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كمياظرات كسلاسات  ،ككقائع، االدكللة  الؿ اللسعليلات أحداثن  ساحة العالقات شهدت
لعاقبت المؤلفات كالمؤلمرات كاليدكات  كما ،عدلدة للرجـ صعكد االهلماـ بالعالقة بلف الحضارات

 .بلف يحف كهـ ،لياقش إشكاللات هذه العالقات بلف األيا كاآل ر الليالعالملة كاإلقململة كالمحملة 
 ،كأهداؼ الحكار بصفة  اصة ملعكس معاف مالت ابؿ لكالت المبادرات الرسملة ألضن المقا مكؼ

 .، كمبادرة األمـ الملحدةمكمف أهمها مبادرة الرئلس  الـ

ساحة األكادلملة كالفكر كالسلاسة باأليشطة حكؿ هذا المكضكع، اؿبعبارة أ رل ماجت 
شارؾ فلها باحثكف مف ل صصات م لمفة فمسفلة، اجلماعلة، سلاسلة، إعالملة، أدلاف  الليك

كقادة الفكر  ،ياهلؾ عف المراقبلف …ات عمكـ شرعلة كدراسات إسالملة مقارية، لارلخ حضار
 ، ضـ هذا الز ـ الملكالر كالملعاقب بال لكقؼ فيك. العاـ كاإلعالـ كعمماء اإلسالـ كالرأل

كالميلشر بال حدكد بلف مسلكلات مليكعة مف األيشطة، كاف البد لمل صص العالقات الدكللة أف 
 .ذا المكضكعله ململأصلؿ اليظر مسعم

 مأ: مرحملها الراهية فيقات الدكللة عمى ضكء قكاعد كأسس الدراسة العمملة لمعال
 .لـاالمكصكفة بمرحمة ما بعد الحرب الباردة، أك مرحمة المراجعة اليقدلة لحالة الع

غمكض كالفكضى كاللدا ؿ لله هك حالة اؿإكالمبرر لمحاجة  ،ككاف الدافع لهذا اللأصلؿ
لبلف  م، كالتكالحركة مف حكله أحاطت بدراسة هذا المكضكع مالتك ،رغةائر مؼّف دك مكالحركة ؼ

 .اكلسبها المفهكـ اللية المرلفعة بالرغـ مف درجة األهمي ،االفلقاد لمميهج كالرؤلة

الدائرة العربلة  مماـ ؼأفرز االهت الذمالسلاؽ مف لحدلد لش لص الحالة كلفسلرها  لبدأ ك
كمكضع الحكار  ،الحضارات، كااللجاهات الفكرلة حكؿ يمط هذه العالقة كاإلسالملة بالعالقة بلف

القضالا لدكر؟ كحكؿ ماذا امف لحاكر مف أك لصارعه فكرمن ة ، كصكالن إلى معرؼبالمقارية بالصراع
 ؟آللات الحكار كقيكالهلككف ككلؼ 

. هذا اللش لص لمهلد ضركرم للحدلد مالمح رؤلة إسالملة لمحكارك
 هذه العالقة ين الحضارات أاوتجاهات حأل نمطب وهتمام بالعالقةياق اس - أوًال 
 :أ جندتها

ة بالحدلث عف صراع بقك اقلرف قلـ لبدأ الحدلث عف حكار الحضارات بذاله كلكف
كما قد لعلقد  ؛2001عشر مف سبلمبر  ملبدأ هذا الحدلث بعد أحداث الحادلـ  الحضارات، كما

ف كاف قد اكلسب ز ـن  دة سيكات،كلكف قبؿ ذلؾ بع ،البعض بذلؾ  اا ميذ هذه األحداث مبرزن ا فجن كاإ
المكضكع  مكلـ لكف معظـ الحدلث ؼ. لحملؿ العالقات الدكللة مالثقافلة الحضارلة ؼكزف األبعاد 

شكاللة حكار أـ إبشقله الحكار أك الصراع بقدر ما كاف حكله، ككذلؾ لركز معظـ الحدلث حكؿ 
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؛ عمى حساب األبعاد األ رل لممكضكعالحضارات كذلؾ  حكؿ يمط العالقة بلف مصراع أ
اللقت االلجاهات الم لمفة حكؿ كضع اإلسالـ  الرن كأخ .قضالاه، آللاله كشركط ايعقاده كأطرافه

حلث للقاطع  ؛ رلطة هذا المكضكع ماصة باعلباره لمثؿ ساحة أساسلة ؼكالمسمملف بصفة خ
 ،مثؿ العالقة بلف القلـ كاأل الؽاطؽ أ رل بالطبع مع قضلة يمط العالقة بلف الحضارات مف

 .كبلف األبعاد المادلة، العالقة بلف األدلاف

 :ملسابقة كلفسلرها عمى اليحك اللاؿالسمات ا فيكلمكف اللفصلؿ 
كاف  مكهك االهلماـ الذ. ا لالهلماـ بالمكضكعسبلمبر ز ـن  11أضافت أحداث  :من ناحية

 فيباسـ صداـ الحضارات، كبدكف الد كؿ  93 في لفجر مع يشر هايليجلكف مقاله الشهلر
إف طرح هايليجلكف لقدـ : ل المالحظللف اللالللفاإلشارة إؿ فيلفاصلؿ أطركحات هايليجلكف لؾ

لقـك عمى كحدة لحملؿ مغالرة  ،مرحمة ما بعد الحرب الباردة فيللفسلر السلاسات العالملة  ايمكذجن 
محركة كالمفسرة الحضارة باعلبارها مف القكل اؿ مقفي الحقؿ، أال كدرج االهلماـ بها  ملمت

 فير عف بركز االهلماـ باألبعاد الثقافلة كالحضارلة ككبذا ففف هايليجلكف عبى . لمعالقات الدكللة
الصداـ بلف اإلسالـ مقكالت هايليجلكف كاضحة كصرلحة حكؿ : كمف ياحلة أ رل. مجممها الدلف
ـن  كهك أف هايليجلكف لـ لضع فقط  ؛هاـ ألمرو  ملجب الكع ا، كهياا كدليين ا حضارمن كالغرب صدا

سالـ كالمسمملف كلكف لبرز لحملمه كبقكة كلؼ أف الغرب هك عدك اإل ،اإلسالـ كعدك لمغرب
ففف غلر المعمف لدل هايليجلكف هك أف مصدر اللهدلد بالصداـ بلف . كالحضارات األ رل

 فيف األ لرة لصحك إ رل حلث الحضارات هك هلمية الغرب كقكله كللس الحضارات األ
  .عمى الغرب أف لكاجهه اا ثقافين طرن كخ اية الغربلة كلهذا فهى لمثؿ لحدمن مكاجهة هذه الهلـ

هذا  فيالقكؿ  فيلفاصلؿ القراءات اليقدلة ألطركحات هايليجلكف لؾ فيكبدكف الد كؿ 
العالقات بلف يه قد لكلد حكلها جداؿ لفرع بلف عدة الجاهات ا لمفت حكؿ يمط إالمقاـ 

هؿ لعد الحضارة : من ناحيةحكؿ مجمكعلى األسئمة اللاللللف  الحضارات كقدمت إجابات مليكعة
الحضارة لدراسة العالقات الدكللة؟ ما ؟ ما فائدة مفهـك العالقات الدكللة فيكاألمة كحدة لملحملؿ 

دكللة عيد دراسة العالقات اؿكالدليلة سكاء  ،لجب إعطائه لألبعاد كالقلـ الثقافلة مقدر األهملة الذ
هؿ صراع الحضارات قد حؿ محؿ صراع القكل  كمف ياحلة أ رل. أك صلاغة السلاسات الدكللة

؟ هؿ حكار الحضارات أـ صراعها لقلصر عمى الطبقات كمحرؾ لمعالقات الدكللة أك صراع
 مشكؿ حالة اللكازف العالـل األبعاد المادلة لمقكة كقضالاه؟ ما األبعاد القلملة كالثقافلة أـ لملد إؿ

هك أصؿ العالقة بلف ما : السؤاؿ مكفاعؿ؟ كقبؿ هذا كذاؾ لأت للسمح بحكار حضارات سك مالذ
؟ كهؿ لصح طرح السؤاؿ عمى هذا اليحك أـ لجب اللساؤؿ ملى الحكار أـ الصراع: الحضارات

حد ذاله للس  مؼعمى اعلبار أف اال لالؼ بلف الحضارات ؟ كملى لككف الصراع ؟لككف الحكار
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الحالللف  لحدإلؤثر عمى بركز  مالت مف السلاقات الدكللة قإالصراع، كحلث  فيهك السبب 
لة الفكضى العالملة لطبلعة المرحمة اللارل لة، كمف ثـ هؿ لمكف أف لفرز حا اعمى األ رل كفؽن 

ـ لم ركج مف ؟ كهؿ لمكف أف لككف الحكار هك السبلؿ أماـ العاؿا آ ر غلر الصراعالجدلدة كضعن 
 أزمله الحاللة؟ 

لؤكد مقكالت  -األكؿ. كلقد ايقسمت الجاهات الجدؿ حكؿ أطركحات هايليجلكف بلف ثالثة
، مف حقائؽ ا لالؿ لكازيات القكل الدكللة اثـ لرفض إمكايلة الحكار ايطالؽن  كمف ،هايليجلكف

أف مبعث هذه السلاسات  ، أك باعلبارمة لجاه الجيكب أك العالـ اإلسالـكسلاسات القكل الغربي
مف جايب الغرب لجاه عالـ  ممبعثها هك الصراع الحضار مأ. هك األبعاد الثقافلة الحضارلة

لفرض الهلمية الثقافلة  االحكار لف لككف إال سبلالن جدلدن اإلسالـ كالمسمملف، كمف ثـ ففف 
عالقة بلف الحضارات أف لككف اؿ اما رفضن إ: لرفض مقكالت هايليجلكف -الجاه ثافو كالحضارلة، ك

مف رؤلة كاقعلة  اايطالؽن المفسر األساسى لمعالقات الدكللة،  مق -كللس لكازف القكل كالمصالح–
ما رفضن  لمعالقات الدكللة إللصاؽ اللهمة باإلسالـ كالحضارة  الرفض لسللس الحضارات، كاإ

كالمسمملف الذلف عف اإلسالـ  ار لمصراع كاللصادـ، كمف ثـ دفاعن اإلسالملة باعلبارها مصاد
ما عف اللعددلة  ادفاعن  لقبمكف اآل ر كال لرفضكيه، بؿ للعاكيكف معه كمسلعدكف لمحكار معه، كاإ

رؤلة مف  االعالقات الدكللة ايطالؽن  فيالثقافلة كالحكار بلف الثقافات كالحضارات باعلباره األساس 
بلف  مكار، كاللعارؼ الحضاربأهملة الح مف رؤلة إسالملة لعلرؼ اإيسايلة عالملة، أك ايطالؽن 

جرد الدفاع كاالعلذار عف األمـ كالشعكب، ككأساس مف أسس الرسالة العالملة لإلسالـ، كللس ـ
 .اإلسالـ

 فيف الحكار أك الصراع هى حاالت لمعالقات بلف الحضارات كإلقكؿ  -االلجاه الثالثك
كار ثقافات أك حضارات مح بححلف لرل رافد مف هذا االلجاه أف الحالة الدكللة الراهية ال لس

 محكار إال إلى فرض يمط حضاربحلث لف لقكد اؿ ؛ال لالؿ ملزاف القكل الدكللة ايظرن  محقلؽ
إال أيه  ،آ ر لرل أف الحكار ضركرل لم ركج بالعالـ مف أزمله الراهية اعمى اآل ر، ففف رافدن 

 مأ ؛قلضله مفهـك الحكار ذالهلحقؽ أهدافه الحقلقلة ككفؽ ما م مف للكافر له الشركط لؾكأ البد
زالة العكائؽ أماـ اؿ  .عالقات السملمةباعلباره سبلالن لملفاهـ المشلرؾ كاإ

 فيلمقكلة صداـ الحضارات  ممف رحـ اللصد" حكار الحضارات"بعبارة أ رل كلد الجاه 
ف لعرلفات ـ اهذه المقكلة كلفرلعالها ايطالؽن  كمف ز ـ االعلراض عمى ،الدائرة العربلة كاإلسالملة
مف أسايلد معرفلة  االؽن ، كايطمكالحضار م، كالعالقة بليهما كلمحكار الفكرمليكعة لمحضارة كالثقافة

كفكرلة م لمفة لؤثر عمى طبلعة الرؤل لمعالـ، كالعالقة بلف مككياله، بؿ كلؤثر عمى المكقؼ مف 
 .مف عدمه مك الثقافات كحدات لملحملؿ السلاسال اذ الحضارات، أ
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ف الحدكد بلف هذه االلجاهات الثالثة الكبرل ال إدلر بالمالحظة هيا أيه لمكف القكؿ كالج* 
فكؿ  ؛للطابؽ بدرجة كبلرة مع الحدكد بلف المدارس الفكرلة الكبرل، الملبراللة، القكملة، اإلسالملة

كعامؿ  مفسر لملفاعالت، كعف طبلعة هذه  ممدارس له رؤلله عف العامؿ الحضارمف هذه اؿ
. عالت كجكهرها صراعلة أـ لعاكيلةااللؼ

لمكاقفهـ مف  احضارات املدادن كلمثؿ مكاقؼ هذه االلجاهات مف قضلة العالقة بلف اؿ
اللعاكف  مف ديحك مزم: مئجها باليسبة لحالة اليظاـ الدكؿرؤللهـ عف العكلمة، كآثارها كيلا

ف : كف، اللسارلكف، اإلسالملكفالقكمي)أـ يحك مزلد مف الصراع كااليقساـ ( الملبراللة) كاالسلقرار كاإ
عف حكار  ااألكثر دفاعن  مدرسة الملبراللة ق، ففذا كايت الـ(بعض اللفصلالت فيا لمفت ركافدهـ 

يفس الكقت بأف األبعاد  فيعالـ ما بعد الحرب الباردة كالعكلمة، فهى ال لعلرؼ  فيالحضارات 
لة الح القكملة، كلكف لرل أف الحكار أداة كعمؿلأثلرها األبعاد االسلراللجلة كالمص فيالثقافلة لفكؽ 

شاكؿ كالقضالا كسبلؿ للسهلؿ حؿ الـ ،عمى الساحة الثقافلة مضركرلة للحسلف اللفاهـ العالـ
 .المصلرلة المشلركة

االعلراؼ  فيمع اإلسالملة  االلسارلة، ففف اجلمعتالمدرسة أما المدرسة القكملة ك
إال أيهـ  ،ملحكؿ دكف إمكايلة حكار حقلؽ مربلة التالسلاسات الغ فيبالمصادر الصراعلة 

عات ل لمفكف فلما بليهـ بالطبع حكؿ كزف لأثلر األبعاد الثقافلة الحضارلة بالمقارية بصرا
 فيصراع بسبب اال لالؼ الثقااؿ فال لرل القكملكف كاللسارلكف. المصالح أك القكل أك الهلاكؿ

مبرلاللة كالهلمية الثقافلة إللمشركعات االسلعمارلة كالرجعكيه إلى ا هـكلكف ،امن أساس مكالحضار
لفسلرالهـ  في فيإلى البعد الثقا اا كبلرن اإلسالملكف كزفن حلف لعطى  فيكاالسلعالء الغربى، 

. ة مف حلث إمكايلة الحكار مف عدمهسالمياإلركافد اؿكلحملاللهـ، كلكف ل لمؼ 

 اهدؼ إلى ليصلر المسمملف ايطالؽن مف حكار الحضارات إفلصؿ البعض مثالن إلى القكؿ  
ف حكار الحضارات هك جهاد إمف رؤلة المؤامرة عمى اإلسالـ كلصؿ البعض اآل ر إلى القكؿ 

 .هة الصراع الحضارل مف جايب الغربمكاج فيالعصر بأساللبه الجدلدة 

مكقؼ مف إمكايلة الحكار أك عدمه بلف بعض االلجاهات اؿبعبارة أ رل ففف االلفاؽ عمى 
عيد لياكؿ  –ككما سيرل–كلهذا . أسايلد معرفلة أك كاقعلة م لمفة ف لحقؽ إال أيه يبع مفإك

 .الثة ل لمؼ مف حلث لحدلد القضالاأف مدا ؿ المدارس الث( أـ الصراع)قضالا الحكار 
 :سبتمبر 11ما الفارق منذ 

ة سبلمبر كبعدها لجددت الجداالت حكؿ العالقة بلف الحضارات بقك 11كمع أحداث 
السلاؽ أكثر  كلكف كاف. كالمقكالت المضادة له، كز ـ، كلـ اسلدعاء مقكالت هايليجلكف كأيصاره
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مكقؼ الملهـ  في محلث أضحى الطرؼ اإلسالـ ؛بدالة اللسعليلات فيمما كاف عمله  الدهكرن 
الهجمات عمى  فيحلف رأل البعض  فيؼ؛ مكضع مصدر اللهدلد المحلمؿ فيبعد أف كاف 

ضد سلطرة القلـ الغربلة كضد السلاسات الغربلة، " الغضب المسمـ"عمى  الن يطف دلييلكلكرؾ ككاش
سلاؽ صراع المصالح كدكر الشبكات  فيلهجمات ا الي ففف البعض اآل ر الجه إلى اليظر

كلهذا ففف الجداؿ حكؿ دكر العالقة بلف األبعاد الثقافلة  ؛العالقات الدكللة فيرهابلة الملشعبة اإل
 فيلفسلر هذه األحداث كما لالها مف لطكرات  فيكبلف األبعاد االسلراللجلة الحضارلة، 

 محلث برز السؤاؿ اللاؿ ؛اا كبلرن سلاسات األمرلكلة، قد اكلسب ز ـن ال طابات األمرلكلة كاؿ
؟ كهؿ ا هك مصدره؟ كما السبلؿ لمكاجهله؟ ـلحكـ العالـ مهك الذ مهؿ الصراع الحضار: امجددن 

 ؟ ات عمى إدارة هذه المرحمةالحضار لقدر حكار

كاسلمر يفس الجدؿ كايقساـ االلجاهات حكؿ كزف األبعاد الثقافلة الحضارلة بالمقارية  
محدد لرلبط بالسلاسة األمرلكلة العالملة  مكمكاف مهذه المرة بسلاؽ زماف مبغلرها، كلكف اقلرف ؼ

رغـ مف لزالد االعلراؼ بكضكح فباؿ ؛عشر مف سبلمبر مكلجاه عالـ اإلسالـ كالمسمملف بعد الحاد
سكاء الصداملة –ال طابات األمرلكلة الرسملة كغلر الرسملة  مالمفردات الثقافلة كالحضارلة ؼ

لمعالـ عمى اعلبار أيه لف لقكد  مالجاه لرفض  اللفسلر الثقافك هياؾ  فمقد ظؿ –ميها أك الحكارلة
إلى الحكار بعد  الى ها، كمف ثـ ال سبلؿ إلصعكبة ليازؿ الثقافات عف ثكابت اإلى حؿ المشاكؿ يظرن 

المقابؿ اعلرؼ الجاه آ ر أف المرحمة الراهية مف السلاسة األمرلكلة لكشؼ  مكؼ، لكافر شركطه
لجاه اإلسالـ كالمسمملف، لصبح معه الحدلث عف الحكار مف قبلؿ  مبكضكح عف صراع حضار

كفؽ مدركاله، كيحك غالاله أال كهك سلدكر سلككف بشركط الغرب، ك مألف الحكار الذ ،االسلسالـ
كألف السلاسة األمرلكلة لكظؼ األبعاد الثقافلة ل دمة اغراض سلاسلة بالدرجة  "دؿاإلسالـ المعه ى "

ا مف اللكللؾ أداه أك يكعن  للس إالى  محلف رأل الجاه ثالث أف الحكار أك الصراع الفكر مؼ األكلى
ات حكؿ المصالح، كارلبط بهذا االيقساـ  ايقساـ لحلدـ فلها الصراع مإلدارة مرحمة األزمة الت

 مااليقساـ حكؿ إمكايلات الحكار ؼ؛ جلكف، أال كهكفآ ر جدد ما سبؽ كثار حكؿ أطركحات هايت
 .العالقات بلف الكاللات الملحدة كعالـ اإلسالـ كالمسمملف ممقابؿ الضغكط يحك الصراع ؼ

للـ لياكلها  محقلقة للعدد القضالا الت ماذا؟ ككلؼ؟ مأك الصراع ؼ؟ ماذا مالحكار ؼ كلكف
كعمى رأسها لألى قضالا العيؼ، حقكؽ اإليساف بلف : باللحملؿ المقارف بلف الميظكرات الم لمفة

كلكف ظمت أدبلات العالقة بلف الحضارات لفلقد االهلماـ بأجيدة حكار . ال صكصلة كالعالملة
 .الحضارات المليازع عمى مصداقلله كجدكاه

األيباء للكالر بال ايقطاع عف مؤلمرات كيدكات كلقاءات كمياظرات، عمى  كما لظؿ 
كعمى األصعدة الرسملة كالمديلة كالشعبلة، عمى يحك لثلر  ،مكالعالـ مقملـكاإل مالمسلكل الكطف
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اللساؤؿ عف مدل كجكد اسلراللجلة كبرل للعظلـ يلائج هذه المملقلات؟ أـ أف هذه المملقلات 
الملصاعدة ضد عدكاف لحممة اؿ -غلر ميظمة–كمجرد اسلجابة  ،الهاحد ذ مأضحت غالة ؼ

لهدـ األمف  مالت مـ العالـالعرب كالمسمملف كضد المرجعلة اإلسالملة مف ياحلة، كلحالة اللأزى 
 .أ رل كاالسلقرار مف ياحلة

قفز االهلماـ بالقضالا عشر مف سبلمبر،  مكالجدلر بالمالحظة أيه بعد أحداث الحاد
الرسملة  حلث فرضت طبلعة لحدلات هذه المرحمة، عمى المؤسسات. ت قفزة كاضحة كاآلللا

فمقد أضحت الضغكط يحك  ؛كبر إلى هذه الجكايب العمملةأااليلقاؿ بدرجة  –بصفة  اصة 
ا يظر الحككمات فقط كلكف باليسبة ألضن  ما، للس ؼضركرات كملطمبات الحكار أكثر كضكحن 

 .يت لرفضه أك للحفظ عملهكا ملبعض الركافد الفكرلة الت

: كلمكف اللمللز بلف ثالثة الجاهات

: االلجاه الملبرالي كالذم للم ص مقكالله كاآللي

العكلمة لؤثر عمى شكؿ كمضمكف كالجاهات الحكار حلث أف الدلمقراطلة كاللعددلة  -1
. كاحلراـ حقكؽ اإليساف هي مف صملـ مكضكعاله

ا ممكينا بؿ كضركرلنا، أليه سبلؿ  ركج حضارللف غلر ملكافئلف مادمن الحكار بلف   -2
كالد كؿ في عالـ اللقدـ اإليسايي، كذلؾ مف  الؿ  مف دائرة الل مؼ ةؼالمل ؿالحضارة 

يجازات الحضارة األكركبلة، كلف لميع مف هذا االقلباس  اقلباس عدلد مف قلـ كمؤسسات كاإ
 .لة العربلة كاإلسالملةكؿ المياظرات في العالـ العربي كاإلسالمي باسـ ال صكصلة الثقاؼ

 .          ذلؾ ألف قلـ حقكؽ اإليساف اصبحت لعبر عف حضارة عالملة إيسايلة

في ظؿ إشكاللات اللعرلؼ بالذكات الحضارلة ففف هدؼ الحكار هك اللكصؿ إلى  -3
االلفاؽ عمى صلاغة مجمكعة ملياسقة مف القلـ العالملة اللي لأ ذ في اعلبارها الليكع اإليسايي 

 .ؽال ال

للسع أجيدة حكار الحضارات للشمؿ إشكاللات معرفلة، كمشاكؿ عالملة، كللصبح  -4
 .مجاؿ العالقة بلف اإلسالـ كالغرب هك أحد مجااللها كللس الكحلد

لجب أف لساهـ الحضارة العربلة اإلسالملة في صلاغة الحمكؿ لممشاكؿ العالملة   -5
 .كطرح لصكرالها القلملة اإليسايلة

: فهك لقلرب مف المكضكع اقلرابنا آ ر مفاده اآللي االلجاه اللسارم
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كلصبح ، مف حكار الحضارات فيالبعد الثقا أـ أف هذا اللعرلؼ بالذكات الحضارلة للس إالى 
 القضالا األ رل هى األبعاد السلاسلة له؟

لجملع هذه  مالحضار فيف حكار الحضارات لفلرض اقلراب اللحملؿ الثقاإهؿ لمكف القكؿ 
 ؟ مع االهلماـ بالقضالا الثقافلة الحضارلة المباشرةالمشكالت 

ألف ؛ حالة صراع بلف األفكار كالثقافات كالمكاقؼ فيرفض أف لككف العالـ ككأيه  -1
هلمية مفرطة،  مظؿ آللات العكلمة المادلة كالثقافلة لكفر لميظاـ الرأسماؿ فيحالة لكازف القكل 

 فيكمف ثـ  د أداة، كللس كاجهة اللعبلر عف الكاقع كالفكرل مجر فيلجعؿ الثقا الذم كهك األمر
 ؛ ألف اليظاـ ذك القطبفيظؿ عدـ اللكازف للس هياؾ معيى لمحكار عمى الصعلد الفكرل كالثقا

  .مكاجهة الحقائؽ فيا كلكف لف لساعدن الكاحد ال لجعؿ لمحكار إال قلمه رمزلة 

، للس هك مجرد م لمؼكلكف حكؿ جدكؿ أعماؿ  مرفض اليقاش عمى مسلكل عالـ  -2
يرلد طرح  ف لجبكلؾ …بلة حكؿ أكضاعيا الثقافلة كمضمكف الرسائؿ األمرلكلة أك األكر

معاللر العالملة : ر حركة مقاكمة أمركة العالـ، كذلؾ حكؿ يقاط مثؿاإط فيك ،جدكؿ أعماؿ
 ..لشماؿ دكف البدء بحكار جيكب جيكبمع ا مكسلاس فيألكلكلة حكار ثقا رفضكالمزدكجة، 

قضالا اجلماعلة كمحملة، دكف لسملة أسبابها  فيليزعات العيصرلة كاإلقصاء  ماللصد
 فيحكؿ الحقكؽ الجماعلة لمشعكب  م، الحكار الدا ؿمالحقلقلة الصادرة عف اليظاـ العالـ

لقرلر مصلرها كحقكقها االجلماعلة كاالقلصادلة كالثقافلة، كمكازيلها الضركرلة مع حقكؽ 
  .."الشماللة"برامج هجكـ مضاد ضد العيصرلة  في، اللفكلر اإليساف المديلة

ف مف اإلسالميماقلراب المؤسسات اإلسالملة الرسملة، ككذلؾ المفكر كااللجاه الثالث لمثمه
أك باليظر إلى اقلرابهـ مف القضالا مكضع الحكار   ؛ا أك قبكالن لمحكارعمى ا لالؼ مكاقفهـ رفضن 

للعرض لها، كمف ثـ  الليهى صكرة اإلسالـ كالشبهات  الصراع يمحظ أف بؤرة االهلماـ
 ، كما للصؿ ب صائصاا كقلـن عة اإلسالـ عقلدة كشرلعة كأ الؽن اسلحضارهـ ما للصؿ بطبي

اللارلخ  فيكما للصؿ بالممارسات اإلسالملة  الحضارة اإلسالملة بالمقارية بيظلرالها الغربلة
 .لايات كالثقافات األ رلبالمقارية بيظائرها الغربلة لجاه أصحاب الد

قمبها المكقؼ  فيبعبارة أ رل للصدل هذا االلجاه لألبعاد الثقافلة الحضارلة المباشرة، ك
هؿ هياؾ لدل الغرب أزمة معرفة باإلسالـ : ملطرح السؤاؿ اللاؿ اللياألبعاد  مكه. مف اإلسالـ

همة بثقافله كحضارله كبأهمه يكالا مبللة إللصاؽ الت مأـ ق؟ لرلب عملها هذا اليلؿ مف اإلسالـم
 ؟..الدلف كالحضارة  فيلكرهكف الغرب ال لالفه  -المسممكف مأ-بزعـ أيهـ 
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 :هذا لمكف إجماالن لم لص اآلراء حكؿ جدكل الحكار مف عدمه بلف مجمكعات ثالثة
برمله الحضارات  ، كيقطة ايطالقهـ أف مكضكع حكارمجمكعة المشككلف في جدكل الحكار

عمى يظرلة " كرد فعؿ"بدأ االحلفاء به بصكرة مفاجئة ميذ اللسعليلات  اا مهرجايين لعلبر مكضكعن 
كأصحاب . ا أصلالن ذا جدكل حقلقلةصراع الحضارات لهايليجلكف، كأيه مف ثـ ال لعلبر مكضكعن 
. مكقؼ اللشكلؾ في جدكل الحكار مهذا الفرلؽ ما زالكا لسكقكف الحجج المعلاد االسلشهاد بها ؼ

ظؿ غلاب اللكافؤ بلف  ما ؼلؤكدكف أيه ال لمكف أف لككف الحكار بلف الحضارات مجدمن  فأكالن هـ
فله أحد األطراؼ ما لرلد  مفايعداـ لكازف القكل البد كأف لفضى إلى كضع لمؿ. أطراؼ الحكار

كللس أدؿ عمى . كلبادر بالفعؿ في حلف لرضخ الطرؼ اآل ر كلقكـ فقط بفعؿ الرد عمى المبادرة
عيد أصحاب هذا الفرلؽ مف أف الغرب هك الذم لضع أجيدة الحكار كلحدد قضالاه صحة هذا 

عادة لدكر حكؿ قضالا الحرلات كالحقكؽ الفردلة  اصة حقكؽ المرأة، اللعددلة كضركرة  مكه
كاللعبلر، عالملة حقكؽ اإليساف، اللفسلرات الجامدة لمشرلعة اإلسالملة،  ماحلرامها، حرلة الرأ

لرلدها الغرب لحت  الليالغرب مباشرة كلسلهدؼ صلاغة الشرؽ عمى الشاكمة قضالا لهـ  مكه
لقلمة  محجة معالجة جذكر اإلرهاب الذم لهدد الحضارة الغربلة في حلف أف المعيى الحقلؽ

كلرل هذا . هك احلراـ حؽ اآل ر في اال لالؼ -لركج لها الغرب الليالقلمة  مكه–اللسامح 
. حكار الحضارات ما هك إال كاجهة ل في كراءها صراع المصالحالفرلؽ الملشكؾ كالرافض أف 

مف بعض  ملأت الليكمف هيا هـ غلر ملفائملف حلى بالدعكة إلى الحكار كاللفاهـ كالقبكؿ بالليكع ك
ألف هكل  مالغرب، كذلؾ أيها دعكة ال لمكف أف لثمر، في رألهـ، عمى المسلكل الرسـ ممفكر

ع الذم مف  الله لفرض مصالحها مف  الؿ ميطؽ القكة كللس اإلدارات الرسملة هك مع الصرا
لألى مف الغرب ال لمكف  الليكلؤكد أصحاب هذا الفرلؽ أف مجرد الدعكة إلى الحكار . الحكار

لسايد الظمـ الكاقع عمى الفمسطليللف  الليأف لحكز بثقة الشرؽ كذلؾ في ظؿ السلاسات الغربلة 
إلى الصراع كال لساعد  مأك بالصمت، فهذا عيدهـ مياخ لؤد كالعراقللف إما بالمشاركة الفعملة

 .عمى الحكار
فليطمؽ مف مسممة أف العكلمة حقلقة  الفرلؽ المؤلد لمحكار كالمؤمف بجدكاهأما  

ف هذا الكاقع لفرض اللعالش كللس الصراع كأف عمى الجملع أف لقبمكا هذا كبدالن مف . قائمة، كاإ
عف  ..اطات لف لجدل فعملهـ أف لبحثكا عف أرضلة مشلركةأف لضلعكا الكقت كالجهد في إحب

كحلى للحقؽ هذا هياؾ مسئكللة لقع عمى . قضالا لغذل الحكار كلساعد عمى ازدهاره كيجاحه
أما الغرب فعمله أف لغلر مف ميحى سلاساله ال ارجلة كأف لل مى . عالؽ طرفي الحكار المأمكؿ
لة كأف للحمؿ مسئكللله في لغللر الصكرة السمبلة عمى الساحة الدكؿ معف ميطؽ اللحرؾ األحاد
أما . غلر قملؿ مف مسؤكللة قلامها اللحمؿ كسائؿ إعالمه جزءن  الليعف اإلسالـ في الغرب ك
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كعمى الجايبلف كاجب أف لحممكا هؤالء دا ؿ . مالسمب مالشرؽ فعمله أف لل طى دكر الملمؽ
ا عف كعملهما أف لبحثن . للكجه هذه الكجهةمجلمعالهـ، الذلف ال لؤميكف بجدكل الحكار، عمى ا

أساللب جدلدة غلر لقملدلة لمحكار بلف الحضارات ربما أهمها الكصكؿ إلى المجلمعات كلقملص 
.  القيكات الرسملة لمحكار مثؿ حكار األدلاف

المشككلف  ممكقؼ فرلؽ ثالث بلف فرلؽهذا كلجدر اإلشارة إلى أيه لمكف رصد  
لمكضكع حكار الحضارات هك طرح قدلـ  ماإلسالـ مرل أف الطرح العربكهك الذم م كالمدافعلف

ية، كهك  أساس مف األسس كهك القرآف كالسُّس  مكهك الطرح األصلؿ أليه لبدأ مف المصدر األساس
مف االعلراؼ باللعددلة الدليلة  اللعامؿ مع الشعكب األ رل ايطالؽن اإلسالملة األكلى في ا

طرح لمحكار سكاء عمى مسلكل األدلاف أك  ماللهكدلة لرفض أصالن أ كالثقافلة، كفي المقابؿ ففف
للحقلؽ أهداؼ سلاسلة، كمف ثـ  اا سلاسين الراهف للس إال طرحن  ملطرح الغربالحضارات، كما أف ا
مف  افرضن  الراهف لحكار الحضارات للس إال رد فعؿ بؿ طرح مفركض مففف الطرح اإلسالـ

، كهك مكهذا الطرح الغرب. ا صكصن  مكالعرب معالـ اإلسالـكعمى اؿ االغرب عمى الشرؽ عمكـن 
 اا كسببن بليها، حلث لجعمها مكضكعن لسللس لمحضارات، هك أسكأ ما حدث لمحضارات كلمعالقات 

ميذ بدالله  ملمحرب كالصراع، في حلف أف الطرح األصلؿ لحكار الحضارات هك الطرح اإلسالـ
 الليكالثقافي  مالكعى لمعالقة بلف السلاس -الثالث كفؽ هذا الفرلؽ–كلهذا فلجب . مع الرسالة

 مفي اإلسلراللجلة األمرلكلة بصفة  اصة كالغربلة بصفة عامة لجاه العالـ العرب مللياـ
 . مفي المرحمة الراهية مف لطكر اليظاـ الدكؿ مكاإلسالـ

هما كلرلبط بالجداؿ حكؿ جدكل الحكار مف عدمه الجداؿ حكؿ قضلللف بالغلى األهملة ك
الملشكككف في جدكل  اكهـ غالبن -البعض  فلرلكعف يظرلة المؤامرة . يظرلة المؤامرة كاليقد الذالى

أف اللشبث بها هاـ، فهى لفلح األعلف عمى ما حلؾ ليا في الماضى كمف ثـ لككف  -الحكار
ما أ. ا عمى ما سلحاؾ ليا في المسلقبؿا عمى إدراؾ ما لحاؾ ليا في الحاضر كلككف مؤشرن عكفن 

ـن في :البعض اآل ر ا لعملؽ كؿ إ فاقاليا عمى شماعة يظرلة المؤامرة، كأكدكا عمى أف رفضكا لما
سار فلها الغرب  الليل مفيا كلبعلليا لرجع لعدـ السلر في طرلؽ العقؿ كالعمـ كالحرلة كالعدالة 

مرة هذه كلسلطرد أصحاب هذا الفرلؽ للؤكدكا أف اإللماف بيظرلة المؤا. فلقدـ بعد طكؿ ل مؼ
فاللأكلد دكمان عمى أييا كيا حضارة لعرؼ الحكار . لكاكبه عادة رغبة مرضلة في ليزله الذات

ألضا المد كليفلح عمى اآل ر فله قدر غلر قملؿ مف اللجاكز كالمبالغة، فالشرؽ مارس هك 
فمكضكع حكار الحضارات عيد هذا الفرلؽ . كالسلطرة كالهلمية كالصراع عيدما كاف له اللد العملا

 اعمى مدار اللارلخ أف لككف صراعن  فاألمر كمه ال لعدكهك مكضكع حهمؿ بأكثر مما لحلمؿ، 
، كلكف عمى المصالح، لأ ذ في كؿ مرحمة لارل لة سمة محددة اقلصادلة أك ثقافلة أك عسكرلة
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المسلمر هك أيه صراع  ليجح فله األقكل في حلف ل سر الضعلؼ، بغض اليظر عمف هك 
عسكرلة أك اقلصادلة أك : اليظر عف مكضكع الصراع كأدكاله القكل كمف هك الضعلؼ كبغض

ف كاف مف الكاضح كالجمى اآلف أف األبعاد كاألدكات الثقافلة قد حققت قفزة لألماـ  سلاسلة، كاإ
 .  عدلدة، بالمقارية بما كايت عمله مف قبؿالعلبارات 

لسليد إلى لأصلؿ ظاهرة الحكار  الليكفي مقابؿ يظرلة المؤامرة لظهر يظرلة اليقد الذالى 
لى  الحضارل بالرجكع إلى الجذكر الفكرلة لم طابات العربلة المليكعة في عصر اليهضة، كاإ

لبراللة كاللسارلة العربلة كمكاقفها مف إشكاللات كقضالا اللفاعؿ بلف الللارات اإلسالملة كالؿ
كلقكـ هذه اليظرلة عمى لحدلد أسس هذه الللارات الفكرلة عيد بداللها كملابعة لطكرها . الغرب
ذا كايت ميطمقات كقكاعد هذا اللقللـ للعدد إال أف طرح األسلاذ. كلقللمه السلد لسلف قد جعؿ / كاإ

الحداثة، كلفسلر أسباب فشؿ الميطقة العربلة  ميطمؽ لقللمه هك مكقؼ هذه الللارات مف قضلة
كلهذا اعلبر أف مف أهـ شركط . في إحداث اللغللر المطمكب بأيه فشؿ في لقبؿ يمكذج الحداثة

الحكار الحضارل الياجح هك يقد العممايلة كلقدلـ رؤلة يقدلة لمحداثة مف ياحلة كيقد اللارلخ 
مزدكج األبعاد هك السبلؿ إلى اكلشاؼ ميطقة القلـ فهذا اليقد . كالفكر اإلسالمى مف ياحلة أ رل
 .المشلركة العالملة بلف الحضارات

كمبررات ياقدة أك رافضة  اكايت يظرلة المؤامرة لكاجه حججن  كمما الشؾ فله أيه إذا 
لثلر بدكرها  مذات اللكجه الملبراؿ مففف يظرلة اليقد الذاتلميطمقالها في رفض حكار الحضارات، 

كمف ثـ لثكر األسئمة . لد أهداؼ الحكار كغالاله كآللالهرات ياقدة لميطمقالها يحك لحدكمبر احججن 
في -؟ كهؿ الحكار معف الحداثة أـ عف يمكذجيا الحضار اا أـ بعدن هؿ ييقد أيفسيا قربن : ةاللالي

هك سبلؿ آ ر لميقؿ عف الغرب مف جدلد؟ هؿ يحلاج ليقد الذات مف  -ميظر الللار الملبراؿ
أضحت للعرض  الليلمدفاع عف المرجعلة اإلسالملة  ات للبراللة فقط أـ يحلاج ألضن لقاميط

ا في حاجة إلى  لهجـك ملسع اليطاؽ؟ كمف هيا ففضالن عف الحاجة إلى يقد الذات فيحف ألضن
ف كاف للضمف ليظلرات كرؤل لأصلملة حكؿ  اجلهاد فكرل معاصر قكل كفاعؿ؛ ألف اإلسالـ كاإ

الككف كغلرها، إال أف الممارسات فى لارلخ  ل الؼ كالعمراف كاللكازف فيكاالس كحدة اإليسايلة
المسمملف ككاقع المسمملف لثلر أكثر مف عالمة اسلفهاـ حكؿ الفجكة بلف األصؿ كبلف الكاقع 

ياهلؾ عف الحاجة لمدفاع عف األصكؿ ذالها كضد ما لكاجهه مف هجـك . مركرنا ب برة اللارلخ
 .ف فقطعملها كللس عمى المسممي

 ؟ مالمح رؤلة لقللملة كماذا بعد -اثايين 

عف  ماآلف اللكقؼ عيد بعض مالمح رؤلت عمى ضكء العرض اليقدل السابؽ، لمكييى
ة كلدكر حكؿ عياصر أحدهما يظرم: مجمكعللف مكللم ص هذه المالمح ؼ "حكار الحضارات"
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 معرب مفكر مجكد للار رئلسدكر حكؿ إمكايلات ككالثايلة حركلة ت؛ لهذا المجاؿ ماللأصلؿ اليظر
 .مكاإلسالـ مراهية الملأزمة مف اللارلخ العربالمرحمة اؿ محكؿ حكار الحضارات ؼ

 :معياصر اللأصلؿ اليظر -1

 ممف االيلماء إلى المجاؿ الحرؾ حكار الحضارات  أكثر مؼ مإف االيلماء لممجاؿ البحث
حدث أمف  –كما سبؽ اللكضلح–كباعلبار هذا المجاؿ  ،فله لدفع لالهلماـ بهذه العياصر

ـن لثي مت دراسة العالقات الدكللة، كالتمجاال لياظر ما سبؽ  اا راهفن ر اللأللؼ كالجداؿ حكلها اهلما
 .بدالة السبعليلات مؼ مالدكؿ ملجدد االهلماـ باالقلصاد السلاس كحظى به

 :البيدلف اللالللف مل ص عياصر هذا اللأصلؿ المطمكب ؼكلت 

األبعاد الثقافلة  العالقة بلف: المبررات كالدكافع) حكار أـ صراعحكؿ إشكاللة -أ
 (كاالسلراللجلة

 ممجاالت دراسة العالقات الدكللة ؼمف  امجاالن أساسين " حكار الحضارات أك صراعها"لمثؿ 
الدكللة مرحمة ما بعد الحرب الباردة، كلرجع ذلؾ إلى بركز األبعاد الثقافلة الحضارلة لمعالقات 

المفسر لهذه العالقات كالمحرؾ لها، قضالا العالقات، أدكات : عمى عدة مسلكلات الراهية
كلرجع ذلؾ بالطبع إلى العدلد مف األسباب عمى رأسها  …العالقات، أيماط اللفاعالت كهكذا 

عمى  مكال ارج مألدلاف، لهاكل الحدكد بلف الدا ؿكصعكد دكر ا ،مراع األلدلكلكجايلهاء الص
االلصاالت  ممف جراء الثكرة ؼ ملمدا ؿ مة كبلرة مف اجللاح ال ارجإلى درجيحك أدل 

كالمعمكمات، كبعد أف لحققت الهلمية الغربلة السلاسلة كالعسكرلة ثـ االقلصادلة، فمـ للبؽ إال 
 .األضن  ملى الصعلد الثقاؼاكلماؿ الهلمية ع

عكلمة قد شهدت ، أف ساحة  طاب اؿملمحظ المراقب كالباحث كاألكادلـ كلذا فال عجب أف
مراحؿ سابقة  مبعد أف صعدت االهلمامات كسادت ؼ صعكد االهلماـ بالحضارة كالثقافة كالدلف

. ملة السلاسلة عمى اللكاؿثـ االقلصاد ،بالعكامؿ االسلراللجلة العسكرلة( الحرب الباردة كااليفراج)
 ملحضارة كالدلف ؼلصاد فقط، كلكف اكؿ هذا لعيى أف اللفاعالت لـ لعد حكؿ السلاسة كاالؽ

 .قمبها
 فيكلهذا لجب اليظر إلى مغزل أطركحة هايليجلكف مف حلث درجة ما لمثمه مف لغللر  

ميظكر دراسة العالقات الدكللة، كايلقاله إلى مرحمة جدلدة بعد مرحمة الكاقعلة اللقملدلة، ثـ 
ف ميطمقات مغالرة كلكف ـ ،(الصراع) مكاقعميظكر الهلكملة، عمى اعلبار أف ميظكر هايليجلكف 

 (.الحضارات)
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لمعالقة بلف  اركحة هايليجلكف باعلبارها لجسلدن كما لجب اليظر مف ياحلة أ رل إلى أط
جلكف فف طرح هايتإحلث  .كبلف  دمة المصالح االسلراللجلة الكبرلالليظلر كالرؤل  فياللطكر 

جدلدة لمحضارة الغربلة كهى كلكيه لعبلر عف آللة هجكملة  ،اا مجردن ا جدلدن ا يظرمن لـ لقدـ طرحن 
كهذه اآلللة للست مسلحدثة كلكف ذات جذكر فكرلة كسلاسلة  ؛محضار فيآللة ذات لباس ثقا

 .لـ لكف بيفس درجة العمؽ كالكضكح سابقة، كلكف

ا ا مثالين لمثمكف بدكرهـ ميظكرن " حكار الحضارات"كعمى الصعلد المقابؿ ففف الملحدثلف عف 
االعلماد )الجدلدة ثـ المثاللة  ،(األمف الجماعي)مثاللة اللقملدلة لة اؿمرحمة جدلدة، بعد مرح مؼ

كهؤالء بدكرهـ لمثمكف اسلجابات ذات دكافع . حمة المجلمعلة كالعالملة كالحكارمر م، كه(الملبادؿ
 .ف بمكقفهـ عمى سمـ القكة الدكللةمليكعة لرله

ك صراعها مف  الؿ لحدلد أ يظر إلى صعكد مفهـك حكار الحضاراتأ مبعبارة أ رل ففيف
 ؛سلراللجلات الكملةالا مكللة الغربلة، كمف  الؿ لكظلفه ؼالسلاؽ العاـ لمدراسات الد مكضعه ؼ

أك  ،مف الدائرة الغربلة االراهية سكاء ايطالؽن  مف أدكات إدارة السلاسات الدكللة ةباعلباره أدا مأ
 .ظؿ  مؿ لكازف القكل المادلةكمف هيا  طكرة يسبلة في  .اسلجابة مف الدائرة العربلة

يقد ذلؾ أ مكلذا ففيف. مف أشكاؿ العالقات بلف الحضارات الحكار للس إال شكالن  -2
مف دكافع دفاعلة اعلذارلة بكصؼ العالقات الراهية بأيها حكار أك لجب  االلرحلب الشائع ايطالؽن 

لش لص هذه الحالة ء يقد مف ياحلة أ رل اللملرس كراأأف للجه إلى حكار مف ياحلة، كما 
 .مأيها أسلرة الصراع الدائـ كالحلـمف مبررات ألدلكلكجلة ب اا كايطالؽن الراهية ألضن 

ذا كايت أطركحة الحكار قد بدت  ففذا كايت أطركحة الصراع قد فجرها هايليجلكف، كاإ
عمى هذا اليحك كاألطركحة االعلراضلة إال أف االيشغاؿ عمى الساحة العربلة بهذلف الطرحلف 

، بؿ مكالميهج ملسلحؽ االيلقاد المعرؼ( أـ صراع حكار)جرل  مالذ ماالسلقطابى الثيائ
 .األضن  مكالسلاس

مع  امطمؽ الساؽن  مليجلكف لكرس الصراع كقايكف لارلخإذا كايت أطركحة هاف: فمف ياحلة
ا سن إلباس صراع المصالح كالقكل لبامف ياحلة أ رل مع  االؽن كايط، ميطمقات المدرسة الكاقعلة

–، إال أف الصراع (كما سبؽ كأكضحيا)، لحت دكافع كمبررات اسلراللجلة اا حضارمن ا ثقافين دليين 

فهك سية مف سيف   .أ رل اعيه مفهكـ اللدافع لحمؿ مضاملفن  لعبر مكالذ –كفؽ رؤلة إسالملة
لى ، كال لعيى القضاء عمى اآل ر، أك لأكلد هلمية قـك عمى قكـ، أك ثقافة عماالجلماع البشر

 مالم لمفة لمجرد اال لالؼ الثقاؼ ثقافة، كال لعيى كهك األهـ أف الصراع للكلد بلف األقكاـ كالممؿ
ألف  ؛ممقابؿ عكلمة اليمكذج الغرب ممفهـك اللدافع بعالملة اإلسالـ ؼكلذا لرلبط  مكالحضار
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يا مف الفكضى ل رجكألف الحرب للست حلمنا  ،لنالارلخ االلدافع حالة مف عدة حاالت كللس قايكفن 
. إلى حالة أفضؿ في كؿ الحاالت

 :كلكف مف ياحلة أ رل

مف أيماط أ رل ال ذلها العالقات بلف الحضارات  اففف حكار الحضارات باعلباره يمطن 
ؽ كما أف له شركطان الزمة اللحقي .قله سلاؽ دكلي لبرزه أك لكارم -عمى مدار لطكرها اللارل ى

 .كآللات إلدارله كصكالن ألهدافه

ذا كاف اؿ  مأ)لعقد األ لر مف القرف العشرلف ال طاب كالحركة  الؿ ا محكار قد برز ؼكاإ
ات مف أدكات إدارة السلاس ةفذلؾ باعلباره أدا 21ػاؿ، كمع بدالة القرف (2002سبلمبر  11قبؿ 

سلاؽ  مكذلؾ ؼ .جايب الفكاعؿ القكلة أك الضعلفة ، سكاء مفمال ارجلة لمراحؿ اللأـز الدكؿ
كمف حالة ، مااليلقاللة مف هلكؿ اليظاـ الدكؿلفرز محدداله اليابعة مف طبلعة المرحمة  مدكؿ

عشر مف  مف لصفلة القطبلة الثيائلة كالحادالراهف الملأزمة لحت لداعلات كؿ ـ ماليظاـ الدكؿ
 .ماليظاـ الدكؿ معمى األبعاد الثقافلة الحضارلة ؼسبلمبر، كايعكاسالهما 

 مراحؿ اللأـز فقط مكؼ ،فقط ملى صعلد اليمط الرسـكف أف لككف عكما أف الحكار، ال لـ
مف حلث األهملة  اا أك هبكطن ق عمملة مملدة عبر اللارلخ صعكدن ، كلكفكلملكظلؼ السلاسي له

ؼ عمى هذا اليحك مع كمف ثـ فهك قد للراد. ميطاقات مليكعة مف اللفاعؿ البشركلملد عبر 
 أمكر م لمفة، فالحكار معه جايب إرادل كاعو  اكلكيه. مثقاؼاللثاقؼ، اللفاعؿ اؿ: مصطمحات أ رل

 ظؿ لأـز يظاـ العكلمة عمى العكس مف فيباعلباره أداة أك آللة مف آللات إدارة العالقات الدكللة 
 مف الحكار ذاله قد برز أك لراجع ؼكما أ. جملع المراحؿ ماآل لرلف فهما مملداف مسلمراف ؼ

  .قات سلاسلة كاقلصادلة عالملة مليكعةظؿ سلا ممراحؿ مف اللارلخ ؼ

 مية اليبكلة كؼالسُّس  مكؼ مفآاليص القر مله يماذجه ؼ –كفؽ رؤلة إسالملة-كالحكار 
 عارؼ الحضارم، كالذم لفلرضه سيلالتكهك آللة لحقلؽ ا .الممارسات اإلسالملة عبر اللارلخ

. اللعدد كالليكع

ا ال لجب أف لعيى مكقؼن  مالحضار ف كيمط مف أيماط اللفاعؿكمف ثـ ففف قبكله اآل
عمى  احفاظن  ،مكاجهة سلاسالهـ الصراعلة ممكاجهة الهامات الغرب أك ؼ ما ؼا دفاعين اعلذارمن 

 اكلكف لجب أف لككف الحكار ايطالؽن ، ما عف الضعؼ المادكاسلعكاضن  ،لأل طار االبقاء أك درءن 
. الةة بلف آللات أ رل، كللس غعف مجرد آلي اكابت األمة، كمف قضالاها كلعبلرن مف ذاللة ث

دكاعى  مل عف األبعاد الصراعلة ؼالمرحمة الراهية بالكع في اككذلؾ شرلطة أف لككف مقركفن 
بحقلقة أثر لكازيات  ما بالكعت مغمفة ب طابات الحكار، كمقركفن الطرؼ اآل ر، حلى كلك كاف
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 مافر له شركط الحكار السكة أف للككشرلط. قالقكل عمى لحدلد قضالا الحكار، كغالاله، كيلائج
 الى أشرلطة  ا، كأ لرن مكالفكر مرسـالمسبؽ عمى المسلكل اؿ مرأسها الحكار البلفكعمى  ،كالفاعؿ

أليه جهاد ؛ فهـ مطالبكف بالحكار. لى الرسمللف إلى الي ب كالمفكرلفليلقؿ ضغكط الكاقع ع
 .العصر كللس اعلذار العصر

كقلـ االسل الؼ كاللزكلة ، لمقاصد الشرعلةكهك جهاد العصر مف  الؿ لحرل يمكذج ا
كالحرلة كالمساكاة، كال صكصلة  للحدث عف العدالة مهك جهاد العصر الذ .كالعمراف كاللعارؼ

للحدث  مالتالدلمكقراطلة ككاألمف كاللسكلة مقابؿ لغة السالـ  مؼ كالمقاكمة كالكطيلة كاالسلقالؿ
بالحكار إذا كايت العدالة ففف السالـ ال للحقؽ  .ف إلى الحكار مف الدائرة الغربلةعكابها الد
لجب أف ليطمؽ مف مفهـك العدالة كغالة كحلى ال  -لدليا -بعبارة أ رل ففف ثقافة الحكار. مفقكدة

 . الدفاع عف براءة الذات الحضارلة لككف ثمف السالـ هك االسلسالـ، أك االعلذار أك
:  الصة القكؿ

ر الثقافات كجهكد الجايب العربي كاإلسالمي في إدارة حكاعمى ضكء الحالة العامة ل برات 
، كعمى ضكء االعلراؼ بحقلقة  طكرة اللحدلات الثقافلة لمعكلمة كاللي كااليلاج المعرفي حكله

لكاجه كالعالـ اإلسالمي برمله ك اصة ميذ ما بعد الحادم عشر مف سبلمبر، كعمى ضكء 
لثقافي اإلسالمي في الغرب كلجاهه، لعكس أهداؼ االعلراؼ بضركرة لصملـ اسلراللجلة لمعمؿ ا

مشركع حضارم إلعادة بياء العالقات بلف العالـ اإلسالمي كالغرب، كلقدـ لصكرات عف سبؿ 
في ظؿ  صائص اليظاـ )مكاجهة العالـ اإلسالمي لملحدلات الثقافلة في القرف الكاحد كالعشرلف 

(. الدكلي القائـ
 

 إسالملة بعاد رؤلة عربلةالعياصر اللاللة أل حعمى ضكء كؿ ما سبؽ، لمكييي طر
    :كاآلليللم ص  الثقافياسلراللجلة عف الحكار كاللعاكف 

: الميطمقات -أ
ثـ أكدت عمى -إف جداالت العكلمة ثـ جداالت ما بعد الحادم عشر مف سبلمبر كشفت 

ة األمرلكلة، عف عمؽ ما كصمت إلله أزمة المسمملف في عصر العكلمة كعصر الهلمف -اللكالي
كعمى يحك أضحت معه الحاجة ماسة لمبحث عف مؤشرات الممايعة كالمقاكمة في مقابؿ دعكات 

.  ا عمى مصالح قطرلة ضلقةااليهزاملة باسـ العقاليلة كالرشادة كالبراجمللة كالكاقعلة حفاظن 
كللد عصر –إف عمى الرؤل اإلسالملة في عصر ما بعد الحادم عشر مف سبلمبر 

كلعؿ مف أهـ الميطمقات اللي لجب ". فقه الحركة"، ك"فقه المقاكمة"فرلضةى كضع أسس  -العكلمة
: أف لحكـ لشكلؿ هذه الرؤل كم رجالها ما لمي
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 أال يجعؿ لارلخ الحادم عشرلجب   ،ميه رنا محلكمنا ال فكاؾلجب اعلبار العكلمة قدى  ال
الملحدة في مكقؼ رد الفعؿ كالدفاع يحرر مف سبلمبر إسارنا إلدراكيا بأييا الملهمكف، كأف الكاللات 

في مقابؿ .. اللحرلر، المقاكمة، االسلعمار، العدكاف: مدركاليا كمصطمحاليا كمفاهلميا، فيسلدعي
لجب عدـ فصؿ االهلماـ بالبعد الحضارم .. اإلرهاب، اآل ر، السالـ، األقملات: السائد اآلف

ث ال يغرؽ في مقكالت دكافع الصراع الحضارلة، الثقافي عف األبعاد السلاسلة كلكازف القكل؛ بحي
. ت القكل كمصالحها أك العكس صحلحياسلف دكافع لكازيا

يجمع بلف أزمة العالـ كأزمة األمة لأكلدنا عمى ما أضحى عمله كضع األمة في العالـ  أفك
، "صراع الحضارات"ك" حكار الحضارات: "يفؾ االشلباؾ بلف المفهكملف الذائعلفأف ك، اآلف

كيكفر أك للضح ليا الشركط الالزمة إلجراء حكار صحي، كيحدد الظركؼ اللي لعزز صراعنا 
. ال لكلد في حد ذاله الصراع -دلافككذلؾ األ–حضارلنا؛ ألف اال لالؼ بلف الحضارات 

: الفكاعؿ -ب
كهي رؤلة لف للحقؽ . عياصر السابقة، إيما لمثؿ عياصر رؤلة فكرلة إسالملة شاممةاؿإف 

ت حككملة رسملة فقط، إيما هي رؤلة لقكـ عمى االعلراؼ بمسئكللة اإليساف الفرد كللس بسلاسا
ففذا كاف كاقع األمة الراهف ال لفرز اسلجابات رسملة كحككملة فاعمة لملحدلات . الحككمات فقط

ابلداءن مف الفرد،  اللي لكاجهها األمة، ففف هياؾ مصادر أ رل إلمكايلات الحركة المسلجلبة؛
، كعبر حدكدها دادنا إلى األسرة، إلى قكل المجلمع المديي في لكافمها كلدا مها فلما بليهاكامت

عالمي مع القكل الغربلة كالشرقلة، المياصرة لحقكؽ اإليساف، كالمضادة  القكملة يحك لضامف
أفرادنا كهلئات كمؤسسات –لمعكلمة كلمحرب األمرلكلة ضد اإلرهاب إف مشاركة المسمملف 

في هذه اللفاعالت مف أجؿ العدالة كالحرلة كالمساكاة، لهك مف أهـ  -جلماعلة كمديلةكحركات ا
عالـ اإلسالـ كالمسمملف في القرف الكاحد سبؿ لفعلؿ االسلجابة لملحدلات العالملة اللي لكاجه 

. كالعشرلف، حلث لبدك اليظـ كالحككمات غلر قادرة كعاجزة عف االسلجابة بفعاللة
المديلة الشعبلة عبر الحدكد لهىيى مف أهـ اإللجابلات اللي لكفرها  إف هذه المشاركات

إال أيه ". الحرب األمرلكلة عمى اإلرهاب"عصر العكلمة لممسمملف كاإلسالـ، في مكاجهة لحدلات 
لجدر القكؿ أف هذه المشاركات ال لمكف أف لككف بدلالن كامالن عف اللغللرات الجذرلة المطمكبة 

رلة كاللشرلعلة كالسلاسلة اللي ليظـ الحلاة السلاسلة كاالقلصادلة كاالجلماعلة، في الهلاكؿ الدسلك
عمى اليحك الذم لحقؽ الدلمكقراطلة كالعدالة االجلماعلة كالليملة االقلصادلة، عيدئذ لكلمؿ 

اللي لف لكؼ عالـ اإلسالـ كالمسمملف عف صكر االسلجابة الفاعمة لملحدلات ال ارجلة 
. مكاجهلها
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:  صائصاؿ -جػ
ذا كايت الرؤلة اإلسالملة ال ليطمؽ مف لغة  ، كال "لعارؼ"كلكف مف لغة " صراع"كاإ

ذا كايت الرسالة اإلسالملة " ليملط" لسعى يحك : دعكة لمعالملف"كلكف لقكـ عمى سية الليكع، كاإ
ا للست اعلذارلة، لبرلرلة، دفاعلة . ال إكراه كال إجبار فلها إال أيها ألضن

اللحملؿ السابؽ لثلر عالمات االسلفهاـ حكؿ مغزل الدعكات مف أجؿ كاف  كمف ثـ ففذا
ا ال "لملعاكف الثقافي مع الغرب"الحكار الثقافي، الحضارم، حكار األدلاف كصلغ  ، فهك ألضن

كاللي . "الثقافي، الحضارم، صراع األدلاف الصراع"للبيى أسايلد األطركحات السائدة عف 
قة الجاللات المسممة ليعكس عمى عال لة بالغرب بقدر ماليعكس عمى عالقات الدكؿ اإلسالـ

 .الجدلدة مع أكطايها

: إف اللحملؿ إيما لسعى لملأكلد عمى بعض األمكر كهي

بشركط كمضاملف لجعمه سبلالن لملعارؼ " حكار ثقافي"لعزلز اللعاكف حكؿ : مف ياحلة -
م لطرؼ عمى طرؼ آ ر أك أف الحضارم الحقلقي، كمف ثـ ليأل به أف لككف سبلالن للمكلف ثقاؼ

الملعددة لإلسالـ كالمسمملف سكاء في " االلهامات"لككف قياة لالعلذار كالدفاع كاللبرلر في مكاجهة 
. أكربا ذالها أك  ارجها

البعد "لقدـ رمكز الفكر اإلسالمي المعاصر أطركحات ملكاممة حكؿ : مف ياحلة أ رل -
إلى لقدلـ الرؤلة عف الدالالت الثقافلة  ملة كالقلـ الغربلةفمف المقاربة بلف القلـ اإلسال" الثقافي

المعاصرة في إطارها السلاسي الراهف، إلى لحملؿ العالقة بلف العكلمة كالهكلة كدكر األدلاف، إلى 
في ظؿ ضغكطات العكلمة كما بعد " االقملات"البحث في األبعاد الثقافلة السمككلة لممسمملف 

إلى اللمللز . قكؽ اإليساف في اإلسالـ كضركرات كللس مجرد حقكؽالحداثة، إلى الحدلث عف ح
. بلف العالملة كالعكلمة كمف ثـ العالقة بلف اإلسالـ كالعكلمة

عمى هذه للست إال يماذج عمى سبلؿ المثاؿ كللس الحصر كهي لعيي، في يظرم، يماذج 
إسالملة  عربلة يحك صلاغة رؤلةالثقافي، يماذج لدفع لملقدـ " االعلذار"الثقافلة كللس " المبادرة"

. عمى المسلكل العالمي كلشارؾ في هذه الصلاغة
ثقافي كاضح الداللة –ففذا كاف الجملع للفقكف عمى أف هياؾ أزمة عالملة ذات بعد قلمي 

 ففف اإلسالـ قادر عمى أف لقدـ رؤلة لساهـ في لقيلف الرؤلة: لسلكجب مراجعة الميظكرات
.  اصة حكؿ أكضاع االقملات، كميها المسممة في العالـالجارم صلاغلها لمعالـ ك

بعبارة أ لرة، يحف في حاجة ل طاب غلر اعلذارم، غلر دفاعي، يحف في حاجة ل طاب 
لجاه اآل ر كذلؾ حلى للحقؽ اللكازف في " كبمبادرة"ليطمؽ مف الذات اإلسالملة ك صائصها 

. الرؤلة الذم هك أساس الفاعملة
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ذا كايت مفاهلـ  للـ لداكلها في " ثقافة قبكؿ اآل ر"، "ثقافة اللسامح"، "افة السالـثؽ"كاإ
ذا " الحكارات الثقافلة"محافؿ  ففف الطرح اإلسالمي لها لجب أف لككف حاضرنا كفاعالن كمؤثرنا، كاإ

للعدد في لالؽ كلقاطع حكؿ أمكر ميهاجلة كمضمكيلة " اإلسالـ كالغرب"كايت يدكات كحكارات 
ذاشلى فلجب أف لككف اؿ ذا، كاإ . إلخ..... رؤلة اإلسالملة حاضرة كفاعمة كمؤثرة كاإ

عيد ل طلط رؤلة اسلراللجلة لمعمؿ الثقافي اإلسالمي في " المبادرة الثقافلة"إذف المطمكب 
في هجـك اآل ر ( بلف أبعاد أ رل)الغرب كذلؾ ايطالقنا مف رؤلة كملة عف كضع البعد الثقافي 

فهذا البعد . سالمي في مشركع اليهكض الحضارم اإلسالميلجاهيا كعف كضع البعد الثقافي اإل
السلاسلة، : للس ميقطع الصمة باألبعاد األ رل -هلئات اإلسالملةاؿ-الثقافي اإلسالمي 

ليفصؿ عف  الدكؿ اإلسالملة الثقافلة ال ليقطع أك ككذلؾ ففف مشاكؿ. االقلصادلة، العسكرلة
ليصرة الجاللات المسممة في الغرب أك عف العالقة إمكايلات أك قلكد العمؿ الثقافي اإلسالمي 

. الثقافلة مع الغرب
ففف الرؤلة االسلراللجلة المطمكبة لجب أف ليطمؽ مف عدة أسس كليبيي : بعبارة أ رل

فملس هياؾ حكار ثقافي حقلقي بلف غلر أكفاء مف الياحلة المادلة، . عمى بعض األسس األ رل
. ؿ بمفرده لحؿ مشاكميا مع اآل ر أك لدلهكما أف الحكار في ذاله للس السبي

كمع ذلؾ، فايطالقنا مف كسطلة اإلسالـ كايطالقنا مف رؤلله عف اللعارؼ الحضارم ففف 
هذا اللعارؼ الحضارم لمثؿ السبلؿ لملجدلد الحضارم لدليا مف ياحلة كلمشاركة الفكر اإلسالمي 

. في عمملة اللجدلد الحضارم العالملة مف ياحلة أ رل
لرغـ مف إدراؾ  طكرة أدكات السلطرة كالهلمية كميها الثقافلة اآلف، إال أف اللجارب فبا

ا لفاعالت ثقافلة ايسلابلة هادئة لحقؽ االحلكاؾ بلف  -اللارل لة جملعها لؤكد أف هياؾ ألضن
 -الضعلفة مادلنا–فحلى الحضارة . كهذا االحلكاؾ ال لككف دائمنا في الجاه كاحد. الحضارات
ذا كايت حضارليا اإلسالمي. أف للرؾ آثارها عمى الحضارات األقكل مادلنا بمقدكرها بمعاللر – ةكاإ

زاؿ لمعممة كجه آ ر أكثر أهملة كأكثر حلكلة كهك  القكل المادلة قد لراجعت اآلف إال أيه ما
كمف هيا لمكف أف يفهـ كلؼ لمكف أف لصبح . ميظكمة القلـ في اإلسالـ كرسالله لمعالملف

هجر أك مسممك الغرب رصلدنا لإلسالـ في الغرب مف  الؿ هذا االحلكاؾ اإليسلابي مسممك الـ
هي جهاد مف يكع الهادئ كمف ثـ ففف اسلراللجلة العمؿ الثقافي اإلسالمي في الغرب كلجاهه 

. لسلكجب كؿ سبؿ المسايدة  اص 
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