفي محاولة لدعم نشرھا باعتبارھا في الغرب تحت تداعیات التحوالت العالمیة وآثارھا الداخلیة

ة،    القوة القھری ربیین    الوجھ اآلخر للسالم الالزم فرضھ ولو ب ر الغ ذا فغی لمین  –ول  -وخاصة المس
ر  بنا  ومفعول غیر موجودین في خریطة ھذا االتجاه اللیبرالي إال بقدر كوننا موضوعات ألننا غی

ث      ة؛ حی دیموقراطیین، بل نحن معرضون للحروب باسم الدیموقراطیة من أجل أن تصبح عالمی
.أن غایة ھذه الدیموقراطیة كما یرى اللیبرالیون منع الحروب وتحقیق السالم

ة  "وتستبطن ھذه النتائج التي تسفر عن رصد الجداالت حول  ،ھذا ة العالمی " الدیموقراطی
ات مجموع ن الثنائی داخلي (ة م روب /ال ارجي، الح عوب/الخ الم، الش راءات /الس دول، إج ال

....)فلسفتھا /الدیموقراطیة
فإن منظوًرا حضارًیا من مرجعیة إسالمیة یساعد على تجاوز ھذه الثنائیات  ،المقابل وفي

فر الذي تنضح تحقیًقا لدرجة أكبر من االنسجام والتناسق والتوافق ولیس التناقض والصراع والتنا
في ظل أوضاع القوى –بھ الثنائیات المشار إلیھا عالًیا، والتي لن تجعل من الدیموقراطیة العالمیة 

.إال مجرد ثوب جدید لنفس الجسد –العالمیة الراھنة تحت ھیمنة أحادیة حضاریة
ات الد      ،كذلك دي للعالق ة للمنظور التقلی ر نقدی ة،  فإن االتجاھات البنائیة تقدم رؤیة أكث ولی

ة یتساءل     ا وتعددی الذي یستھدف الحفاظ على نظام الھیمنة الدولیة القائمة ومن ثم فھو أكثر انفتاًح
اكل        غل بمش ھ ینش ك ألن ة، ذل ة عالمی ة لیبرالی رد دیموقراطی یس مج ة ول ة كونی ن دیموقراطی ع

.الشعوب الناجمة عن العولمة االقتصادیة واالجتماعیة
ة    وإذا كانت ھذه الجداالت بین ر فة الدیموقراطی وافد الفكر الغربي ھي جداالت حول فلس

ب بدرجة           ة، غائ دین بصفة عام الم ال الم اإلسالم، وع ة إال أن ع ومنظومة قیمھا وغایاتھا العالمی
ا   رة عنھ الزم        . كبی ادئ ال یم والمب در للق المیة تأخذ اإلسالم كمص ة إس ن مرجعی تطیع م ف نس فكی

و   تفعیلھا لخدمة منظومة اإلنسانیة، أن  د ھ نقدم رؤیة ال تخلط بین المقاصد واألدوات؟ فإن المقص
.التغییر العالمي الذي یحقق العدالة اإلنسانیة

د     -ج ق البع ن منطل إن من أھم شروط تفعیل الحوار بین الحضارة الغربیة واإلسالمیة، م
ھ أو  الثقافي أن یتصدى إلى أجندة قضایا جدیدة ال تنغلق في قضایا محاكمة اإلسالم أو التش كیك فی

ن أن   املة، یمك انیة ش دة إنس ى أجن د إل ن تمت رب ولك یم الغ ات ق رویج منظوم ایا ت ي قض ق ف تنغل
كیف؟ .یشارك فیھا الجمیع من منطلق دوائرھم الثقافیة

ال          * ین رج د دارت ب الم اإلسالمي ق ین الغرب والع فإذا كانت بعض مستویات الحوار ب
انیین أو حتى ملحدین حول قضایا إسالمیة وما لھا من دین وعلماء یھتمون بدور األدیان وبین علم

اإلسالم والمرأة، اإلسالم واألقلیات، اإلسالم (ارتباطات مع أوضاع مجتمعیة وسیاسیة واقتصادیة 
 ).رھاب، اإلسالم والتسامح والسالموالعنف، اإلسالم والجھاد واإل

ا یجب أن    وإذا كانت مستویات أخرى من الحوار ترى االتجاھات الفكریة * الیساریة أنھ
ین        تقتصر على قضایا  ة ب اد العالق ول أبع روات، أي ح ة للث ة التوزیعی االستعمار والھیمنة والعدال

.الشمال والجنوب بصفة عامة
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فإن اتجاھات ثالثة، وھي اللیبرالیة، ترى أن الحوارات ھي وسیلة للمشاركة في دراسة * 
.)30(العالمي الحداثة واالندماج في النظام ولكن من خالل نقلوحل مشاكل اإلنسانیة كلھا 

و    رابعة وإذا كانت اتجاھات * ارات ھ ین الحض تقول بأن أحد أھم شروط تفعیل الحوار ب
رز الحاجة     ث تب تأسیس الحوارات البینیة على صعید الحضارة اإلسالمیة بین شعوبھا ودولھا حی

ردیة، وعربیة أمازیجیة، ناھیك عن إیرانیة، وعربیة تركیة، وعربیة ك -مثًال إلى حوارات عربیة
اك  . )31(في الشرق) المسلمون والمسیحیون(واألدیان ) الشیعة والسنة(حوارات المذاھب  كذلك ھن

ات     ال ملتقی بیل المث ى س ت عل ث توال ا، حی رقیة ذاتھ ارات الش ین الحض وارات ب ى ح ة إل الحاج
ي     اني والعرب المي الیاب وار اإلس وال    –الح ض ج رت بع ذلك ج یني، ك ي  الص وار العرب ت الح

.)32(الالتیني
الم      * ین الغرب والع ة أو ب ففي المقابل، وفى الوقت الذي تتعثر فیھ الحوارات سواء البینی

) عالمًیا وإقلیمًیا(المسیحي  -اإلسالمي، تبرز األصوات الداعیة إلى توسیع دائرة الحوار اإلسالمي
ى ضوء       وھو األمر الذي یولد .لتزداد استیعاًبا لمشاركة الیھود دة، عل ل عدی استجابات وردود فع

ییس الحوارات         وء تس ى ض ما تتعرض لھ القضیة الفلسطینیة من عدوان مستمر ومتصاعد وعل
.التي یشارك فیھا الیھود لتصبح غطاء لمساندة السیاسات اإلسرائیلیة ومدخًال مرًنا للتطبیع

ام الع   ي النظ وارات ف ازع الح ي تتن ة الت ات الخمس ذه االتجاھ ا إن ھ ر، إنم المي المعاص
باب،  ن األس د م ا عدی وق فعالیتھ ھا   تع ن بعض رب م د اقت ون ق ة یك ن الدراس زء األول م ل الج لع

.وأھمھا، أال وھو التوظیف السیاسي في ظل اختالل توازن القوة العالمیة
ي شھدھا     ( إلعادة صیاغة أجندات الحواراتالبد وأن نتصدى  ،ومن ھنا ل الت ى األق عل

رى التصحیح        ) العقد الماضي ب مسلمین أو أس ذار من جان دفاع أو االعت حتى ال نظل أسرى ال
ن أجل     واإلرشاد أو التعالي واالتھام والتشكیك من جانب غربیین،  ا إنسانًیا م لنقدم خطاًبا بنائًی

.إصالح اإلنسان كجوھر للتغییر العالمي
:االستجابة البنائیة: ف نستطیع أن نشارك فى ھذا الحواركی ،إذن 
اركة رؤى       ل ل وضرورة مش ة ب ن إمكانی لمین ع اء مس ب علم ن جان رؤى م ددت ال د تع ق

ي  المیة ف الم"إس الح الع ة     إص ة حقیقی ة ثقافی ى تعددی وم عل اریة تق وارات حض الل ح ن خ  ،"م
ة      ة التالی اذج الثالث ر النم ى ذك ا عل ر ھن د داوود     : وأقتص ل، وأحم و الفض ى أب ع، من د ربی حام

.)33(أوغلو
رؤى   وذج         وتعالج ھذه ال الم لنم ا حاجة الع ام، أال وھم ل االھتم رابطتین مح كالیتین مت إش

ي    إسالمي یساھم في التجدید الفكري والمجتمعي العالمي من ناحیة، وأن التجدید الفكري والمعرف
ا       د قواھ على مستوى األمة وانطالًقا من مرجعیتھا وأسسھا الحضاریة ھو شرط ضروري لتجدی

ا     .العالم من ناحیة أخرى ویصب أیًضا في استقرار وسالم در م ھ بق وتوضح ھاتان اإلشكالیتان أن
بقدر ما یجب من باب أولى أن یجري  ،یستطیع اإلسالم من وجھة نظر ھذه النماذج أن یقدم للعالم

ارف             ي التع ھ ف وء نموذج ى ض ة، وعل اریة الثابت ھ الحض ن أسس ا م ھ انطالًق اكل أمت ل مش ح
ا  والتواصل انطالًقا من سنة التعدد وا یس مغلًق ارة  . لتنوع واستناًدا إلى كونھ نموذًجا مفتوًحا ول بعب
ة أخرى       " الوسطیة"أخرى، وانطالًقا من طبیعة اإلسالم  ن ناحی ا م المین، وانطالًق وأنھ دعوة للع

من الخبرات التاریخیة لألمة اإلسالمیة سواء في وقت القوة أو في وقت الضعف، یمكن القول إنھ 
.ھ اإلسالم للمسلمین وبین ما یقدمھ للعالمال انفصال بین ما یقدم

الم    ،ومن ثم ى الع ده   –فإن كل ما یسعى المسلمون لطرحھ عل یس الغرب وح ي    -ول و ف ھ
واقع األمر منتج لقناعة بأن اإلسالم لدیھ ما یقدمھ لإلنسانیة من قیم وأفكار، وأن ما یقدمھ اإلسالم  

ن النھضة       لإلنسانیة ال یمكن استیعابھ إال من خالل عملیة نق ة م لمین، عملی ي ألوضاع المس د ذات
ا          رھم ربم ل غی لمین قب م ووعي المس ي فھ الم ف وإعادة اإلحیاء؛ إعادة إحیاء الرؤیة اإلسالمیة للع
راط   تكون قادرة على تجاوز ما یرصده المسلمون في ھذا العالم من إفالس أخالقي وروحاني وإف

وة مھمشة       في العنف والطغیان وفي التعریفات المادیة للقو لمین ق وة المس ن ق ل م ة على نحو یجع
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الم ي الع ة  . )34(ف رؤى المادی ة وال تج الحداث د من ذات ونق د ال ن نق ة م ة ثنائی ام حرك ا أم نحن فعلی ف
. الوضعیة للعالم

قضیة إصالح النظام العالمي وكیفیة مشاركة المسلمین فیھ، سواء من الدول اإلسالمیة "فـ
ي م     ي الغرب، ھ لمین ف ان إشكالیتین         أو من المس ل مك ي ك لمون ف دیر المس رض أن ی شاركة تفت

ن  : أساسیتین متصلتین باإلدراك المتبادل بینھم وبین غیر المسلمین، أال وھما أن المسلمین جزٌء م
العالم وفي قلبھ ال یمكنھم االنعزال عنھ، بل وعلیھم دور كبیر تجاه اإلنسانیة ولیس تجاه المسلمین 

.)35("یقتضي في البدایة إصالح أحوال المسلمینفقط، وإن كان ھذا الدور 
ام إسھامات    إن الحدیث عن تقبل اآلخر واستیعاب التعددیة الحضاریة وإفساح الطریق أم
ون     ا أن یك تلزم أساس الدوائر المھمشة ھو حدیث لھ رونق، ولكن الفكرة على الرغم من لباقتھا تس

والرغبة والقدرة ترتبطان   -درة على المشاركةلدیھ الرغبة ولدیھ الق–اآلخر قادًرا على المشاركة 
وات              ن قن ذا النظام م ھ ھ ا یتیحھ ل ھ وم ي إلی ذي ینتم بالفرد ذاتھ كما ترتبطان بالنظام السیاسي ال
ر      ي شكل أكث و ف للتمكین، وإال أصبحت مجرد نموذج آخر من نماذج عالقات الھیمنة والتبعیة ول

.، أو فلنقل أكثر شرعیة"أناقة"
:لمي أو اإلصالح العالمي من رؤیة إسالمیة ونحو عدالة إنسانیةالتغیر العا

اھیم، أو حول       ن المف دد م ھناك جھود متنوعة أخرى حول إسھام اإلسالم في التأصیل لع
ة   تدعي   . نقد المنظومة اللیبرالیة عن الدیمقراطی ا ال تس ا     "وجمیعھ در م إجراءات أو مؤسسات بق
.یھا لإلصالحتستدعي أطر القیم والواجب االستناد إل

ھبة رءوف .د: النماذج التالیة -دون إدعاء تقدیم مسح شامل لھا –ومن نماذج ھذه الجھود 
ة      .حول نقد الدیمقراطیة اللیبرالیة الرأسمالیة، د ین الدیمقراطی ة ب ول العالق ا ح مصطفى كمال باش
جال فھوم المدیمقراطیة، إرماندوسلفادورى حول م –واإلسالم، جوناتان موسز حول مفھوم األمة 

إسماعیل الفاروقي عن شكل .عبد الحمید أبو سلیمان عن إسھام قیم اإلسالم في العالم، ود.، ودالعام
المي، ود  ام الع ول      .النظ اح ح د الفت دین عب یف ال ا  "س د العلی ول    .، ود"المقاص ة ح ھیل عنای س

.المستقبلیات
ف     ة وفلس ن    إذا كان بناء الدیمقراطیة العالمیة قد استدعى أسس معرفی ة حددت م یة لیبرالی

وم  إلخ...یشارك ولماذا وكیف و ، "اآلخر الحضاري  "، على نحو افتقد القیم والدین، كما افتقد مفھ
ر         ى أكث ا عل یم وتفعیلھ اء الق ي بن فإن مفھوم إصالح العالم من رؤیة إسالمیة یستدعي المشاركة ف

ییر ولیس فرض ھیمنة إلرساء أسس جماعیة للتغ" وسطیة اإلسالم"من مستوى وعلى نحو یبرز 
.أحادیة

ات    ویتجلى ذلك في منظومة األبعاد األربعة التالیة لرؤیة إسالمیة حضاریة  تتجاوز ثنائی
:تقلیدیة

:الجھاد –القوة  –منظومة الدعوة : محركات ودوافع اإلصالح والتغییر -أوًال
إ دعوةن ف ار  ال داخل والخ ة، بال الفرد واألم ق ب ة تتعل دة جھادی ة ممت ي عملی لم ھ ج، بالس
ة حول     فوالحرب،  ة ومتكامل ل رؤى فرعی إن الرؤیة العقدیة القائمة على قیمة التوحید والتي تحم

ون    اإلنسان والكون والحیاة، في سیاق مفاھیم مثل األمانة والتكلیف والعمارة واالستخالف، ال تك
ى         ة إل لم المؤدی ة الس ي الحرب، أو حال تثنائیة وھ ل االسترخاء   بتأسیس العالقة ضمن حالة اس فع

ة     الة والخیری ة والرس اني األمان ة     . وعدم الفاعلیة والقعود عن مع ل والحرب الدائم لم الكام إن الس
.)36(والشاملة لیست سوى أشكال وأسالیب حدیة على متصل تتفاوت علیھ األشكال

ن       القوةو ان ولك وة طغی ي لیست ق حقیقة استخالفیة تحرك الفعل الحضاري العمراني فھ
ران، و ھ عم أمور ب ل م ي فع ل ھ وان ب وھن والھ ي ال ي ال تعن طینیة، (ھ ة الفلس وذج االنتفاض نم

).والمقاومة حزب اهللا في لبنان
ث یصبح             ھ بحی وم السیاسة ذات ف مفھ ادة تعری رض إع د یف وة ق وم للق ولذا فإن ھذا المفھ

ران  والسیاسة بناء ، القیام على األمر بما یصلحھ وتكون القوة ھنا عناصر إصالح وعمران -لعم
والعمران نسق حضاري    -ولیس كما في المفھوم الغربي توازن واستقرار في ظل تكریس الواقع
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ي             الم الت ھ للع ي رؤیت ا ف دي ویتجاوزھ ھ التقلی ومجال معرفي وفكري إسالمي یتخطى حدود الفق
ل            ى دار س ورة إل دي للمعم ي التقلی یم الفقھ ارًیا للتقس دیًال حض دم ب و یق ذا فھ ا، ول تند إلیھ م ودار یس

.حرب
ا        ،القوة لیست عناصر مادیة فقطو اك أیًض وى إال أن ھن ذه العناصر القص ة ھ فعلى أھمی

.)37(عناصر معنویة تضفي على معاني القوة معاني اإلرادة واإلعداد والقدرة
:)اإلنسان، الجماعة، األمة، الدولة(العالقة بین دوائر االجتماع البشري  -ثانًیا

رد، ال  ین الف ة ب م   العالق ة ض ي عالق الم، ھ ة، الع ة، الدول ة، األم یس  inclusionجماع ول
ر متحاضنة    . استبعاد دائرة على حساب أخرى  ا دوائ ذا    Overlapping Circlesفجمیعھ ویجسد ھ

.)38(الضم وھذا التحاضن مفھوم األمة بصفة عامة واألمة اإلسالمیة بصفة خاصة
ة عن مصدر إصالح      الدولة –األمة  –الجماعة : وعلى ضوء ھذه الثالثیة إن الرؤی ، ف

:تتضمن عدة دوائر تتضافر في تأثیراتھا وھي كاآلتي" العالم"
وق اإلنسان لیست مجرد         صالح اإلنسانإ زان الحق والواجب، فحق الفرد على ضوء می

والوجھ اآلخر لھا ھو الواجبات وااللتزامات، فلیس للفرد على الدولة . )39(حقوق ولكن ضرورات
وھنا . لمحاسبة والرقابة والشفافیة فقط، ولكن ما ھو واجبھ لیستأھل ھذه الحقوقأو الحكومة حق ا

رات          ا تعبی ة، وجمیعھ ة التعددی ة وثقاف ة الدیمقراطی ة وثقاف ة المدنی مى التربی ا یس ا م ز حالًی یقف
ال     ي المج معاصرة إلعداد اإلنسان لدوره الدیموقراطي أو لنقل الدور المجتمعي العام المشارك ف

زان      . العام ي ومی ي دین و قیم ا ھ وھذا اإلعداد البد وأن یتم على ضوء میزان بین ما ھو مدني وم
ة الحضاریة     ... بین ما ھو فردي ومجتمعي ي الرؤی ھ ف كل ذلك انطالًقا من مفھوم اإلنسان وحقوق

.)40(اإلسالمیة
ة   (والنھوض بھا  الدولة/األمة  –إصالح الجماعة  ة واألم ین الدول باب ضعف   ): ب إن أس

باب  األ مم والجماعات في الرؤیة اإلسالمیة إنما تنطلق من األسباب القیمیة التي تنعكس على األس
ة              دائرة القیمی ذه ال ن ھ ا م دأ أیًض اء یب د واإلحی إن النھوض واإلصالح والتجدی م ف المادیة، ومن ث

ة  شرط إلصالح الجزئي، فحال  " الكلي"كما أن إصالح . ممتًدا بالتفعیل إلى الدوائر األخرى األم
.البد وأن ینعكس على حال شعوبھا ودولھا كل على حدة

إن إشكالیة     . كذلك فإن حال الجماعة البد وأن ینعكس على الدولة التي تجسدھا  م ف ن ث وم
ة  ین األم ة ب ة / العالق ر (الدول ى اآلخ بق عل ا أس ذا   ) أیھم ى ھ الح عل كالیة اإلص ي إش نعكس ف ت

.القیمي/لیة العالقة بین الماديالمستوى الجمعي، بقدر ما تتجسد أیًضا إشكا
نظم        ور ال ن تط المیة ع ة اإلس ي الرؤی یة ف ة أساس ت مكان ة احتل ر المادی ل غی والعوام
ل   التاریخیة وعن تفسیر التاریخ وذلك على عكس دراسات غربیة نظمیة سقطت في أحادیة عوام

.)41(التفسیر المادیة أساًسا
ولھا اإل   -ثالًثا ي أص ة  قدمت الحضارة اإلسالمیة ف ة والنبوی ري    ، لھی ا الفك ي منتوجھ وف

ھ أصولھ     والتاریخي جملة من المفاھیم الحضاریة الكبرى ز ل التي تنطلق من فقھ حضاري متمی
رى        . ومبادئھ ومفاھیمھ ومسائلھ ھ الكب ى بعض مفاھیم ولھ وإل ھ وأص ذا الفق ویمكن اإلشارة إلى ھ

:وقیمھ المعبرة، على النحو التالي
   .التنوع الحضاري -التعددیة الحضاریة  -التعارف الحضاري   -
.حوار الحضارات في مقابل صدامھا وصراعھا -التدافع الحضاري    -
.اإلنسان في الرؤیة الحضاریة اإلسالمیة -التداول الحضاري    -

ران (الغایة حال العالم ومنظومة قیم تأسیسھ : رابًعا ة  ) التوحید، التزكیة، العم ومنظوم
اھیم       :معاییر إصالحھ ا مف انیة، جمیعھ العدالة، االستخالف، العمران، المصلحة، المقاصد، اإلنس

یاق،     ن س ر م تأسیسیة في الرؤیة القرآنیة عن العالم، وقد تم استحضارھا بأكثر من سبیل وفي أكث
ذه     . على نحو یصعب معھ التوقف بالشرح عند كل منھا ة لھ ة جامع د رؤی إال أنھ یمكن التوقف عن

:وتتلخص كاآلتي )42("خورشید أحمد"ا المنظومة قدمھ
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ي   وق القیم و التف د نح ي آن واح عي ف ي الس المیة ف ارة اإلس ة للحض وة الحقیقی ت الق تمثل
واتسمت كل مراحل صعود وتوسع الحضارة اإلسالمیة بھذه . والقوة المادیة، نحو الرخاء واألمن

اد     . العملیة الدینامیكیة ین القیمي والم وازن ب ذا الت ك     وحین یختل ھ عف والتفك وى الض ي ُتحِدث ق
.آثارھا على نسیج المجتمع المسلم وتؤدي إلى سقوطھ

ر  لمین عب اریخ المس ھد ت دھور    14وش ل ت د ك ھ بع قوط، إال أن عود وس ل ص ا مراح قرًن
.سرعان ما كانت تظھر موجات من اإلحیاء والتجدید تستجیب بقوة لتحدیات كل مرحلة

:محین أساسیین وراء ھذه المنظومةمن ھذه األبعاد األربعة یتضح لنا مل
.ھذه المنظومة تنطبق داخل وخارج الحضارة اإلسالمیة ولیس داخلھا فقط :الملمح األول
ھو أن الغایة لیس أن یصبح كل العالم مسلًما وفق رؤیة البعض عن تقسیم  :الملمح الثاني

مواجھة حالة صراع دولي ضد  دار الحرب ودار السلم، فھذا التقسیم لم یكن إال تقسیًما سیاسًیا في
).الحضاریة التعارفیة(وكان ینظمھ ویضع قواعده الرؤیة المعرفیة األصلیة . المسلمین

م ن ث لمین  ،وم الم كمس ي الع ون ف ف یعیش وا كی و أن یعرف لمین ھ ام المس دي أم فالتح
.وكجزء مندمج فیھ یأخذ ویعطي في ظل سنن التداول

ر  ي تزخ ات الت ي الثنائی وع ف ات  دون الوق ا خطاب ة"بھ ة العالمی ، ودون "الدیمقراطی
ة    وى الدیمقراطی زال محت ط ودون اخت رب فق ع الح ي من ة ف ة العالمی ة الدیمقراطی زال غای اخت
العالمیة في إدارة العالم بطریقة دیمقراطیة إلیجاد حلول للمشاكل العالمیة یشارك فیھا الجمیع، 

ة   ة الغربی إن إصالح  . ولكن وفق فلسفة الدیمقراطی م        ف ھ أم ن أن تشارك فی ره یمك الم وتغیی الع
.العالم، كل من دائرتھا الحضاریة، وفي ظل تعددیة حقیقیة تثري العالم في إطار تعاوني سلمي

إال أن األمر ال یقتصر على الحاجة إلى رؤیة وسطیة ولكن ھناك حاجة أیًضا لتفعیلھا في 
دھا ال     انیة برواف م اإلنس رامج وخطط      . متنوعة إدارة أجندة عالمیة مشتركة تھ اك حاجة لب ا ھن كم

عمل مشتركة ومؤسسات إنجاز تحقق تراكًما یجعل مخرجات الحوار والتعاون مخرجات ملموسة 
ة د    ". لماتالك"ومحددة وال تقتصر على  ا أستدعي كلم ي ھن ؤتمر     .ولعل ي م مصطفى سیرتشي ف

قد بدأ كلمتھ بالحدیث عن  ، السابق اإلشارة إلیھا في أول مشھد في تمھید الدراسة، فل2009جنیف 
.آالم المسلمین ولكن انتھى بأجندة تھم اإلنسانیة وھي البیئة والفقر والجوع

ن       ات مفرغة م ي حلق دور ف فال یمكن أن تظل ملتقیات الحوارات العامة، رغم أھمیتھا، ت
انیة المشتركة وعن        یم اإلنس ھ وعن الق ررات وأھداف اذا عن  ... الحدیث عن دوافع الحوار ومب  فم

یس      انیة ول ي لإلنس المعنى الحقیق انیة ب ر إنس بح أكث الم لیص ر الع ة تغیی ي خدم ب ف ل لیص التفعی
.بالمعنى الذي تختطفھ كل مرجعیة من المرجعیات المتصادمة

امًال       ،خالصة القول في ھذه الدراسة ان ع ي حوار الحضارات وإن ك أن البعد الثقافي ف
ا، إال   . أساسًیا إال أنھ ال یعمل تأثیره في فراغ فھو وإن لم یكن حتمي التأثیر وعلى نحو محدد دائًم

.أنھ ال یمكن إسقاط مدلول تفاعلھ مع عوامل أخرى سیاسیة واقتصادیة
فلیست الثقافة العربیة اإلسالمیة ثقافة صماء، وإن كانت تتعرض لتأثیرات إال أن التحدي 

أن تحافظ على ثوابتھا وتفرز األساسي أمامھا في ظل الصراع الحضاري الموجھ إلى شعوبھا ھو 
ى         اظ عل ع الحف ات األخرى م ع الثقاف ل م استجاباتھا للتحدیات وتضمن لھا استمرار النمو والتفاع

ة   "ومن ھنا مغزى مقولة . )43(نواة خصوصیتھا ر الثقاف ر أم تغیی ي    )44("ثقافة التغیی ا ف إن ثقافتن ، ف
ة   حاجة لثقافة التغییر حتى تستطیع المشاركة في تجدید ثقافي عالمي ھو مدخل أساسي لعالج أزم

.النظام العالمي المعاصر
رى ة أخ ن ناحی یحیة   ،وم ذور المس ة ذات الج ة الغربی إن الثقاف ھد  –ف ا تش ة، إنم الیھودی

اد      : تیارین ھامشیین ة دستور االتح أحدھما یسعى إلى تأكید ھذه الجذور، كما اتضح خالل معرك
ي ن التعدد  )45(األوروب دث ع ر یتح اه آخ ا   واتج دخل فیھ و ی ى نح ة عل ذه الثقاف ادر ھ ي مص ة ف ی

.)46(مصادر إسالمیة أیًضا



30

ة      ة األوربی ق الھوی ي خل ٍد ف د أو تح ره كتھدی الم وأث ن دور اإلس دیث ع ن الح ك ع ناھی
یم             . )47(الحدیثة ة الق ا ھي منظوم ة أورب ى أن ھوی د عل ذي یؤك ائد ال ار الس ل التی ي مقاب كل ذلك ف
.إلخ...یة، حقوق اإلنسان، الحریةالمواطنة، الدیموقراط: الحدیثة

دیث   إن ح رى ف ارة أخ ام   "بعب ي نظ ارات ف ین الحض وار ب ن الح عھا م ات وموض الثقاف
دة            ى حضارة واحدة أو ع ة إل ات المنتمی ین الثقاف این واالنسجام ب تنبط التب عالمي مختلف إنما یس

أم التاریخ، أم السیاسة أم حضارات وعوامل تحدید ھذا التباین واالنسجام، فھل مبعثھا مثًال الدین، 
.الخ...نمط عملیات التثاقف المستمرة أم

ن ة ع ؤاالً  ولإلجاب رح س ؤال أط ذا الس الم    : ھ ین الع وار ب ر الح یس تعث و أل ؤال ھ والس
رده   رب م المي والغ دیني (اإلس افي –ال ط أو   ) الثق دین فق یس ال اریخ، ول ة والت دوًال بالسیاس مج
السیاسة أو المصالح فقط؟

ھل نجحت حوارات األدیان والثقافات في بناء ثقافة تعارف وتواصل  ،ة أخرىومن ناحی
الم اإلسالمي والغرب؟    ثقافة عیش واحد وثقافة سالم عادل و ین الع ھ الدراسة      )48(ب تم ب ؤال أخ س

ي  استجابات المسلمین للحوارات ھي المحك في كل تناول مستقبلي عن عنھ ألنھ ستظل اإلجابة  ف
ًرا للت   النظام العالمي المع ھ نظ ر أرجائ این     اصر الذي یشھد تأزیًما متكرًرا عب وى التب ین ق صادم ب

وى  جام  وق و التصادم  االنس ن   وھ اجم ع ن الن وة، ولك ي الق افؤ ف دم تك ن مجرد ع یس ع اجم، ل الن
التصادم بین رؤیتین معرفیتین؛ رؤیتان للعالم إحداھما صراعیة تجعل اختالف الثقافات أو األدیان 

أن یھیمن بالقسر واإلكراه مع إدعاء العالمیة، ) مادًیا(للصراع أو تدفع بثقافة القوي  مفسًرا أساسًیا
وق    ن حق دافع ع ذي ی ن ال ا ولك وة أیًض وم الق ى مفھ رتكن إل انیة ت ة إنس رى تعارفی ة األخ والرؤی
ة    ق عالمی د فتتحق یش الواح س للع ال للمخالف ویؤس تراتیجیات االستئص ن اس أى ع الشعوب وین

م    فلیس. حقیقیة ن األھ اختالف األدیان والثقافات في حد ذاتھ سبًبا في صراع أو دافًعا لحوار، ولك
.كیف تصبح ھذه االختالفات عامًال في ثراء التنوع والتعدد

والحمد هللا
1/12/2010القاھرة      
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