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مقدمة التحرير

يف �سهر حزيران - يونيو 2010م، واأثناء م�ساركتي )املحرر الأول( يف موؤمتر 
نظمته مكتبة الإ�سكندرية يف مدينة الإ�سكندرية اجلميلة، تقدمت باقرتاح لإدارة 
مكتبة الإ�سكندرية يدعو لتخ�سي�س موؤمتر حول فكرة )تعارف احل�سارات(، وكان 
واأبعادها،  خلفياتها  الفكرة  هذه  طبيعة  ي�سرح  مو�سع،  بت�سور  م�سفوًعا  القرتاح 
الفكرة،  هذه  عالقة  اإىل  الإ�سارة  مع  وحكمتها،  فل�سفتها  ومكوناتها،  عنا�سرها 
وال�سياق  واملعنى،  املبنى  يف  مفارقات  من  بينهما  وما  احل�سارات  حوار  بفكرة 

والجتاه، وامل�سدر واملنبع.

بثالث  مدفوعا  كنت  ًقرتاح،  ال بهذا  الإ�سكندرية  مكتبة  ق�سدت  وحني 
خلفيات مت�سورة وراجحة عندي، وهذه اخللفيات الثالث هي:

على  الإ�سكندرية  مكتبة  إدارة  موافقة  امكانية  إ ب كبرية  بدرجة  واثقا  كنت  ا  ً اأوًل:
ًأ هذه الثقة بهذه الدرجة، كان نابعا من اأمرين متالزمني، الأول:  القرتاح، ومن�سا
وتوا�سلت  منت  التي  العالقة  املكتبة،  اإدارة  وبني  بيني  واملمتازة  الطيبة  العالقة 
ب�سورة مت�ساعدة، وتطورت اإىل التعاون يف اأعمال م�سرتكة. والأمر الثاين: قادين 
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اإليه ما تكون عندي من معرفة مبا�سرة ومرتاكمة عن �سخ�سية املكتبة، اإذ وجدتها 
واأنها  البتكار،  باملبادرات، وم�سجعة على  الأفكار، ومرحبة  مكتبة منفتحة على 

تتعامل باأفق وا�سع ونظر بعيد.

وقد وجدت فيما بعد اأن هذه الثقة كانت يف حملها، فبعد اأن حتدثت عن 
�سبه  على  هناك ح�سلت  من  �سفري  وقبل  2010م،  يونيو  �سهر  املوؤمتر يف  فكرة 
موافقة مبدئية، وخالل اأقل من �سنة حتول هذا القرتاح اإىل فعل عملي، بانعقاد 

هذا املوؤمتر.

لي�س  واأن�سطتها  ر�سالتها وخطابها  الإ�سكندرية يف  أن مكتبة  لقد وجدت  ا  ثانًيا:
ًّمنا تتمثلها فعليا، ومتار�سها عمليا، وب�سورة  ًّ إ ا و فقط تنه�س بفكرة )تعارف احل�سارات(
فعالة وم�ستمرة، وذلك من خالل مراكزها املتعددة، وعالقاتها الوا�سعة مع العديد 

من املجتمعات والثقافات، وبوا�سطة جمموع اأن�سطتها ال�سنوية املكثفة واملتنوعة.

أرادت الو�سول  ا لنف�سها، و إىل الر�سالة التي حددتها املكتبة اوحني العودة 
اإليها، والنهو�س بها، فهذه الر�سالة تتحدد ح�سب روؤية املكتبة، يف اأن ت�سبح املكتبة 

)مركًزا للتميز يف اإنتاج املعرفة ون�سرها، وملتقى للحوار والتفاهم بني ال�سعوب(.

ًبح مركزا فريدا  ً أن ت�س انها )قد جنحت يف  أ ا نف�سها وبكل ثقة،  وترى املكتبة
للحوار بني ال�سعوب واحل�سارات، من خالل اجتذاب امل�ساركني من كل اأنحاء 
والتفاهم  املعرفة  حب  ويبقى  الختالفات،  كل  تتال�سى  املكتبة  ففي  العامل، 
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للفرتة  للمكتبة  ال�سنوي  التقرير  يف  جاء  ما  هذا  امل�سرتكة(،  اإن�سانيتنا  واحرتام 
املمتدة ما بني يوليو 2007 اإىل يونيو 2008م.

ويف كل �سنة هناك جدولة كبرية من امل�ساريع والأعمال التي تنه�س بها 
العديد  ت�سمل  والتي  املتنوعة،  الإن�سانية  الثقافات  مع  توا�سلها  اإطار  يف  املكتبة 
من املجالت وامليادين، ومنها ميادين العلوم والفنون والآداب والبيئة واجلغرافيا 
الفنون،  مركز  ومنها  املكتبة،  داخل  تن�سط  متعددة  مراكز  خالل  ومن  وغريها، 

ومركز اخلطوط، ومركز توثيق الرتاث احل�ساري والطبيعي وغريها.

ًّفها مركزا مهما يف التقاء  ً ً املدينة التي يعرفها التاريخ جيدا بو�س ثالًثا: الإ�سكندرية
الثقافات وتعارفها، فهي املدينة التي اأ�س�ست كما يقول الدكتور م�سطفى الن�سار 
يف كتابه )مدر�سة الإ�سكندرية الفل�سفية بني الرتاث ال�سرقي والفل�سفة اليونانية( 
ال�سادر �سنة 1995م، ل لتكون عا�سمة للدولة فح�سب، بل لتكون مدينة عاملية 
وذلك للمرة الأوىل يف تاريخ املدن، واعتربها املوؤرخ تارن اأنها كانت اأعظم مدينة 
احتفظت  قد  اأثينا  كانت  واإذا  تارن:  املوؤرخ  وي�سيف  اآنذاك،  املعروف  العامل  يف 
إن الإ�سكندرية قد علت عليها، وحجب بهاوؤها بريق  النف�سها منذ قدمي الزمان، ف

إليها الدار�سون رحالها. اد  اأثينا فاأ�سبحت قبلة العلوم والآداب التي ي�س

لهذه اخللفيات الثالث جاءت املبادرة بطلب عقد موؤمتر حول فكرة )تعارف 
احل�سارات(. 
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الثامن ع�سر  الرابع ع�سر من �سهر جمادى الآخرة 1432هـ، املوافق  ويف 
)تعارف  بعنوان  الإ�سكندرية  مدينة  املوؤمتر يف  هذا  عقد  مايو 2011م،  �سهر  من 
ًّؤمترا دوليا نظمته مكتبة الإ�سكندرية بالتعاون مع مركز احلوار  ً احل�سارات(، وكان مو
يف الأزهر ال�سريف ومركز الدرا�سات احل�سارية وحوار الثقافات بكلية القت�ساد 

والعلوم ال�سيا�سية يف جامعة القاهرة.

ؤمتر جمع كبري من الباحثني والأكادمييني من م�سر والعامل العربي،  ور امل ح�س
ونيجريا  وكو�سوفا  واإندوني�سيا  وماليزيا  تركيا  مثل  الإ�سالمية  الدول  بع�س  ومن 

ومايل.

اأ�سا�سية، توزعت على  املوؤمتر على مدى يومني، خم�سة حماور  ناق�س  وقد 
)تعارف  التالية:  املو�سوعات  يف  املحاور  هذه  وحتددت  عمل،  جل�سات  خم�س 
الفكر الإ�سالمي، تعارف  التعارف احل�ساري يف  والتاأ�سي�س،  الفكرة  احل�سارات 
تعارف  املختلفة،  واملجالت  احل�سارات  تعارف  واملمار�سة،  اخلربة  احل�سارات 

احل�سارات وتغيري العامل(.

ًّأكادمييا من م�سر وال�سعودية وتون�س  ًر باحثا وا وحتدث يف املوؤمتر ثمانية ع�س
واجلزائر واملغرب وتركيا، اإىل جانب مداخالت ومناق�سات مو�سعة وم�ستفي�سة من 
احل�سور، كما كانت هناك حما�سرة مميزة لف�سيلة الإمام الأكرب الأ�ستاذ الدكتور 
املكتبة  كلمة  اإىل جانب  الفتتاح،  األقيت يف جل�سة  الأزهر  �سيخ  الطيب  اأحمد 
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احل�سارية  الدرا�سات  مركز  وكلمة  اجلوهري،  الدين  الدكتور �سالح  األقاها  التي 
وحوار الثقافات يف جامعة القاهرة األقتها الدكتورة باكينام ال�سرقاوي.

ومثل هذا املوؤمتر حمطة مهمة يف م�سارات تطور فكرة تعارف احل�سارات، 
�سوف يتذكرها ويتوقف عندها من يتتبعون تاريخ تطور هذه الفكرة، التي �سقت 
ا  ا وجتدًدا وتراكًما فكريًّ طريقها نحو املجال التداويل، و�سهدت وما زالت ت�سهد منوًّ

ا. ومعرفيًّ

م يف هذا املوؤمتر، جمموعة من الأوراق البحثية اجلادة واملهمة، لباحثني  وُقدِّ
تعارف  فكرة  عن  احلديث  تناولوا  واملعرفة،  باخلربة  لهم  م�سهود  واأكادمييني 
خربات  إىل  ا�ستناد  وبال متعددة،  مداخل  ومن  متنوعة،  زوايا  من  احل�سارات 

ومعارف متخ�س�سة.

وهم  املعروفني،  الباحثني  من  ملجموعة  م�ساركة  هناك  كانت  م�سر،  فمن 
النظرية  أ�ستاذ  ا  الفتاح عبد  الدين  �سيف  الدكتور  الربنامج:  يف  ترتيبهم  ح�سب 
واملعرفية  املنهجية  )الإ�سكاليات  حول  حتدث  الذي  القاهرة،  بجامعة  ال�سيا�سية 
لبناء مفهوم تعارف احل�سارات(، وح�سب راأيه فاإن البحث عن هذه الإ�سكاليات 
املنهجية واملعرفية يعد من املقت�سيات ال�سرورية لبناء مفهوم تعارف احل�سارات، 
ًفه مفهوما جديدا يت�سل باملجال احل�ساري الإ�سالمي، ويف هذا النطاق عالج  ً بو�س
والتوا�سل  احلوار  مبفاهيم  عالقته  جهة  من  احل�سارات  تعارف  مفهوم  الباحث 

والتعاون، اإىل جانب عالقته مبفهوم العوملة.
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للدرا�سات  احل�سارة  مركز  يف  الباحث  ماهر  مدحت  الأ�ستاذ  وحتدث 
ال�سيا�سية بالقاهرة، حول )التاأ�سي�س املعريف والروؤية القراآنية لتعارف احل�سارات(، 
التي  والدرا�سات  الكتابات  بع�س  ومناق�ًسا  متتبًعا  النقدي  اجلانب  اإىل  وتطرق 
ً، معتربا اأن هذا اجلانب النقدي �سوف  حاولت التاأ�سي�س ملفهوم تعارف احل�سارات
ي�سهم يف تطوير وتعميق هذه التاأ�سي�سات املعرفية لهذا املفهوم احل�ساري اجلديد.

أ�ستاذ ورئي�س ق�سم ال�سريعة كلية  ا  وقدم الدكتور حممد كمال الدين اإمام
روؤية  احل�سارات..  تعارف  )م�سطلح  بعنوان  ورقة  الإ�سكندرية،  جامعة  احلقوق 
تعارف  ملفهوم  امليالد  زكي  ؤية  ر فيها  و  ناق�س امليالد(،  زكي  مع  حوار  اإ�سالمية 
احل�سارات، والراأي عنده بعد هذه املناق�سة اأن تعارف احل�سارات، باملعنى الوظيفي 

ينبغي اأن يتحرك يف م�سارين، هما: 

امل�ضار الأول: تكويني، وظيفته حفظ التنوع باعتباره �سنة كونية، وال�سياق 
چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   ڄ   ژ  تعاىل:  قوله  يف  القراآين 
يدعم هذا التنوع، لأن اخللق واجلعل كليهما ي�سري  ]احلجرات/ 13[   ڇژ  

اإىل اجلبلَّة والفطرة. 

امل�ضار الثاين: تكليفي، لأن كلمة )لتعارفوا( لي�ست جمرد تو�سيف لواقع، 
أمة الإ�سالم مطالبة باأن تكون الأمة الو�سط،  اإن  بل هي تكليف بواجب، وعليه فا

أ تعارف احل�سارات. اإىل تفعيل مبد والأمة القدوة، والأمة املبادرة ا



15
مقدمة التحرير

15

وال�سوربون  الأزهر  بجامعتي  الأ�ستاذ  عزب  حممود  الدكتور  حتدث  كما 
داخل  البينية  التعارف  )حوارات  حول  احلوار،  ل�سوؤون  الأزهر  �سيخ  وم�ست�سار 
من  الإ�سالمية  احل�سارة  �سهدته  ما  على  ال�سوء  م�سلطا   ،)ً الإ�سالمية احل�سارة 
حوارات بينية لها عالقة مبفهوم التعارف، مبا ي�سهم يف لفت النظر اإىل هذا املفهوم 

الإن�ساين واحل�ساري يف املجال الإ�سالمي. 

الدرا�سات  ق�سم  يف  املحا�سر  حفني  عا�سم  الدكتور  قدم  جهته  ومن 
الإ�سالمية والعربية يف مركز الدرا�سات ال�سرق اأو�سطية بجامعة ماربورج الأملانية، 
ً.. واملنظومات القيمية(، منطلقا من خلفية يقررها  ورقة عنوان )تعارف احل�سارات
حتديد  يف  مميزة  وعالمة  ح�سارة،  لكل  ا  هامًّ مكونًا  القيمية  املنظومة  متثل  بقوله: 
يتعني  الذي  القيمي،  بالكود  ت�سميته  ميكن  ما  ح�سارة،  لكل  اأن  كما  هويتها، 
فهًما  فهمه  بهدف  معه،  واحلوار  الآخر  معرفة  يف  الرغبة  عند  به  والإملام  معرفته 
جيًدا، والتعاي�س معه، واحلد من الأحكام امل�سبقة التي تعمق اخلالف وتذكي 
ر حوار جاد وفاعل ومثمر  وُّ الكراهية ورمبا توؤدي اإىل ال�سراع، وعليه فال ميكن َت�سَ
اإىل  اخلامتة  يف  ومنتهًيا  ح�سارة.  كل  ملكونات  مو�سوعية  معرفة  دون  للح�سارات 
إطار ما يعرف  اخر، واحرتامها يف  آ الأن التعرف على املنظومة القيمية ل التاأكيد على ا
اإحاللها  اإىل  والدعوة  القيم  هذه  قبول  بال�سرورة  يعني  ل  احل�سارات،  بتعارف 

بدياًل عن منظومة الأنا القيمية. 
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الإ�سكندرية،  احلوار مبكتبة  منتدى  نائب مدير  فوزي  �سامح  الدكتور  أما  او
فكانت له ورقة بعنوان )احل�سور امل�سيحي العربي.. العمق والإ�سكاليات يف اإطار 
نظرية تعارف احل�سارات(، اعترب فيها اأن التعارف بني احل�سارات يف هذا ال�سياق، 
بالدرجة  ويعني  املتنوعة،  احل�سارات  بني  املعرفة  عالقات  يف  البحث  اإىل  يرمي 
البحث عن م�سادر التنوع والغنى يف ثنايا وروافد احل�سارة الواحدة، وهو ما ُيعد 
�سرورة اأ�سا�سية يف فهم الذات، ومن ثم العبور املعريف اإىل الآخر احل�ساري. ومن 
والديني،  الثقايف،  بتنوعها  غنية  العربية  احل�سارة  اأن  الباحث  يرى  اجلهة  هذه 
والعرقي، واملذهبي، يف حميط ح�ساري حي، متفاعل، ثري مبظاهر الختالف، 
والتنوع عالمة ثراء مميزة له، واإق�ساء املختلف ي�سكل خطًرا على م�ستقبله، وميثل 
معتقدهم  باختالف  العربية،  احل�سارة  يف  التنوع  روافد  اأحد  العرب  امل�سيحيون 
الديني عن معتقد الغالبية من ال�سكان العرب امل�سلمني، وتنوعهم املذهبي، مما 
من  األوانًا  تعرف  التي  العربية،  الدينية  للجدارية  م�ساًفا  عن�سًرا  ذاته  ي�سكل يف 

التنوع الإثني والديني واملذهبي. 

أ�ستاذ العالقات الدولية ورئي�س  ا  وقدمت الدكتورة نادية حممود م�سطفى
ورقة  القاهرة،  جامعة  ال�سيا�سية  والعلوم  القت�ساد  كلية  ال�سيا�سية  العلوم  ق�سم 
بعنوان )تعارف احل�سارات.. مناذج تاريخية خالل احلرب والدبلوما�سية(، توقفت 
فيها اأمام ق�سية كيف يحدث التفاعل والتبادل �سراًعا اأم تعاونًا، �سلًما اأم حربًا، 
ًؤمتر بحثا يف  آخر، هو »التعارف«، وهو ما يت�سدى له املو اوهل هناك حاجة ملدخل 
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خريطة تاأ�سيل »التعارف« كمفهوم، اأو خطاب، اأو عملية اأو م�سروع، وتطرح هذه 
أمام بناء »نظرية التعارف«، كما تنبه هذه اخلريطة اإىل  اكاليات متعددة  اخلريطة اإ�س
�سرورة التمييز بني عدة اأمور: التعارف: روؤية للعامل اأم غاية اأم �سبيل لغاية؟ ونحو 

اأية غاية؟ وجمالت التعارف هل هي معرفية اأم �سيا�سية اأم...؟

العربية  احل�سارة  دائرة  ا�ستقراء  الباحثة  حاولت  الورقة  مو�سوع  وب�ساأن 
ًامل�سيحية، بحثا عن  الإ�سالمية يف تفاعلها التاريخي مع دائرة احل�سارة الغربية – 

مناذج تاريخية ت�سرح حالت التعارف، وخا�سًة يف وقت احلرب والدبلوما�سية. 

وكانت للدكتور حممد عمارة املفكر املعروف والذي تغيب عن املوؤمتر، ورقة 
بعنوان )التعارف بني احل�سارات.. روؤية اإ�سالمية ومناذج تاريخية(، اعترب فيها اأن 
قانون »التعارف« بني الثقافات واحل�سارات املعرب عن الروؤية الإ�سالمية للكون، هو 
الذي و�سعه امل�سلمون يف املمار�سة والتطبيق عندما تعاملوا مع التنوع احل�ساري 
اأن الروؤية الإ�سالمية لقانون العالقات بني احل�سارات،  ًالذي ورثوه، ومنتهيا اإىل 
ترف�س من جهة اإقامة الأ�سوار ال�سينية العازلة بني احل�سارات، بالرتكيز فقط على 
ترف�س من  بها كل ح�سارة من هذه احل�سارات، كما  تتميز  التي  اخل�سو�سيات 
اإبراز ما بني  التبعية والتقليد والتماهي بني احل�سارات، انطالًقا من  اأخرى  جهة 
هذه احل�سارات من عموم، واإغفال ما لكل منها من خ�سو�سيات، ذلك الذي 

ا اإىل هيمنة احل�سارات القوية، على غريها من احل�سارات. يف�سي عمليًّ
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الدكتور  املعروف  امل�سري  واملرتجم  الباحث  ورقة  الكتاب  اإىل  و�سمت 
حممد يو�سف عد�س، الذي مل يتمكن من ح�سور اأعمال املوؤمتر، وحملت الورقة 
املوؤمتر  اأعمال  الباحث  تابع  وقد  احل�سارات(،  وتعارف  امل�سرية..  )الثورة  عنوان 
أن الثورة امل�سرية  اكدت عنده ـ ح�سب قوله ـ فكرة  أ اعن بعد، وخالل متابعته ت ُ
ما  اأول  الفكرة  هذه  وكانت  احل�سارات،  تعارف  على  وا�سًعا  الباب  فتحت  قد 
خطر بباله كمو�سوع بحث للم�ساركة يف اأعمال املوؤمتر، واخلال�سة التي يريد اأن 
العربية على  ال�سعب امل�سري وال�سعوب  إ�سرار  اإن  ا اإليها تتحدد يف قوله:  ي�سل 
حتقيق حريتها كاملة، وال�سري احلثيث لبناء اأنظمة دميقراطية حقيقية، هو اأكرب دعم 

للتعارف احل�ساري بيننا وبني باقي ال�سعوب الأخرى.

ومن املغرب، كانت هناك م�ساركة ملجموعة من الباحثني املعروفني كذلك، 
أ�ستاذ اقت�ساد املعرفة  ا  وهم ح�سب ترتيبهم يف الربنامج، الدكتور يحيى اليحياوي
وال�سبكات الرقمية بجامعة حممد اخلام�س بالرباط، وكانت له ورقة بعنوان )يف 
القابلية على التعارف.. على هام�س اأطروحة تعارف احل�سارات(، ويف نظر الباحث 
أنه �سواء �سلمنا بفر�سية ال�سراع  اعتقاد ب اأن الفكرة الأ�سا�س لهذه الورقة منطلقها ال
احل�ساري اأم مل ن�سلم به، اأم �سلمنا به بتحفظ، فاإن التحاور والتعارف احل�ساري اإمنا 
هو مطلب وطموح وغاية يف حد ذاته، لي�س فقط من باب التدافع الطبيعي الذي 
اأي�ًسا من زاوية الدفاع عن امللك  الب�سر، ولكن  �سنه اهلل تعاىل منذ الأزل لبني 
الكوين امل�سرتك، الذي بانتفائه اأو ب�سموره اأو باحتكاره، يتهدد العي�س اجلماعي، 
تتقو�س ركائز التدافع، ويغدو الكل بهذا الكون، كما لو اأنه مع الكل �سد الكل.
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وي�سيف الباحث: ملا كان ثمة توافق عام، ب�سرف النظر عن تباين الأهداف 
والغايات، على ف�سيلة التحاور احل�ساري بني الأمم والأقوام وال�سعوب، فاإن ذلك 
ي�ستوجب توافر مقومات مو�سوعية لذلك، واأهمها على الإطالق، توافر القابلية 
القبلية على التحاور دومنا اأحكام م�سبقة، اأو مواقف جاهزة، اأو اآراء متجمدة، اأو 

اعتقادات مت�سلبة.  

حممد  جلامعة  ال�سابق  الرئي�س  العلوي  بن�سعيد  �سعيد  الدكتور  وقدم 
الفكرية  املركزية  للح�سارات..  اإيجابي  تعارف  اأجل  بعنوان )من  ورقة  اخلام�س، 
م�ستقبلي  م�سروع  هو  تعارف احل�سارات  اأن  فيها  أى  ر النقد(،  ميزان  االغربية يف 
ي�ستهدف جماوزة حال النفور واحلرب اخلفية القائمة اليوم، ويتطلع اإىل غد قوامه 
احلوار والتفاهم وال�سالم، وبالتايل اإر�ساء القواعد املكينة ملجتمع اإن�ساين تعددي، 
والدمار،  احلرب  اإل  له  بديل  ل  اإذ  غًدا  املمكن  الوحيد  النحو  على  للعامل  اأو 
اأوله النقد وقبوله،  اإن تعارف احل�سارات م�سروع �سخم  ًوخمتتما ورقته بالقول: 
نحن  نكون  قد  التي  والعوائق  الأوهام  �سد  الدوؤوب  احلرب  هو  اإليه  وال�سبيل 

اأنف�سنا اأطراًفا فيها، وجنوًدا مدافعني عنها.

وعميد  احلديث  التاريخ  أ�ستاذ  ا  حادة بن  الرحيم  عبد  الدكتور  وحتدث 
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بجامعة حممد اخلام�س، حول )مناذج من الأدب 
بفكرة  وثيقة  لها عالقة  اإىل ثالث رحالت مهمة  واأ�سار  والرتجمة(،  والرحالت 
تعارف احل�سارات، الرحلة الأوىل: قام بها بن عثمان املكنا�سي اإىل اإ�سطنبول يف 
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نهاية القرن الثامن ع�سر، وكان لها بع�س الأثر يف ت�سحيح ال�سورة التي تكونت 
�سنة  باري�س  اإىل  عثماين  �سفري  بها  قام  الثانية:  الرحلة  تركيا،  عن  املغاربة  عند 
إحدى �سور ال�سدمة التي واجهت امل�سلمني عند اللقاء بالغرب.  ا، ومثلت  1721م

والثالثة: هي رحلة عبدالر�سيد اإبراهيم اإىل اليابان يف بداية القرن الع�سرين.

للرتبية  الإ�سالمية  املنظمة  يف  اخلبري  �سالح  بن  حممد  الدكتور  قدم  كما 
وتعزيز  احل�سارات  لتعارف  الإي�سي�سكو  ؤية  )ر بعنوان  ورقة  والثقافة،  ووالعلوم 
بق�سايا احلوار  الإي�سي�سكو على الهتمام  فيها حر�س  اأكد  الإن�ساين(،  امل�سرتك 
بني الثقافات، والتعارف والتحالف بني احل�سارات، اإميانًا منها باأن احلوار هو خري 
و�سيلة لتحقيق التعارف بني ال�سعوب، واإزالة اأ�سباب �سوء الفهم بينها، وت�سحيح 
روؤية  يف  احلوار  وي�ستند  الإن�ساين،  امل�سرتك  وتعزيز  وح�ساراتها،  ثقافاتها  �سورة 
ثالثة  منطلقات  على  ويقوم  حمكمة،  و�سوابط  ثابتة،  أ�س�س  اإىل  ا الإي�سي�سكو 
هي: الحرتام املتبادل، والإن�ساف والعدل، ونبذ التع�سب والكراهية واملركزية 

احل�سارية اأو الدينية.

ويرى الباحث اأن اأطروحة تعارف احل�سارات، متثل فر�سة لتقدمي ال�سورة 
امل�سلمني،  حياة  معي�سة يف  ثقافة  اإىل  وحتويله  الو�سطي،  الإ�سالمي  للفكر  املثلى 
الكيانات  مع  ومتعارف  ومتفاعل  وفاعل  حماور  وطرف  عنهم،  يعربرّ  و�سوت 

احل�سارية الأخرى.
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اأ�ستاذ حما�سر يف كلية احلقوق  ومن اجلزائر، �سارك الدكتور حممد مراح 
والعلوم ال�سيا�سية جامعة العربي بن مهيدي، وقدم ورقة بعنوان )نحو روؤية اإ�سالمية 
لتعارف  للتنظري  الداعية  املربرات  اأبرز  من  اأن  فيها  اعترب  احل�سارات(،  لتعارف 
أ التعارف والتعاون والتحاور بني احل�سارات من كونه مبداأ  ا ما ميثله مبد احل�سارات
ًّإ�سرتاتيجيا يف الإ�سالم، ورد التعبري عنه يف القراآن الكرمي وا�سًحا قاطع الدللة،  ا
اإىل جانب احلاجة اإىل �سياغة بديل اإ�سالمي عن نظريات ال�سراع وال�سدام بني 
احل�سارات، التي طغت على اخلطاب ال�سيا�سي والفكري والفل�سفي والإعالمي 

وحتى ال�سعبي، خا�سة يف الظروف احلالية التي مير بها العامل.

ومن تون�س، �ساركت الدكتورة �سارة حكيمي كاتبة وباحثة، وقدمت ورقة 
بعنوان )ال�سورة الثقافية لالآخر يف اإطار نظرية تعارف احل�سارات(، تو�سلت فيها 
اإىل اأن نظرية »تعارف احل�سارات« هي احلل الأجدى يف تكوين �سور ثقافية واقعية 
التلقائي والختيار الواعي، فتبنى  عن الذات والآخر، واإتاحة الفر�سة للتفاعل 
العالقة مع الآخر على اأ�س�س من التعارف والتفاعل والتعاي�س بعيًدا عن الوهم 
املاآزق العاملية لل�سراعات، وتقريب امل�سافات  واجلهل، وتقدم احلل للخروج من 
بني الأفراد وال�سعوب، واإتاحة الفر�سة لها لختيار متثلها لالآخر بناء على معايريها 
القيمية، وبناء على معرفتها بالآخر لي�سبح الختيار هو عماد التفاعل والتالقي 

والتالقح بعيًدا عن الأيديولوجية والرباغماتية. 
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بق�سم  امل�ساعد  الأ�ستاذ  بو�سمة  حامت  الدكتور  ورقة  الكتاب  اإىل  َّمت  و�سُ
نهاية  بعد  و�سلت  والتي  تون�س،  الدين يف  لأ�سول  العايل  باملعهد  وعلومه  الفقه 
اخللق  مقا�سد  بني  احل�سارات..  )تعارف  عنوان  الورقة  وحملت  املوؤمتر،  اأعمال 
ومقا�سد الأمر(، ويرى فيها اأن النا�س جميًعا يتحركون يف دوائر اإن�سانية م�سرتكة، 
تتفاعل داخلها خمتلف الروابط احل�سارية بني الثقافات، ولعل مبداأ التعارف ميثل 
ا  ا ح�ساريًّ اإن�سانيًّ اأبرز املبادئ التي حتكم هذه التفاعالت، فالتعارف بو�سفه مبداأ 
اأ�سا�ًسا اإىل بناء  له اأعظم الأثر يف احتواء ال�سراع الدائر بني الدول، وهو يهدف 
اأملتها  التي  ال�سيقة  النزاعات  ل  والبناء،  املثمر  التعاون  ي�سوده  اإن�ساين  جمتمع 

م�سالح نفعية فردية اأو مطامع مادية. 

ومن تركيا �سارك الدكتور نوزاد �سوا�س رئي�س الق�سم العربي يف موؤ�س�سة 
البحوث الأكادميية يف اإ�سطنبول، وحتدث حول )ا�ستنفار التعليم واملال يف �سناعة 
ً(، معتربا اأن مفتاح اأي تغيري اجتماعي وبناء ح�ساري  الإن�سان وتعارف احل�سارات
اأبًدا، واأما املعرفة فهي  البناء  هو الإن�سان، فالفرد هو حمور التغيري دائًما، وحمور 

املادة واخلمرية والكيمياء الأ�سا�سية التي ت�سكل كيان الإن�سان معمار احل�سارة.

اإىل جانب هوؤلء املتحدثني واأوراقهم، كانت هناك مناق�سات ثرية، لعلها تعد من 
ؤكد  و، ومن امل اأهم املناق�سات التي جرت يف املجال العربي حول فكرة تعارف احل�سارات

أفق جديد. اأمام  اأن هذه الأوراق واملناق�سات، قد و�سعت فكرة تعارف احل�سارات ا

زكي امليالد - صالح الدين اجلوهري
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صالح  الدين اجلوهري

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اأيها ال�سيدات وال�سادة، ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

عاملني  بني  يربط  الذي  املتو�سط  �سفاف  وعلى  امل�سرق،  ال�سباح  هذا  يف 
مدينة  ومن  ال�سواء،  على  وال�سراع  التعارف  من  طويل  تاريخ  لهما  وح�سارتني 
مكتبة  ومن  اليوم،  اإىل  مولدها  منذ  والفنون  والفل�سفة  الفكر  قلعة  الإ�سكندرية 
املوؤمتر  ياأتي هذا  الثورة،  اأر�س م�سر  لقاء فكري عاملي على  اأول  الإ�سكندرية يف 

الذي اأردناه تعبرًيا عن حياة جديدة نعي�سها، واآمال كبرية ن�سعر بها جميًعا.

وقبل اأن اأدخل اإىل حمور كلمتي الق�سرية، اأدعوكم للوقوف دقيقة حداًدا 
وقراءة الفاحتة على اأرواح �سهداء الثورة من اأبناء م�سر الذين كتبوا بدمائهم الزكية 
هذه ال�سفحة اجلديدة من تاريخ م�سر واملنطقة العربية، ا�ستعدنا بها حريات مفقودة، 
وامتلكنا من خاللها ريادة ي�ستحقها العرب، ويف مقدمتهم م�سر الثائرة، مبا لهم من 

تاريخ عريق، وم�ساهمات يف ح�سارة الإن�سان ل ينكرها اإل من يف قلبه مر�س.
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اأيها ال�سيدات وال�سادة، اإن تعارف احل�سارات ذلك ال�سعار الذي ياأتي هذا 
املوؤمتر لتكري�س مفاهيمه، وحتديد عنا�سره، ودرا�سة اآفاقه واآثاره، يدعونا جميًعا اإىل 
التفكري اجلاد يف اأهمية دور ال�سباب يف هذا العامل املتغري، واأهمية دور املثقف يف 

مرحلة التغيري الكربى التي نعي�س يف قلبها.

الثورة،  م�سر  اأر�س  على  بكم  اأرحب  اإذ  اإنني  وال�سادة،  ال�سيدات  اأيها 
اأنقل  و�سهداء،  الثورية حركة  ال�سفوف  مقدمة  التي كانت يف  الإ�سكندرية  ويف 
الإ�سكندرية  مكتبة  مدير  الدين  �سراج  اإ�سماعيل  الدكتور  الأ�ستاذ  حتيات  لكم 
ًوقا للقاء بكم، واحلوار معكم، لول موعد علمي يف فرن�سا ل يقبل  ِّ الذي كان مت�س
أجيل، ويف هذه اجلل�سة الفتتاحية تاأتي كلمة الإمام الأكرب �سيخ الأزهر التي  االت
�سيًخا  باعتباره  بيننا  يكون  اأن  دون  الأخرية  اللحظات  يف  قاهرة  ظروف  حالت 
ً، وباعتباره من كبار مفكري الأمة، وي�سعده دائما لقاء املفكرين والتحاور  لالأزهر

البناء معهم.

هذا  يف  تكون  اأن  اهلل  أراد  ارى  ب�س اإليكم  اأزف  وال�سادة،  ال�سيدات  اأيها 
ال�سباح اجلميل، حيث بداأت الثمار الأوىل مل�سروع كتابات )يف الفكر النه�سوي 
إجنازها، ولعل  ارة كتب مت طبعها و الإ�سالمي( يف الظهور، و�سرتون اليوم اأكرث من ع�س
هذا الإجناز الذي نراه من الأهمية مبكان يجعلني اأدعوكم جميًعا اإىل امل�ساهمة مبا 
لديكم من خربات وا�سعة وعلم غزير واقرتاح ما ترونه من اأ�سماء اأعالم وكتاباتهم 



كلمة مكتبة الإ�ضكندرية
2727

يف النه�سة، والتي تعرب عن م�سروع متكامل خالل القرنني الثالث ع�سر والرابع 
ع�سر الهجريني )التا�سع ع�سر والع�سرين امليالديني(.

ًأهال بكم يف  ًأهال بكم يف وطنكم الثاين م�سر، وا اأيها ال�سيدات وال�سادة، ا
أمتنى لكم  اأهال بكم يف مكتبة الإ�سكندرية التي هي بكم ولكم، و ً م�سر الثورة، وا
التي  ا�ستجابتكم لدعوتنا رغم م�ساغلكم  ال�سكر اجلزيل على  الإقامة مع  طيب 

نعرفها، ومتاعب ال�سفر التي حتملتموها.

اأود يف ختام كلمتي، اأن اأ�سري اإىل اأن هذا املوؤمتر هو ثمرة تعاون م�ستمر بني 
جهات ثالث، هي: الأزهر ال�سريف، ومركز الدرا�سات احل�سارية وحوار الثقافات - 

كلية القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية، جامعة القاهرة، ومكتبة الإ�سكندرية.

مرة ثانية اأرحب بكم، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

14 مجادى اآلخرة 1432هـ

18 مايو 2011م
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باكينام الشرقاوي

نقد واقع العالقة بني احل�سارات  التعارف احل�ساري يف �سوء  بزغ مفهوم 
وال�سدام. وبدت احلاجة وا�سحة  وال�سراع  ال�سائدة، مثل: احلوار  املفاهيم  ونقد 
لفهم هذا املفهوم وعنا�سر بنائه، مع مراجعة ما ُكِتب عنه. ومن ثم جاء هذا املوؤمتر 
لي�سب يف هذا الجتاه الهام، حماوًل الك�سف عن هذا املفهوم من كافة جوانبه 
النظرية والتطبيقية ودرا�سته؛ حيث ت�سعى اأعمال املوؤمتر اإىل تناول خربات التعارف 
ً؛ �سواء من خالل ا�ستعرا�س مناذج تاريخية، اأم مناذج  احل�ساري يف الواقع املعي�س
والتباين  الختالف  ت�سرح  التي  املمار�سات  وهي  املعا�سر،  والواقع  احلا�سر  من 
املختلفة، ودللتها  والفل�سفات  املنظورات  التعارف احل�ساري بني  مفهوم  حول 
واأثر  احل�سارية،  القوى  موازين  تغري  ظل  يف  وانعكا�ساتها  والأزمنة،  الع�سور  عرب 
التعارف احل�ساري. فالتعارف معاي�سة وتفاعل وم�سالح  ذلك كله على خربات 
بني  قولية  خطابات  جمرد  ولي�س  وال�سيا�سة،  والأفراد  لالأفكار  وترحال  وانتقال 
النخب؛ ومن الأهمية مبكان ا�ستعرا�س خربات التعارف على اأكرث من م�ستوى: 
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التجارة،  التعليم،  العلم،  الر�سمي وال�سعبي واملدين؛ وعرب جمالت عدة مثل: 
احلرب وال�سالم، الرتجمة، الدبلوما�سية، ...اإلخ.

ويهدف املوؤمتر اإىل ا�ست�سراف م�ستقبل تعارف احل�سارات، وبحث متطلبات 
حتقيقه من اأجل الو�سول اإىل �سراكة ح�سارية يتم فيها ا�ستنها�س كافة احل�سارات، 
ومعنوي  ثقايف  برثاء  تتمتع  اإنها  حيث  ا؛  ماديًّ ال�سعيفة  احل�سارات  دور  وتفعيل 
قادر على امل�ساهمة يف تغيري العامل واإ�سالحه ومواجهة حتدياته املختلفة. ويف هذا 
للح�سارات على دورها يف  املادية  القوة  يوؤثر �سعف  مناق�سة كيف  �ستتم  الإطار 
املادية  القوة  فاختالل  الدولية؛  العالقات  و�سياغة  احل�سارية  العالقات  ت�سكيل 
بناء  كيفية  اإىل  التطرق  املهم  فمن  ثم  ومن  احل�سارية.  القوة  اختالل  اإىل  يوؤدي 
ا يف النظام الدويل وي�سهم  اأف�سل للعامل، وما يوؤثر فعليًّ اآليات ت�سكيل م�ستقبل 
وال�سياحة،  والتعليم،  اجلن�سية،  املتعددة  وال�سركات  الإعالم،  مثل:  تغيريه؛  يف 
...اإلخ. ومن هنا، فاإن القوة املادية لي�ست هي املعيار الوحيد لالإ�سهام يف التغيري 

العاملي، واإمنا املعيار هو القوة احل�سارية باأبعادها املختلفة.

ؤمتر انعكا�س تعارف احل�سارات على تغيري العامل وتطور  ووراق امل أ او�ستتناول 
النظام الدويل بتنظيماته وقوانينه، من زوايا قانونية، واقت�سادية، وثقافية، وعلمية، 
...اإلخ. مبا يعك�س التعاون وال�سراع يف جمالت احلياة املختلفة. وبالتطبيق على 
)العاملية  الدولية  املنظمات  ومنطلق  فل�سفة  ت�سبح  الدويل،  التنظيم  موؤ�س�سات 
ت�ساوؤلت  وتثور  للبحث،  مو�سًعا  املختلفة(  الع�سكرية  والتحالفات  والإقليمية 
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هامة: كيف ت�سوغ تلك املنظمات براجمها؟ وما ال�سبيل لإ�سالحها من منطلق 
التعارف؟ وكيف ميكن الربط بني منطلق التعارف ومنطلق امل�سالح؟ وكيف ميكن 
خمتلفة؟  واأحالف  دولية  منظمات  من  مناذج  يف  الفل�سفة  هذه  من  ال�ستفادة 
خالل  من  الدولية  ال�سيا�سة  على  الكربى  الدول  هيمنة  ذلك  يعك�س  وكيف 
والبيئة،  والتنمية،  املراأة،  الدولية حول  املوؤمترات  اآلية  راأ�سها  اآليات خمتلفة على 

وال�سكان، ...اإلخ؟ 





املحا�صرة الرئي�صية: ف�صيلة الإمام الأكرب 
اأحمد الطيب �صيخ الأزهر





املحا�صرة الرئي�صية

اإلمام األكرب أمحد الطيب شيخ األزهر

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الإ�سالم هو احللقة الأخرية يف منظومة »الدين الإلهي«، الذي ب�سر به كل 
الأنبياء واملر�سلني، من اآدم وحتى حممد �سلوات اهلل و�سالمه عليهم اأجمعني.

من يتاأمل اآيات القراآن الكرمي يعلم اأن الإ�سالم لي�س هو - حتديًدا - الر�سالة 
التي نزلت على حممد ، واإمنا هو ال�سم اجلامع لكل الر�سالت التي حملها 
الأنبياء على اختالف اأزمنتهم واأمكنتهم. ولذلك كان من الطبيعي اأن يو�سف 
باأنهم: »م�سلمون«، واأن يطلق على كل من:    ال�سابقون على حممد  الأنبياء 
نوح واإبراهيم وعي�سى ا�سم: »م�سلم«، كما اأطلق على حممد نف�س ال�سم �سواء 
ب�سواء. ويكفي اأن نقراأ يف القراآن الآيات: )128، 132، 133( من �سورة البقرة، 
والآية: )52( من �سورة اآل عمران، والآيتني )84( من �سورة يون�س، و)91( من 
�سورة النمل، لنتاأكد من اأن هذه الأ�سماء املتاألقة يف لوحة النبوة ي�سفهم القراآن: 

بو�سف »م�سلمني«.
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عليه  ال�سابقة  والر�سالت  اأخرية،  كر�سالة  الإ�سالم  بني  ال�سرتاك  ولي�س 
هو جمرد ا�سرتاك يف ا�سم اأو عنوان فح�سب، بل هو ا�سرتاك يف م�سمون الإ�سالم 
اأن ما جاء به حممد من عقائد  وجوهره وحقيقته. لأن البحث يف القراآن يثبت 
جوهرية، واأخالق اأ�سا�سية، ودعوة اإىل العبادة، هي نف�س ما جاء به نوح واإبراهيم 
اأن  ويوؤكد  واملر�سلني،  الأنبياء  من  وغريهم  وعي�سى  ومو�سى  ويعقوب  واإ�سحاق 
اأوحاه  ما  هو  نبيهم  اإىل  اهلل  اأوحاه  ما  بل  ديًنا جديًدا،  للم�سلمني  ي�سرع  اهلل مل 

ژچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   قبلهم:  الأنبياء من  اإىل 
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  گ    گ  گ  ڳ  

ڳ  ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻژ ]ال�سورى: 13[.

ال�سابقة عليهم، هو:  امل�سلمني وغريهم من الأمم  امل�سرتك بني  الدين  هذا 
»التوحيد املطلق، والت�سديق بر�سل اهلل، وكتبه«. والإميان بكل ذلك دون تفرقة 

اأو متييز عن�سري اأو طائفي بني ر�سول ور�سول، اأو كتاب وكتاب: ژٿ  ٿ  
ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ  

ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  

ڇژ ]البقرة: 136[. والإ�سالم بهذا املعنى ل يت�سور اأن يكون بينه وبني 

الر�سالت الإلهية ال�سابقة عليه خالف اأو تعار�س اأو افرتاق)1(.

)1(  انظر: حممد عبد اهلل دراز، الدين، بحوث ممهدة لدرا�سة الأديان، دار القلم، الكويت، 1394هـ- 1974م، 
�س176.
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وينبغي األ نفهم من ا�سرتاك الر�سالت الإلهية يف دين واحد، اأنها ت�سرتك 
يتعدد ول  ر�سالة ل  ثابت يف كل  فالدين م�سمون  »�سريعة« واحدة كذلك،  يف 
بينما  تتغري.  ل  التي  الثابتة  الكلية  الوجود  بحقائق  يتعلق  لأنه  وذلك  يختلف، 
تختلف ال�سريعة وتتعدد بني ر�سالة ور�سالة اأخرى من ر�سالت ال�سماء، ونعني 
الر�سالت  بني  امل�سرتكة  العامة  بالأ�سول  املتعلق  الإلهي  البيان  هنا:  بالدين 
الإلهية، مثل العقيدة والأخالق والعبادات. اأما ال�سريعة فهي »القوانني« الإلهية 
التي تنظم حياة املوؤمنني وت�سرفاتهم الجتماعية التي تتغري من زمان لزمان ومن 

مكان لآخر. 

والذي يت�سفح اآيات القراآن يت�سح له اأن التوحيد كان ميثل قطب الرحى 
يف كل الر�سالت، واأن دعوة الأنبياء اإليه ت�سابهت �سكاًل وم�سمونًا، فالنبي نوح 
يقول:ژگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱژ ]املوؤمنون: 23[، وكذلك اإبراهيم: 

ژگ    وهود:   ،]16 ]العنكبوت:  ٺژ  ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   ژپ  

ژگ   گ  ڳ  ڳ   ]الأعراف: 65[، و�سالح:    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱژ 
ڳ  ڳ  ڱ       ڱژ]الأعراف: 73[، و�سعيب:ژ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  
چ  ڇ  ڇژ ]الأعراف: 85[، ويف خطاب اهلل ملو�سى: ژٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺژ ]طه: 14-13[، 

وعي�سى: ژھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆژ ]املائدة: 117[. 
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ويلفت النظر - يف هذه الآيات- التاأكيد الإلهي على اأن الدين هو الوحي 
اأو تفرق بني  اأن يقع فيه اختالف  اأمر واحد ل ي�سح  امل�سرتك بني الأنبياء، واأنه 

ا كانت اأزمانهم، وكيفما كانت ر�سالتهم. املوؤمنني اأيًّ

واإذا كان اأمر الدين واحًدا يف فل�سفة الإ�سالم، فاإن ال�سريعة لي�ست كذلك؛ 
اإنها تختلف باختالف النا�س وبيئاتهم واأزمانهم واأماكنهم واأحوالهم. ومن هنا اأكد 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں    ژ القراآن على اختالف ال�سرائع بني املوؤمنني: 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ژ ]املائدة: 48[. 

املوؤمنني،  جماعات  بني  ال�سرائع  اختالف  من  بالرغم  اأنه  نالحظ  ونحن 
فاإن وحدة الدين تن�سئ من عالقات املودة ما ي�سبه �سلة الرحم، التي تربط بني 

املوؤمنني جميًعا حيثما كانوا، وكيفما كانت �سرائعهم ور�سالتهم. 

وهذا هو واقع العامل الإ�سالمي الذي ا�ستوعب جميع اأديان العامل املعروفة، 
حيث التقى يف حميطه الغربي بالأديان الإبراهيمية: اليهودية وامل�سيحية، والتقى 
للرتابط  م�سيئة  مناذج  للتاريخ  وقدم  والبوذية،  بالهندو�سية  ال�سرقي  حميطه  يف 
الإن�ساين الذي ينبع من الأخوة الإن�سانية املمزوجة باأخوة الإميان، بل هذه هي 
جتربتي ال�سخ�سية يف �سعيد م�سر؛ حيث ع�سنا كم�سلمني قرونًا متطاولة جنًبا اإىل 

جنب مع اإخواننا امل�سيحيني الأقباط.
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اأن  بالأديان وجدنا  »الإ�سالم«  بيان عالقة  اأخرى يف  تقدمنا خطوة  ما  اإذا 
وعبادة  عقيدة  اجلوهرية:  الدين  حدود  عند  تتوقف  مل  الع�سوية  الوحدة  هذه 
ال�سابقني،  بالأنبياء  الإ�سالم  نبي  عالقة  لت�سمل  امتدت  بل   ، واأخالًقا)1( 

وعالقة القراآن بالكتب ال�سماوية ال�سابقة.

فنبي الإ�سالم ي�سدق اإخوانه الأنبياء، ويوؤمن بهم، ويتمم ما بدوؤوه من دعوة 
يتلى على م�سامعهم �سباح  قراآنًا  املعنى  امل�سلمون يف هذا  اإىل اهلل، ويقراأ  النا�س 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ   م�ساء: ژ
ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  

ڭ  ڭژ ]البقرة: 285[.

اإخوته  وبني  بينه  جتمع  التي  الع�سوية  الوحدة  هذه    �سور حممد  وقد 
اأوىل  )اأنا  فيه:  يقول  رائع  جميل  كالم  يف  التاريخ،  عرب  واملر�سلني  الأنبياء  من 
ت)2(، اأمهاتهم �ستى  النا�س بعي�سى ابن مرمي يف الدنيا والآخرة والأنبياء اإخوة لَعالرّ
�ستى،  واأمهات  واحد  اأب  من  اإخوة  ي�سبهون  الأنبياء  اأن  اأي:  واحد(،  ودينهم 

ا جتلت فيه َوحدة الر�سالت الإلهية، بحيث وجدنا  نلفت النظر هنا اإىل اأن »ال�سالة« -مثاًل- �سكلت مظهًرا قويًّ  )1(
دعوات الأنبياء تتحد فيها كما احتدت يف العقيدة �سواء ب�سواء، ولإثبات هذه الق�سية ميكن الرجوع اإىل القراآن 
الكرمي يف املوا�سع الآتية: 3: 39؛ 14: 35 -40؛ 19: 21 – 23؛ 20: 13- 14؛ 21: 73؛ 31: 17. 
وما يقال عن ال�سالة، يقال عن ال�سوم كذلك، انظر اأي�ًسا القراآن الكرمي 2: 183.. اأما الحتاد يف الأخالق 

والف�سائل العامة فهو اأظهر من اأن يكون حمل بحث وحتليل.
ت: الزوجات ال�سرائر، والإخوة لعالت: الإخوة من اأب واحد واأمهات متعددة؛ واحلديث رواه الإمام  العالرّ  )2(

البخاري.
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هي  تفرقهم  التي  والأمهات  جميًعا،  يجمعهم  الذي  الدين  هو  الواحد  والأب 
الأزمنة والأمكنة التي يختلف بها نبي عن نبي، ور�سول عن ر�سول.

اإنه ي�سدق الكتب ال�سماوية يف  وال�سيء نف�سه يقال على القراآن الكرمي: 
�سورتها الأوىل التي مل تبتعد فيها عن منبعها الإلهي. ونحن نتعلم من القراآن 
اأن الإجنيل م�سدق وموؤيد للتوراة، واأن القراآن م�سدق وموؤيد لالإجنيل وللتوراة، 

ال�سماوية:ژڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   الكتب  �سبقه من  ما  ولكل 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ڤژ ]اآل عمران: 4-3[.

ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ژڇ  

ڑ     کژ ]املائدة: 44[.

ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ژ

ٹ  ڤ  ڤژ ]املائدة: 46[.

وتركت  امل�سلمني،  ت�سورات  حكمت  التي  هي  القراآنية  الأ�سول  وهذه 
ب�سماتها قوية وعميقة على عالقتهم بغريهم من اأهل الأديان ال�سماوية منذ اأيامهم 
اأن  ونعتقد  ب�سواء،  �سواء  مبحمد  نوؤمن  كما  وعي�سى  مبو�سى  نوؤمن  فنحن  الأوىل، 
التوراة كتاب اهلل واأن الإجنيل كتاب اهلل، واأنهما هدى ونور للنا�س، وقد يده�سكم 
اأن  اإذا كان ل يجوز للم�سلم  اأنه  اأن كثرًيا من فقهاء الإ�سالم يقررون  اأن تعلموا 
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مي�س القراآن وهو جنب وكذلك امل�سلمة احلائ�س، فاإنه ل يجوز لأي منهما اأن مي�س 
التوراة اأو الإجنيل حتى يغت�سل )1(.

�ضماحة الإ�ضالم مع الأديان

اإن ديًنا تتاأ�س�س فل�سفته يف عالقته بالر�سالت الإلهية الأخرى على هذه 
الوحدة الع�سوية التي بيناها يف الفقرات ال�سابقة، ومن خالل ن�سو�س �سريحة 
اأو خفاء، لبد واأن ين�سئ ح�سارة �سمحة ومنفتحة على  ل جمال فيها لغمو�س 
من  ولي�س  والتكامل  التعارف  منطلق  من  معها  تتعامل  الأخرى،  احل�سارات 
منطلق ال�سراع اأو الإق�ساء. ولو رحنا ندلرّل على هذه الفر�سية فاإن وقت الكلمة 

ل يت�سع لتف�سيل القول يف ذلك، ولكن اأكتفي بت�سجيل احلقائق التالية:

اأوًل: يقرر القراآن الذي يحفظه كثري من امل�سلمني عن ظهر قلب، اأن اهلل لو �ساء 
اأن يجعل النا�س على دين واحد وعقيدة واحدة ولون واحد ولغة واحدة لفعل، 
وعقائدهم  اأديانهم  يخلقهم خمتلفني يف  اأن  منه  بدًل  و�ساء  ي�ساأ ذلك،  لكنه مل 
واألوانهم ولغتهم، واأن ي�ستمر هذا الختالف اإىل اآخر حلظة يف عمر هذا الكون: 

ژٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀژ ]هود: 118[. 

من حما�سرة بعنوان: الإ�سالم والأديان، اأُلقيت يف معهد ال�سرق الأو�سط لل�سالم والتنمية بنيويورك، دي�سمرب   )1(
2004م.
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الأديان  تختلف  اأن  للنا�س  اهلل  اأراده  الذي  الختالف  هذا  على  يرتتب  ثانًيا: 
نقول:  اأن  اأن يرث اهلل الأر�س ومن عليها. وميكن  اإىل  والعقائد، وتبقى خمتلفة 
املنطلق  هذا  ومن  مًعا،  وكونية  قراآنية  حقيقة  وا�ستمرارها  العقائد  اختالف  اإن 
دين  اأو  واحدة  عقيدة  على  كلها  الب�سرية  اجتماع  يت�سور  اأن  للم�سلم  ميكن  ل 
واحد، ول اأن يت�سور حتويل النا�س اإىل دين واحد، حتى لو كان هذا الدين هو: 
هي  امل�سلم«  و»غري  »امل�سلم«  بني  العالقة  فاإن  كذلك  الأمر  دام  وما  »الإ�سالم«، 

عالقة »التعارف«، وهذا ما حدده القراآن يف ن�س �سريح وا�سح يقول:ژڄ  ڃ  
ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  

ژژ ]احلجرات: 13[. 

احل�سارة  هذه  التزام  على  يربهن  الإ�سالمية  احل�سارة  تاريخ  ا�ستعرا�س  ثالًثا: 
التي  وال�سعوب  واحل�سارات  الأديان  مع  عنها،  حتدثنا  التي  القراآنية،  بالأ�سول 
انفتحت عليها، ول ن�ستطيع بطبيعة احلال اأن نتق�سى تاريخ احل�سارة الإ�سالمية يف 
هذا املجال، ولكن نركز - فقط، ويف اإيجاز �سديد - على تاريخ الإ�سالم و�سماحته 

مع »امل�سيحية« ر�سالة ور�سوًل واأتباًعا. 

فالقراآن فيه حديث جميل عن �سيدنا عي�سى ، وعن اأمه مرمي العذراء  - 
ال�سالم - وفيه �سورة »مرمي«، وفيه �سورة اأخرى ت�سمى �سورة »الروم« وهم  عليها 
الدولة الإ�سالمية، وي�سكلون  يتاخمون حدود  الذين كانوا  ال�سرقيون  امل�سيحيون 
اجلار الأقرب للم�سلمني، وهنا يحدثنا التاريخ اأن الفر�س الوثنيني حني هزموا الروم 
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امل�سيحيني، �سخر الوثنيون العرب من امل�سلمني وعريوهم بهزمية »الروم«، وملا �سكا 
امل�سلمون اأمرهم اإىل النبي ، نزل وعد اهلل باأن الروم �سيغلبون الفر�س يف ب�سع 

�سنوات قالئل، واأن املوؤمنني من م�سلمني وم�سيحيني �سيفرحون بن�سر اهلل. 

وهنا نقراأ قول اهلل تعاىل: ژ  ھ  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  
ې   ې   ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ  ۇ 
ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ   ې    ى ائائ  ەئ    ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ   

پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ   ڀ ژ ]الروم: 6-2[.

امل�سيحيني. ويلفت  الروم  امل�سلمون لنت�سار   وقد �سدق وعد اهلل، وفرح 
اأن القراآن ذكر كلمة »املوؤمنون« عنوانًا جامًعا ينطبق على  النظر يف هذه الآيات 
امل�سلمني وعلى الروم، وهذا العنوان هو وحدة الدين التي حتدثنا عنها من قبل، 

والتي كادت جتعل من الفريقني اأمة واحدة يف مقابل اأمة الوثنية وال�سرك.

ا يف نزول القراآن، مما يعني اأن   و�سورة »الروم« هذه من ال�سور املتقدمة جدًّ
عالقة الأخوة بني امل�سلمني وامل�سيحيني، عالقة مقررة منذ ال�سنوات الأوىل من 
تاريخ امل�سلمني، واأنها ا�ستمرت حتى ال�سنوات الأخرية يف ع�سر الر�سالة املحمدية، 

فيه:ژۆ   يقول  لر�سوله  اهلل  من  خطابًا  »املائدة«  �سورة  يف  نقراأ  حيث 
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ې    ې  

ې  ى  ى  ائ ژ ]املائدة: 82[.
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والذي يتاأمل �سرية النبي  طوال فرتة الر�سالة يف مكة واملدينة، ل ي�سعب 
عليه اأن ير�سد املودة اخلا�سة الكامنة وراء كل ت�سرفاته وتعامالته مع امل�سيحيني 
امل�سلمني  بهجرة  ي�سمى  فيما  ذلك  جند  اآنذاك.  ي�سمون  كانوا  كما  الن�سارى  اأو 
وقد حدثت هذه  امل�سيحي،  وملكها  امل�سيحية  احلب�سة  اإىل  امل�ست�سعفني يف مكة 
الهجرة مرتني يف العهد املكي، وكان من بني املهاجرين عثمان بن عفان وزوجه 
رقية ابنة النبي.  وقال النبي  لأ�سحابه ال�سعفاء وامل�ست�سعفني: »اإن باأر�س 
احلب�سة ملًكا ل يظلم اأحد عنده فاحلقوا ببالده حتى يجعل اهلل لكم فرًجا وخمرًجا 

مما اأنتم فيه«. 

ويحدثنا التاريخ اأن ملك احلب�سة ا�ستقبل امل�سلمني ا�ستقباًل ح�سًنا وحماهم 
نهم، ومل ي�سلمهم اإىل وفد قري�س الذي جاء اإىل امللك ليطلب منه عودة هوؤلء  واأمرّ
امللك  ا�ستجابة  من  قري�س  وفد  يئ�س  وملا  مكة،  يف  �ساداتهم  اإىل  امل�ست�سعفني 
امل�سيحي العادل جلاأ عمرو بن العا�س اإىل حيلة يوقع بها بني امللك وامل�سلمني، 
فاأر�سل امللك  اإنهم يقولون يف عي�سى قوًل عظيًما،  اأيها امللك!  للنجا�سي:  فقال 
اإىل جعفر بن اأبي طالب و�ساأله فقال له جعفر: »نقول هو عبد اهلل ور�سوله وكلمته 
اآيات من �سورة »مرمي« فبكى  البتول«، وقراأ عليه  اإىل مرمي العذراء  األقاها  وروحه 
  :النجا�سي واأعطى الأمان للم�سلمني، وكان كما قالت اأم �سلمة - زوج النبي

ا على ديننا ومل نخ�س منه ظلًما«. »نزلنا بخري دار، اإىل خري جار، اآمنَّ
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وق�سة ن�سارى جنران – وهي ق�سة موثقة يف القراآن والتاريخ – تق�س علينا 
اأن وفًدا، مكونًا من 60 رجاًل من اأ�سراف جنران من امل�سيحيني يتقدمهم الأ�سقف 
اجلديدة،  ر�سالته  اأمر  يف  الإ�سالم  نبي  ليحاوروا  ذهبوا  علقمة،  بن  حارثة  اأبو 
فا�ستقبلهم النبي يف م�سجده باملدينة، وا�ست�سافهم فيه، وجرى احلوار بينه وبني 
الوفد امل�سيحي يف رحاب امل�سجد النبوي باملدينة املنورة، وملا حان وقت �سالتهم 
لهم:  فقال  نوؤديها.  اأن  نريد  واإنا  اإن هذا وقت �سالتنا،  »يا حممد!  للنبي:  قالوا 
دونكم هذا اجلانب من امل�سجد، �سلوا فيه«، و�سلى امل�سيحيون �سلواتهم الكن�سية 
يف م�سجد النبي باملدينة، ومل يجد النبي ول امل�سلمون اأدنى حرج يف اأن ي�ستخدم 

امل�سيحيون م�سجد النبي ليوؤدوا فيه �سالتهم. 

ا للغداء يف اإحدى كنائ�س  وقد �سجعتني هذه احلادثة - حني كنت مدعوًّ
مدينة فريبورج ب�سوي�سرا - على اأن اأطلب من كبري الأ�ساقفة اأن ياأذن يل بال�سالة، 
فاأذن يل م�سكوًرا، وهياأ يل غرفة �سغرية، واأح�سروا فيها ن�سخة من القراآن الكرمي، 
و�سليت يف هذا املكان مبذاق خا�س من الروحانية الأخاذة ل اأن�سى �سحره حتى 

هذه اللحظة. 

فاإنها  الرديئة  التوظيفات  من  تخلو  الأديان حني  اأن   - وقتها   - وتاأكد يل 
اأينما كانوا، وكيفما كانت عقائدهم  امل�سلني،  نفو�س  وال�سماحة يف  املحبة  ت�سيع 
اآلف  قطع  الذي  امل�سيحي  الوفد  هذا  حادثة  عند  توقفت  ما  وكثرًيا  واأديانهم. 
الأميال على ظهور املطايا ليحاور نبي الإ�سالم، وكيف اأن هذا احلوار حدث يف 
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رغم  اخلال�سة،  املودة  من  جو  يف  ومت  الأوىل،  الإ�سالم  عا�سمة  يف  مكان  اأقد�س 
احل�سا�سية ال�سديدة، واحلرج البالغ على طريف مائدة احلوار، وكيف انتهت املهمة 
يف حرية تامة مكفولة للطرفني، وت�ساءلت: هل ميكن اأن نت�سور حدوث حوار من 
هذا النوع يف م�ساجدنا وكنائ�سنا الآن؟ وهل ينتهي بنف�س احلرية وال�سماحة التي 
انتهى بها حوار اأ�سالفنا القدامى!! اأو اأن حواًرا على هذا امل�ستوى �سوف يبعث 
تاريًخا كاماًل من الكراهية واحلقد والتع�سب والفرقة بني  اللحظات الأوىل  منذ 
املوؤمنني يف ال�سرق والغرب؟! واأكرب الظن اأن ما نعلمه الآن - ونراه - من امل�ساربة 
بالأديان يف �سوق ال�سيا�سات وال�سراعات الدولية ير�سح الحتمال الثاين بكل 

قوة.

ال�سيد  من    حممد  النبي  موقف  اإىل  النظر  األفت  اأن  هنا  يفوتني  ول 
مع  مكة  دخل  حني   - وال�سالم  ال�سالة  عليهما   - العذراء  مرمي  واأمه  امل�سيح 
م الأ�سنام من حول الكعبة، ووجد �سور الأنبياء واملالئكة معلقة  امل�سلمني، وحطرّ
على حوائطها، فاأمر باإزالة كل ال�سور، ما عدا �سورة واحدة و�سع يديه عليها. وملا 
انتهت عملية الإزالة رفع النبي يديه، فاإذا ال�سورة التي خباأها هي �سورة عي�سى 
امل�سيح مع اأمه مرمي، وكانت هي ال�سورة الوحيدة التي بقيت مر�سومة على اأحد 
الأعمدة الداخلية للكعبة، وذلك قبل اأن يزيلها جتديد الأعمدة الذي حدث بعد 
ذلك بفرتة طويلة، وقد راأى كثري من ال�سحابة والتابعني هذه ال�سورة، منهم عطاء 
ابن اأبي رباح)1(، وقد �ُسئل: هل راأيت �سورة مرمي وعي�سى؟ فقال: نعم اأدركت 

من كبار فقهاء مكة وعلمائها، ُتويفِّ �سنة 114هـ.  )1(
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ًقا يف حجرها عي�سى قاعد، وكان يف البيت )الكعبة( �ستة اأعمدة،  متثال مرمي مزوَّ
وكان متثال عي�سى ومرمي يف العمود الذي يلي الباب)1(.

وما قلناه عن موقف الإ�سالم من امل�سيحية ينطبق بالقدر نف�سه على اليهودية 
التي انفتح عليها الإ�سالم يف املدينة، ووجد فيها اأوجه �سبه عديدة بينها وبينه يف 
مفهوم »التوحيد« ومفهوم »ال�سريعة«. وتغنينا �سحيفة املدينة، اأو »وثيقة املدينة« 
التاريخية عن ال�ستفا�سة يف بيان �سلة الإ�سالم باليهودية، ويكفي اأن اأ�سري اإىل 
اإحدى فقرات هذه الوثيقة التي تن�س على اأن اليهود »اأمة من املوؤمنني: لليهود 
دينهم وللم�سلمني دينهم، وعلى اليهود نفقتهم وعلى امل�سلمني نفقتهم«، كدليل 
القت�سادي  ال�ستقالل  وحرية  الدين،  اختالف  حرية  يوفر  الإ�سالم  اأن  على 

لالآخرين، من منطلق الأخوة يف الأديان.

اأيها ال�ضـادة:

هذا موقف الإ�سالم من الأديان الإلهية ممثلة يف اأكرب دينني موجودين يف 
جزيرة العرب اإبان ظهور الإ�سالم وهما: اليهودية وامل�سيحية، ولعلكم تت�ساءلون 
قدمي  من  �سادت  التي  الأخرى،  العاملية  الأديان  باقي  من  الإ�سالم  موقف  عن 

الزمان يف الهند وال�سني وغريهما من املناطق النائية عن جزيرة العرب.

انظر: اأخبار مكة لأبي الوليد الأزرقي، �س111.  )1(
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وجوابنا اأن املنطقة العربية اأو منطقة ال�سرق الأو�سط التي ظهر فيها الإ�سالم، 
ملا كانت بعيدة عن الهندو�سية والبوذية والكونف�سيو�سية وغريها، فاإن من املتوقع 
األ يتحدث القراآن عن عقائد واأديان جمهولة لدى �سامعيه ممن تتلى عليهم اآياته، 
ه الوثنيون مطعًنا على واقعية القراآن وبالغته التي تراعي  ولو فعل القراآن ذلك لعدرّ

اأحوال ال�سامعني يف اخلطاب. 

غري اأن القراآن ي�سري يف اأكرث من مو�سع اإىل �سوابط عامة واأحكام كلية يف 
ن�سو�س �سريحة يتبني منها موقفه من �سائر الأديان، وهو املوقف ذاته من اليهودية 

وامل�سيحية: �سماحة واحرتاًما و�سعوًرا بالأخوة: ژ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ ]البقرة: 62[.

 واأو�سح من ذلك الآية التي تلزم امل�سلم بالرب والإح�سان يف عالقته بغري 
الغري غري حمارب ول  ا كان دينه، وكيفما كانت عقيدته، ما دام هذا  اأيًّ امل�سلم، 

ژڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   مقاتل: 
ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  کژ ]املمتحنة: 8[.

القراآن  اأن  هو  ال�ساملة  القراآنية  الروؤية  هذه  عليه  ترتكز  الذي  والأ�سا�س 
ينظر اإىل النا�س جميًعا نظرة مت�ساوية، واأنهم اأبناء اأب واحد واأم واحدة، واأن غري 
امل�سلم اإما اأخ للم�سلم يف الدين اأو نظري له يف الإن�سانية، فهاهنا وحدة اإن�سانية ل 
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ر امل�سلمني باأنه مل تخل  تفا�سل بني اأفرادها اإل بالعمل ال�سالح، ثم اإن القراآن يذكِّ
ا، واأن ما ق�سه اهلل من  نبيًّ اأو  اأر�سل اهلل لها ر�سوًل  اأمة من الأمم ال�سابقة اإل وقد 
�سري الأنبياء يف القراآن لي�س هو كل ما هنالك يف تاريخ الإن�سانية، واأن امل�سلمني 
واليهود وامل�سيحيني لي�سوا وحدهم اأبناء ديانات اإلهية، بل هناك من الأمم البائدة 
اأو الباقية اآثارها و�سواهدها، كثري مما نعلمه ومما ل نعلمه، كانت لهم كتب مقد�سة، 

ولهم اأنبياء ور�سل، واأديان وعقائد: ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  
ژ ک    ]الن�ساء: 164[،  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   چژ 
ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڱژ ]يون�س: 47[، 

ژڇ  ڇ   ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ ژ ]فاطر: 24[.

�سمول  وعلى  الإن�سانية،  وحدة  على  ترتكز  التي  القراآنية  الأ�سول  وهذه 
الهدى الإلهي لالإن�سان، جعلت لالآخر حقوًقا عدة يراعيها امل�سلمون ويحفظونها 
لغريهم، مثل حق احرتام الإن�سان يف ذاته، بغ�س النظر عن دينه ولونه وجن�سه، 

وحق احرتام العقائد مهما اختلفت وتعار�ست مع عقيدة الإ�سالم.

وحني  لها،  احرتاًما    حممد  النبي  فوقف  يهودي،  جنازة  مرت  لقد 
ديًنا،  به  يعرتف  ول  بالإ�سالم  يوؤمن  ل  مليت  الحرتام  هذا  اأ�سحابه  ا�ستغرب 
كانت اإجابة النبي:  »األي�ست نف�ًسا؟!«، وهذا الدر�س العملي من جانب نبي 

الإ�سالم اإمنا يكر�س حق الإن�سانية التي �سوى اهلل فيها يف احلقوق والواجبات.
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اأيها ال�ضادة:

تاريخ  لنا  حفظها  التي  التطبيقية  الأمثلة  من  املزيد  ل�سرد  املقام  يت�سع  ل 
والثقافات واحل�سارات، وكيف متكن  وال�سعوب  الأمم  انفتاحه على  الإ�سالم يف 
عديدة،  وثقافات  مع ح�سارات  يتعاملوا  اأن  النفتاح،  هذا  من خالل  امل�سلمون 
اأخًذا وعطاء وتاأثًرا وتاأثرًيا، ويغنيني عن اإثبات هذه احلقيقة ترجمة كتب الأديان 
والت�سوف الهندي، والفل�سفة اليونانية، والثقافة الفار�سية اإىل اللغة العربية يف وقت 
ا من تاريخ الثقافة الإ�سالمية، مثل كتاب: »حتقيق ما للهند من مقولة«  مبكر جدًّ
اأفالطون  املقفع، ومثل موؤلفات  ال�سغري والكبري« لبن  للبريوين، ومثل »الأدب 

واأر�سطو واأفلوطني. 

وقد بلغ الت�سابه القوي بني الت�سوف الإ�سالمي والت�سوف الهندي درجة 
دفعت كثرًيا من الباحثني الغربيني اإىل اأن يتلم�سوا للت�سوف الإ�سالمي اأ�سوًل 
الفار�سي  الت�سوف  يف  الروحية  النظريات  ويف  الهندي،  الت�سوف  يف  وم�سادر 
القراآن  اإن  اأقول:  حني  ذلك  من  اأبعد  مدى  اإىل  لأذهب  اإنني  بل  وامل�سيحي. 
ا�ستطاعت  ملا  لولهم  كاملة  ح�سارات  يحفظوا  اأن  للم�سلمني  ن  مكرّ بتوجيهاته 
احل�سارات املعا�سرة اأن تبلغ ما بلغته من جناح باهر يف العلوم التطبيقية، ومن رخاء 

وتطوير لأ�ساليب املعي�سة واحلياة.
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اأيتها ال�ضيدات وال�ضادة:

يظل  �سوف  الطويل،  تاريخه  الأزهر عرب  به  قام  الذي  التاريخي  الدور  اإن 
يف ذاكرة الأمة م�سدر اإلهام، واإن دور علمائه يف التاريخ احلديث واملعا�سر لدليل 
على موقعه الرائد والقائد يف اللحظات التاريخية الفارقة، واإن قادة الفكر وال�سيا�سة 
من الطهطاوي اإىل حممد عبده اإىل �سعد زغلول، وغريهم من النجوم الالمعة يف 

�سماء الأمة هم من ح�ساد الأزهر جامًعا اأو جامعة.

 خال�سة القول: اإن الأزهر اأعطاه تاريخه العلمي والن�سايل م�سروعية متثيل 
ا، وهذا ل يعني اأنه وحده على �ساحة العمل الإ�سالمي، اإل  ا واإقليميًّ الأمة عامليًّ
وال�سيا�سي، جعلته  والجتماعي  العلمي  العطاء  ميادين  ويزيد يف  عام  األف  اأن 
ورجالت  علمائها  باأقدار  والعارفة  دينها،  على  املوؤمتنة  وهي  الأمة  بثقة  الأجدر 

نه�ستها وح�ساراتها.

 اأيتها ال�سيدات وال�سادة، اإن م�سر اليوم والتي ترقبها عيون العامل يف حلظة 
ثورية خالدة فاجاأت اجلميع، هي ا�ستمرار مل�سر، احل�سارة والتاريخ، وتاأكيد على 
�سالبة اإرادتها، واأ�سالة هويتها، وعلى العامل اأن يقراأ باأناة ر�سالة كتبها امل�سريون 
بدم ال�سهداء، وهي ر�سالة فحواها اأن م�سر التاريخ، وم�سر الأزهر، لن تفرط قيد 

اأمنلة يف ق�سايا اأمتها الرئي�سية ومقدمتها الق�سية الفل�سطينية.
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اأو  اأمة  ت�سلب حقوق  اأن  الت�سامح  اأو  با�سم احلوار  ي�سمح  الأزهر لن  واأن   
يحتل جزء من اأرا�سيها، كما لن ي�سمح الأزهر يف ظل فو�سى امل�سطلحات حول 
املدين والديني واأمثالها من امل�سطلحات الغام�سة وامللتب�سة، اأن يدخل يف معارك 
اإن الأزهر -وهذه ر�سالة للداخل واخلارج-  اأو مغر�سة،  وهمية، ومب�سميات زائفة 
�سوف يظل اأميًنا على تراث الأمة بكل مكوناته، و�سوف يقف مع احلق، ويعلي 

لواء العدل والإن�ساف يف كل اأرجاء املعمورة.

�سكًرا حل�سن ا�ستماعكم، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.



الف�صل الأول
تع�رف احل�ص�رات.. الفكرة والت�أ�صي�س

• تع�رف احل�س�رات.. الفكرة واخلربة والت�أ�سي�س - زكي امليالد	
• نحو روؤية اإ�سالمية لتع�رف احل�س�رات - حممد مراح	
• تع�رف احل�س�رات.. بني مق��سد اخللق ومق��سد الأمر - ح�مت بو�سمة	





-1-

غارودي وحوار احل�ضارات

عند النظر يف فكرة حوار احل�شارات خالل القرن الع�شرين وما بعده، ميكن 
احلديث عن اأربعة اأزمنة اأ�شا�شية، ت�شرح طبيعة الأطوار التي مرت بها هذه الفكرة، 
طبيعة  ت�شرح  بها، كما  تاأثرت  التي  وال�شيا�شية  الفكرية  والأر�شيات  وال�شياقات 
حركة هذه الفكرة، وم�شتويات الهتمام بها، وكيفيات التعاطي معها، ومنظورات 

الروؤية لها، وهذه الأزمنة هي على النحو الآتي: 

الزمن الأول: ويتحدد يف الن�شف الثاين من �شبعينيات القرن الع�شرين، حينما 
يف  �شرحها  والتي  غارودي،  روجيه  املعروف  الفرن�شي  املفكر  الدعوة  هذه  تبنى 
الكتاب  1977م،  �شنة  ال�شادر  احل�شارات«  بني  حوار  اأجل  »من  ال�شهري  كتابه 
الذي ميكن و�شفه مبثابة مرافعة حمكمة يف الدفاع عن ق�شية حوار احل�شارات، 
واحلقائق،  والوقائع  بال�شهادات  موثق  وبخطاب  التما�شك،  �شديد  مبنطق  ومتيز 

تع�رف احل�ص�رات.. الفكرة واخلربة والت�أ�صي�س
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وبالنمط الذي ميكن اعتباره من ال�شور الفعلية التي جت�شد حوار احل�شارات، وظهر 
غارودي يف هذا الكتاب اأحد اأكرث املنظرين واملتحم�شني لهذه الفكرة التي عرف 

ا. وا�شتهر بها عامليًّ

هذه الدعوة يف اأطروحة غارودي مرت بثالثة اأطوار زمنية وفكرية، ج�شدت 
والأديان،  الأيديولوجيات  بني  وعبوره  انتقالته  يف  الفكرية  غارودي  �شخ�شية 
وك�شفت عن طبيعته اجلدلية والإ�شكالية، وذهنيته احلائرة والقلقة، بحًثا عن الأمل 

الذي ظل يفت�ش عنه يف الثقافات واحل�شارات الإن�شانية، وهذه الأطوار هي:

كان  حينما  وذلك  وامل�شيحية،  املارك�شية  بني  للحوار  الدعوة  الأول:  الطور 
غارودي مفكًرا يف احلزب ال�شيوعي الفرن�شي، وكان ي�شف نف�شه اآنذاك باملحرك 
الرئي�شي لهذه الدعوة يف فرن�شا واأوروبا، طيلة اثنتي ع�شرة �شنة، وكانت الغاية من 
التحرر  والإميان،  التحرر  العالقة بني  بناء  روؤية غارودي هي  الدعوة ح�شب  هذه 

الذي متثله املارك�شية، والإميان الذي متثله امل�شيحية.

الطور الثاين: يف �شنة 1968م، تكّونت عند غارودي روؤية لفت بها نظر املجمع 
وامل�شيحيني  املارك�شيني  اأن احلوار بني  اعترب  اإذ  للكنائ�ش يف جنيف،  امل�شكوين 
ا ح�شب تعبريه، ولن يتقدم اإل يف نطاق منطقة ثقافية واحدة،  �شوف يظل اإقليميًّ
وهي منطقة الغرب، واإنه من الأهمية يف نظره التحول نحو اإدارة هذا احلوار على 
م�شتوى احل�شارات، وكانت الغاية من هذا احلوار يف نظر غارودي هي بناء العالقة 
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بني الإميان والتاريخ، الإميان والعامل، الإميان الذي يعطي ال�شعوب القوة والأمل 
يف تغيري العامل واحلياة.

التي  الدعوة  وهي  والإ�شالم،  الغرب  بني  احلوار  على  الرتكيز  الثالث:  الطور 
بعنوان  �شنة 1981  اأ�شدره غارودي  الذي  الكتاب  ظهرت وا�شحة ومتجلية يف 
عا�شمة  قرطبة  الغرب:  يف  )الإ�شالم  اأي�ًشا  كتابه  يف  وهكذا  الإ�شالم(،  )وعود 
اأن العقبة الرئي�شية التي تقف يف وجه حوار  الروح والفكر( فقد اعترب غارودي 
احل�شارات هي النظرة التي حملها الغرب منذ مئات ال�شنني عن الإ�شالم، واإن 
الذي  الب�شرية  م�شتقبل  مب�شتقبلنا،  تتعلق  اإمنا  غارودي  روؤية  يف  لالإ�شالم  النظرة 
يتعر�ش م�شريه للخطر، فالإ�شالم قوة حية لي�ش كامًنا فقط يف ما�شيه، واإمنا يف كل 

ما ميكن اأن يقدمه ل�شنع امل�شتقبل. 

وقد تاأكدت قناعة غارودي بالإ�شالم الذي اأعلن اعتناقه له �شنة 1982م، 
ووجد فيه الأبعاد الإن�شانية املطلوبة، والفر�ش املفقودة يف اأنظمة الغرب الثقافية 
الإ�شالم،  عن  للدفاع  اأهمية  اأوىل  لذلك  والقت�شادية،  والجتماعية  والفل�شفية 
والتعرف عليه، واكت�شاف جمالياته، ومن ثم تركيز النقد على الغرب يف روؤيته 
واأمناط تعامله مع الإ�شالم، ومع الرتاث الإ�شالمي الذي ي�شفه بالرتاث الثالث 
املكّون للرتاث الغربي، والذي رف�شه الغرب كما يقول غارودي منذ ثالثة ع�شر 
قرنًا، الرتاث الذي كان با�شتطاعته ول يزال، يف نظر غارودي لي�ش الإ�شالح بينه 
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وبني ِحَكِم العامل فح�شب، بل م�شاعدته بالتعرف على الأبعاد الإن�شانية والإلهية 
ا اإرادته لل�شيطرة على الطبيعة والنا�ش)1(.  التي انف�شل عنها، عندما نـّمى اأحاديًّ

وما يعزز هذه القناعة عند غارودي روؤيته باأن الإ�شالم »مل يكمل ويخ�شب 
وين�شر اأقدم واأرفع احل�شارات فح�شب، كح�شارة ال�شني والهند وفار�ش واليونان 
والإ�شكندرية وبيزنطة، بل حمل اإىل اإمرباطوريات مفككة وح�شارات ميتة، روح 
حياة جماعية جديدة، واأعاد اإىل النا�ش وجمتمعاتهم اأبعادهم الإن�شانية والإلهية 
التنبوؤية  واحلكمة  والفنون  العلوم  جتديد  خمرية  اأعاد  كما  وتوحد.  ت�شام  من 

والقوانني«)2(.

وت�شاءل غارودي »لقد اأنقذ الإ�شالم يف القرن ال�شابع امليالدي، اإمرباطوريات 
كبرية متهاوية، فهل ي�شتطيع اليوم اأن يحمل لنا جوابًا عن قلق وم�شاكل احل�شارة 
الغربية؟ هذه هي امل�شاألة التي يجهد هذا الكتاب - وعود الإ�شالم - يف طرحها 

اإذا مل يكن يف حلها«!))(.

اأما يف كتابه »الإ�شالم يف الغرب« فينطلق غارودي من فكرة حاول اأن يعيد 
من خاللها قراءة بداية تاريخ النه�شة يف اأوروبا، وح�شب ت�شوره فاإن نه�شة اأوروبا 
الأوىل مل تبداأ يف اإيطاليا، واإمنا يف اإ�شبانيا خالل القرن الثالث ع�شر.. النه�شة التي 

روجيه غارودي، وعود اإلسالم، بريوت: الدار العاملية، 1984م، ص19.  )1(
املرجع السابق ص19.  )2(
املرجع السابق ص25.  )((
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كانت وعًدا م�شرًقا يف اإ�شبانيا، وكان لها اجتاه معاك�ش وخمتلف عن نه�شة القرن 
القرن  ونه�شة  اإنكلرتا،  ال�شابع ع�شر يف  القرن  ونه�شة  اإيطاليا،  ال�شاد�ش ع�شر يف 

التا�شع ع�شر يف فرن�شا، ونه�شات القرنني الأخريين يف الغرب)1(. 

الأندل�ش  تعطي  اأن  باأمل  منه،  الأخري  ال�شطر  كتابه ويف  ويختتم غارودي 
وقرطبة للعامل ثانية ر�شالة ع�شورها الذهبية، ر�شالة ح�شارة الكوين ال�شمويل)2(، 
وي�شت�شهد يف كتابه »وعود الإ�شالم« براأي امل�شت�شرق الهولندي دوزي )1820-
)188م( الذي عرف باهتمامه بح�شارة العرب، يف كتابه »تاريخ م�شلمي اإ�شبانيا«، 
ثورة اجتماعية هامة،  اأحدث  العربي كان خرًيا لإ�شبانيا، لأنه  الفتح  اأن  اإذ يرى 

وق�شى على ق�شم كبري من ال�شرور التي كانت ترزح البالد حتتها منذ قرون))(.

النقد  توجيه  ينطلق من مقولة حوار احل�شارات يف  اأن غارودي كان  ومع 
يف  الغرب  اإىل  متوجًها  كان  اأنه  اإل  للغرب،  والجتماعي  والفل�شفي  التاريخي 
حلوار  الدعوة  بهذه  املعني  هو  الغرب  واأن  الأخرى،  للح�شارات  ولي�ش  خطابه 

احل�شارات، بق�شد ت�شحيح م�شاراته بعد اأن و�شل اإىل ماأزق ح�شاري خطري.

على  وانفتاحه  الوا�شعة،  ومعرفته  النقدي،  بفكره  غارودي  اكت�شف  فقد 
الثقافات غري الأوروبية، وجود اأزمة ح�شارية عميقة يف الغرب واحل�شارة الغربية، 
روجيه غارودي، اإلسالم يف الغرب: قرطبة عاصمة الروح والفكر، ترمجة: د. حممد مهدي الصدر، بريوت:   )1(

دار اهلادي، 1991م، ص251-14.
املرجع السابق ص252.  )2(

روجيه غارودي، وعود اإلسالم، مرجع سابق، ص51.  )((
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بالنفتاح على احل�شارات  اإل  نظره،  وتداركها يف  الأزمة  لتجاوز هذه  �شبيل  ول 
ي�شميه  ما  لكت�شاف  منها،  والتعلم  معها،  والتحاور  الأوروبية،  غري  الأخرى 
بالفر�ش املفقودة، والأبعاد الإن�شانية والأخالقية املطلوبة، التي منت يف احل�شارات 

والثقافات غري الأوروبية.

الع�شرين،  القرن  الأخري من  الربع  الغرب يف  يعي�شها  التي  الأزمة   وهذه 
اإمنا ترجع يف جذورها ح�شب راأي غارودي، اإىل ع�شر النه�شة، الذي ولدت معه 
غري  الثقافات  جلميع  وهدم  تنكر  من  �شاحبه  وما  مًعا،  وال�شتعمار  الراأ�شمالية 
الأوروبية، فقد اتبعت احل�شارة الغربية يف منوها وتقدمها من القرن ال�شاد�ش ع�شر 
وحتى نهاية القرن الع�شرين، طريقة اأو�شلتها كما يعتقد غارودي، اإىل اأزمة داخلية 
عميقة، حددها يف ثالثة اأبعاد رئي�شية، �شرحها يف كتابه: »حوار احل�شارات«، وهي:

1-    رجحان جانب الفعل والعمل، بال�شكل الذي يتحول فيه الإن�شان اإىل جمرد 
اآلة لالإنتاج وال�شتهالك، ويفقد جوهره املعنوي والأخالقي.

2-  رجحان جانب العقل، واعتباره قادًرا على حل جميع امل�شكالت، بحيث ل 
اإل تلك التي ي�شتطيع العلم حلها، والنتيجة بعد  توجد م�شكالت حقيقية 
ذلك هي عدم القدرة على حتديد الغايات احلقيقية، وال�شيطرة على الو�شائل.

ا، بحيث ي�شبح النمو  )-   رجحان جانب الكم، وجعله معياًرا ومقيا�ًشا ل نهائيًّ
ا �شرًفا يف الإنتاج وال�شتهالك. ا كميًّ باعتباره منوًّ
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ح�شارة  اإنها  الثالثة،  الأبعاد  هذه  على  تقوم  ح�شارة  اأن  غارودي  ويرى 
موؤهلة لالنتحار.

غارودي  بلور  الغربية،  واحل�شارة  الثقافة  لأزمة  التحليل  هذا  �شوء  وعلى 
وت�شحيح  لإنقاذه  بو�شفها طريًقا  الغرب،  اإىل  بها  ناظًرا  احل�شارات،  نظريته حلوار 

م�شاراته، وت�شكلت هذه النظرية على اأ�شا�ش املرتكزات التالية:

مبنزلة  وجعلها  الدرا�شات،  جمال  يف  الالغربية  باحل�شارات  الهتمام   -1
تعادل يف اأهميتها الثقافة الغربية.

2- �شرورة اأن ي�شغل مبحث اجلمال منزلة يعادل يف اأهميته تعليم العلوم 
والتقنيات.

)- جعل الهتمام بامل�شتقبل، يعادل يف اأهميته من حيث التفكري والغايات 
والأهداف اأهمية التاريخ وعلم التاريخ)1(.

يخاطب  اأن  بها  اأراد  احل�شارات،  حلوار  غارودي  كونها  التي  النظرية  هذه 
الغرب ب�شورة اأ�شا�شية، لذلك فهي تنتمي وت�شنف على النظريات الغربية، التي 
تنطلق من نقد التجربة الغربية واحل�شارة الغربية، ويعرب غارودي عن ذلك بقوله 
اإن: »حوار احل�شارات اأ�شبح �شرورة عاجلة ل �شبيل لردها، اإنه ق�شية بقاء، لقد 
ال�شائعة،  التاريخية  الفر�ش  بعد  مهمتنا  اإن  جتاوزناه،  لعلنا  بل  اخلطر،  حد  بلغنا 

روجيه غارودي، حوار احل�شارات، ترجمة: عادل العوا، بريوت: من�شورات عويدات، 1987م، �ش186.  )1(
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و�شياع اأبعاد الرجل الغربي، هي ا�شتئناف حوار ح�شارات ال�شرق والغرب، من 
اأجل و�شع حد حلوار الذات الغربي النتحاري.. اإدراك هذا النق�ش، واإدراك ما 
ندين به للثقافات واحل�شارات غري الغربية، هو اليوم على ما نظن ال�شبيل الوحيد 

الذي بقي مفتوًحا اأمامنا خارج ماأزق املوت«)1(.

وكون هذه النظرية تنتمي وت�شنف على النظريات الغربية، ل يعني ذلك 
بال�شرورة نقًدا لها، اأو رف�ًشا اأو اإ�شقاًطا، واإمنا الق�شد هو حتديد طبيعة الف�شاء املعريف 

واملرجعي لهذه النظرية، وفهم غاياتها ومقا�شدها، وكيفية التعامل معها.

 وبالتايل ل ميكن الرجوع اإىل هذه النظرية، اإل يف اإطار التثاقف والتوا�شل 
اأو باعتبارها  الفكري واملعريف، ولي�ش العتماد عليها بو�شفها نظرية كونية عامة، 
النظريات يف  اأن�شج  تعد من  اأنها قد  الإن�شاين، مع  امل�شتوى  للتعميم على  قابلة 
جمالها، واأكرثها دعوة لالنفتاح والتوا�شل مع الثقافات واحل�شارات الأخرى غري 

الأوروبية. 

ولعله اإىل اليوم مل تتبلور نظرية اأخرى حلوار احل�شارات، يف م�شتوى نظرية 
غارودي ومتا�شكها وخربتها ودرجة انفتاحها، كما نظر لها و�شرحها يف كتابه ال�شهري 
»حوار احل�شارات«، ومتثلها يف جتربته الفكرية، ويف الأطوار والنتقالت التي مر بها 
من امل�شيحية اإىل املارك�شية، ومن ثم اإىل الإ�شالم، فلم يكن غارودي جمرد داعية 

ا لهذه الدعوة يف جتربته الفكرية. حلوار احل�شارات، بل كان مثاًل تطبيقيًّ
املرجع السابق ص23.   )1(
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لكونها  احل�شارات  حلوار  غارودي  روؤية  على  الرئي�شي  املاأخذ  هو  هذا 
اإليه، ول  ناظرة  باعتبارها  الغرب وم�شكالته،  اأ�شا�شية حلاجات  ت�شتجيب ب�شورة 

تلبي من جهة اأخرى حاجات احل�شارات غري الأوروبية. 

اأما قيمتها الرئي�شية فهي يف النقد الذي وجهه غارودي للغرب، واأراد منه 
اأن يدفعه ملراجعة ذاته وتراثه وتاريخه، واأن يغري من نظرته اإىل العامل، ويدخل يف 
م�شاحلة مع احل�شارات غري الغربية، وال�شتفادة والتعلم منها، واكت�شاف م�شتقبله 
امل�شرتك مع بقية العامل، ولي�ش م�شتقبله الذي ل يرى فيه اإل ذاته. وقيمة هذا 
الثقافات  على  ومنفتح  واملعرفة،  الثقافة  وا�شع  غربي  مفكر  من  ياأتي  اأنه  النقد 
واحل�شارات غري الأوروبية، وقد متثل حوار احل�شارات يف جتربته الفكرية بتحولته 

وتقلباته وانتقالته. 

وكان بالإمكان لأفكار غارودي اأن تكون لها فاعلية و�شاأن، لو انفتح الغرب 
عليها، وقبل الإ�شغاء اإليها، وتفهمها. مع ذلك فقد بقيت اأطروحة غارودي جمرد 
دعوة مل تتحول اإىل تيار فاعل وموؤثر يف الغرب والثقافة الغربية، حتى مع حماولته 
لإحياء  ذلك  بعد  و�شعيه  1976م،  �شنة  احل�شارات  حلوار  دويل  معهد  لإن�شاء 
الأفكار  اأن هذه  اإل  الغرب،  اإ�شعاعي ح�شاري جديد يف  م�شروع قرطبة كمركز 

بقيت جمرد طموحات واآمال غاية يف النبل.

الدعوة  تراجعت  الع�شرين  القرن  ثمانينيات  حقبة  العامل  دخول  ومع 
الغربي  والإعالم  الغربي  اخلطاب  �شميت يف  ما  وظهرت  احل�شارات،  اإىل حوار 
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بالأ�شوليات، وارتفعت درجة الحتكاك والتوتر بني العاملني الإ�شالمي والغربي، 
ويف هذا ال�شياق ن�شر غارودي كتابه »الأ�شوليات املعا�شرة: اأ�شبابها ومظاهرها«، 
اإذ اعترب فيه اأن الأ�شوليات كل الأ�شوليات، ت�شكل اخلطر الأكرب على ع�شرنا 

وعلى امل�شتقبل. 

وحتى يف هذا الكتاب مل يغفل غارودي عن توجيه النقد للغرب، بتحميله 
م�شوؤولية انبعاث هذه الأ�شوليات بكل اأ�شكالها يف العامل الثالث، نتيجة اإ�شراره 
الأوىل  العلة  الغربية هي  الأ�شولية  واعترب  والثقايف،  الإمنائي  منوذجه  فر�ش  على 

ا على اأ�شولية الغرب، وحتدًيا لها. التي ولدت كل الأ�شوليات الأخرى ردًّ

-2-

هنتنغتون و�ضدام احل�ضارات

الزمن الثاين: ويتحدد مع ظهور مقولة �شدام احل�شارات التي ب�شر بها �شمويل 
هنتنغتون يف �شيف )199م، على �شورة مقالة ق�شرية ن�شرها يف جملة »ال�شوؤون 
اخلارجية«، الأمريكية، ومن ثم حولها اإىل كتاب مو�شع �شدر �شنة 1996م بعنوان 

»�شدام احل�شارات واإعادة �شياغة النظام العاملي«. 

ومنذ ذلك الوقت واجلدل يحتدم حول هذه املقولة اجلدلية بني الكتاب 
اأن�شط الأفكار تداوًل ونقا�ًشا  اإىل واحدة من  والأكادمييني وال�شيا�شيني، وحتولت 
وبنيتها  التحري�شية،  طبيعتها  ب�شبب  وذلك  العامل،  مراكز  خمتلف  يف  و�شجاًل 



تعارف احل�ضارات.. الفكرة واخلربة والتاأ�ضي�س
6565

مرحلة  فيه  العامل  دخل  وقت  جاءت يف  ولأنها  الت�شاوؤمية؛  وروؤيتها  التف�شريية، 
اإمكانية وقوع  اإزالة املخاوف من  باجتاه  التطلعات  الباردة، فكانت  ما بعد احلرب 
النووي، التي  العاملي، واحلد من توازنات الردع  الت�شلح  احلروب، ووقف �شباق 
جعلت املجتمع الدويل يعي�ش حالة من الرعب، وبدل ال�شعور بالتفاوؤل جاءت 
هذه املقولة لكي تبعث الت�شاوؤم املخيف، وتب�شر بحرب باردة بني احل�شارات، هي 

اأ�شّد خطورة مما كانت بني الدول يف املرحلة ال�شابقة.

ل �شك اأن هذه املقولة متثل ارتداًدا وا�شًحا على مقولة حوار احل�شارات، 
التي  احل�شارات  لتاريخ  املقارنة  والأبحاث  الدرا�شات  من  الن�شق  ذلك  وعلى 

كر�شت مفاهيم التفاعل والتوا�شل والتعاقب.

وتنتمي مقولة �شدام احل�شارات لن�شق اآخر من الدرا�شات الغربية، ذلك 
الن�شق الذي ات�شف بالتحيز املفرط، واإظهار النزعة العدائية اإىل الآخر احل�شاري، 
وحماولة التوظيف الالاأخالقي، وقد ارتبط هذا الن�شق يف وقت �شابق بعالقات 
ومن  الأوروبي،  ال�شتعمار  وموؤ�ش�شات  امل�شيحي،  التب�شري  هيئات  مع  مبا�شرة 
�شوره ما جتلى يف درا�شات بع�ش امل�شت�شرقني التي ت�شنف على منط ال�شت�شراق 

التقليدي، ودرا�شات بع�ش الأنرثوبولوجيني التوظيفية. 

ومن جهة اأخرى تنتمي هذه املقولة، اإىل حقل العلوم ال�شيا�شية، وعلم ال�شيا�شة 
ا  الأمريكي ب�شكل خا�ش، وقد ارتبطت هذه املقولة باأ�شماء مفكرين ي�شنفون مهنيًّ

ا على هذا احلقل، وينتمون اإىل املدر�شة الأمريكية يف علم ال�شيا�شة.  واأكادمييًّ
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واإذا كان هنتنغتون هو الذي عرف وا�شتهر بهذه املقولة، اإل اأن هناك من 
�شبقه اإليها، بطرح مماثل يف التحليل والتف�شري وال�شت�شراف، كاأ�شتاذ الدرا�شات 
الدورية بجامعة وور ويك الربيطانية باري بوزان، الذي ن�شر مقالة مبجلة »ال�شوؤون 
الدولية« الأمريكية يف يوليو 1991م، حملت عنوان »ال�شيا�شة الواقعية يف العامل 
اجلديد.. اأمناط جديدة لالأمن العاملي يف القرن الواحد والع�شرين«، تو�شل فيها 
الغرب  وبالذات بني  املتناف�شة،  الهويات احل�شارية  بت�شادم  ا�شطلح عليه  ما  اإىل 

والإ�شالم.

اأ�شبح  الثقافات  ت�شادم  وخطر  الهجرة،  خطر  اجتمع  اإذا  بوزان،  نظر  ويف 
وجزء  املركز  بني  الجتماعية  الباردة  احلرب  من  لنوع  ت�شور  و�شع  ال�شهل  من 
من الأطراف على الأقل، ول �شيما بني الغرب والإ�شالم. فالهجرة ح�شب راأيه 
من اجلنوب اإىل ال�شمال، وبكيفية خا�شة من جنوب البحر املتو�شط اإىل �شماله، 

ت�شكل خطًرا على اأمن دول املركز، اإذ تهدد هويتها احل�شارية. 

الغرب  بني  بوزان  روؤية  ح�شب  يكون  ما  اأو�شح  هو  احل�شاري  والت�شادم 
القيم  وبني  الغرب  يف  ال�شائدة  العلمانية  القيم  بني  للتعار�ش  نظًرا  والإ�شالم، 
الإ�شالمية، وللتناف�ش التاريخي بني امل�شيحية والإ�شالم، ولغرية امل�شلمني من قوة 

الغرب، اإ�شافة اإىل اجلوار اجلغرايف. 
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اإىل  الهندية  اأنه ي�شيف احل�شارة  بوزان عن هنتنغتون  فيه  والذي يختلف 
جوار الإ�شالم يف احلرب الباردة احل�شارية مع الغرب، يف حني ي�شيف هنتنغتون 

احل�شارة ال�شينية الكونفو�شية مكان احل�شارة الهندية)1(.

اأما الذي ميكن اأن ي�شنف مرجًعا ملثل هذه الآراء والأفكار فهو امل�شت�شرق 
برين�شتون  الأدنى يف جامعة  ال�شرق  تاريخ  اأ�شتاذ  لوي�ش  برنارد  املعروف  واملوؤرخ 
واأفكار  لآراء  بتحيزه  معروف  اأنه  ومع  ال�شبع،  الأمريكية  اجلامعات  اأهم  اإحدى 
وحتليالت معار�شة لالإ�شالم والعرب، مع ذلك يعترب من اأهم املوؤرخني يف كتابة 
تاريخ ال�شرق الأدنى احلديث واملعا�شر، ولعله يف نظر البع�ش ميثل اآخر امل�شت�شرقني 

الذين ميثلون املدر�شة الكال�شيكية. 

امل�شادر  بانتقاء  موقفه  لوي�ش يف  بربنارد  هنتنغتون  �شعيد  اإدوارد  �شبه  وقد 
التي تنا�شبه يف �شرد تاريخ ال�شرق الأو�شط والإ�شالم، واعترب حممد عابد اجلابري 

اآراء هنتنغتون باأنها مماثلة لآراء روج لها برنارد لوي�ش ومييل اإليها هنتنغتون نف�شه.

هذه  حتريك  ا�شتطاع  اأنه  هو  ال�شاأن،  هذا  يف  هنتنغتون  به  متيز  ما  ولعل 
املقولة يف امل�شرح الدويل، وقام بتعميمها على نطاقات وا�شعة، وظل يدافع عنها، 

ويحر�ش عليها. 

ويف نظر الكاتب الأمريكي جيم�ش كورت وهو يجيب على �شوؤال حول ما 
ال�شراعات ال�شيا�شية الرئي�شية التي �شي�شهدها امل�شتقبل؟ ويجيب بقوله: »هذا 
حممد عابد اجلابري، قضايا يف الفكر املعاصر، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1997م، ص90.  )1(
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وقد  الدولية،  ال�شوؤون  الدائر حول  اجلدل  على  نف�شه  يفر�ش  الذي  ال�شوؤال  هو 
جاءت اأكرث الإجابات �شموًل واإثارة للجدل من جانب �شمويل هنتنغتون، الذي 

فجر مفهومه حول ت�شادم احل�شارات �شداًما كبرًيا بني الكّتاب«)1(.

�شدام  اأو  الهويات،  ب�شدام  يقولون  الذين  هوؤلء  موقف  اختالف  اإن 
اأولئك الذين يتحدثون عن  اأو ال�شدام بني الإ�شالم والغرب، عن  احل�شارات، 
التو�شيفية  اإىل طبيعة املنظور وطرائقه  اأو حوار احل�شارات، يعود  الثقافات  تعاون 
على  ي�شتند  منظور  منظورين:  اإىل  هنا  ينق�شم  والذي  والتف�شريية،  والتحليلية 
البحث التاريخي املعريف كما هو عند توينبي، اأو البحث الأنرثوبولوجي كما عند 

�شرتاو�ش، اأو البحث عن الفل�شفة الأخالقية كما هي عند ا�شفيت�شر. 

اأو�شل  الذي  املنظور  والدفاع، وهو  والأمن  ال�شيا�شة  ي�شتند على  ومنظور 
بوزان ولوي�ش وهنتنغتون اإىل فكرة �شدام الهويات عند بوزان، و�شدام احل�شارات 

عند هنتنغتون، وال�شدام بني الإ�شالم والغرب عند لوي�ش. 

واأدواته  حقله  طبيعة  من  ال�شيا�شة،  علم  من  ينطلق  الذي  املنظور  وهذا 
التعامل مع اأفكار ونظريات حول ال�شراع اأو القوة اأو النزاع اأو ال�شيادة يف نطاق 
اأو ال�شدام  ما يعرف باجلغرافيا ال�شيا�شية، الأمر الذي يجعل من فكرة ال�شراع 

حا�شرة يف منهجيات النظر والتحليل والتف�شري.

جيمس كورت، تصادم اجملتمعات الغربية: حنو نظام عاملي جديد، جملة الثقافة العاملية، الكويت، السنة الثالثة   )1(
عشرة، العدد 77، يوليو 1996م، ص7. 
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وهذا ما وقع فيه هنتنغتون الذي كر�ش حياته املهنية والأكادميية يف جمال 
الدرا�شات ال�شيا�شية والإ�شرتاتيجية، فهو اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية بجامعة هارفارد، 
ومدير معهد الدرا�شات الإ�شرتاتيجية فيها اأي�ًشا، ومدير اأكادميية هارفارد للدرا�شات 
ال�شيا�شية، وكان م�شوؤوًل  للعلوم  الأمريكية  الدولية والإقليمية، ورئي�ش اجلمعية 

عن التخطيط مبجل�ش الأمن القومي يف اإدارة الرئي�ش ال�شابق جيمي كارتر. 

اأنه ينطلق من  ومن جوانب النقد الأ�شا�شية التي وجهت لهنتنغتون، هو 
مفهوم الدولة كما حتدد يف علم ال�شيا�شة، ولي�ش من مفهوم احل�شارة كما حتدد 
النظريات  اإىل  اأقرب  فاإن مقولته هي  التاريخي، لذلك  والبحث  التاريخ  يف علم 

ال�شيا�شية، والتي تنطلق من بواعث �شيا�شية وملقا�شد �شيا�شية.

الأ�شا�شي  الباعث  وكانت  الدويل،  املجتمع  املقولة  هذه  ا�شتفزت  ولقد 
لإحياء مقولة حوار احل�شارات، باعتبارها الطرف النقي�ش من جهة، ولكونها متثل 

الطرح الإيجابي البديل عن تلك املقولة.

-(-

الأمم املتحدة وحوار احل�ضارات

الزمن الثالث: اإذا كان هذا الزمن يت�شل بالزمن الثاين ويتاأثر به، فاإنه يختلف 
ويفرتق عنه يف م�شتويات الهتمام، وديناميات التطور، وطرائق التعاطي. ويوؤرخ 
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واخلم�شني  الثالثة  دورتها  يف  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  مبوافقة  الزمن  لهذا 
ل�شنة 1998م، على اقرتاح باختيار �شنة 2001م �شنة الأمم املتحدة للحوار بني 
رئي�ش اجلمهورية  ال�شيد حممد خامتي  به  الذي تقدم  احل�شارات، وهو القرتاح 
الإ�شالمية الإيرانية اآنذاك، يف خطابه الذي األقاه باجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 

اأغ�شط�ش 1998م. 

واخللفيات التي اأ�شار اإليها قرار الأمم املتحدة بهذا ال�شاأن، تنتمي وتتوافق 
الأخالقية  النزعة  اأ�شحاب  واملوؤرخني  املفكرين  اأولئك  وت�شورات  اأفكار  مع 
مفاهيم  على  يوؤكدون  الذين  والأنرثوبولوجي،  التاريخي  البحث  يف  والإن�شانية 
م�شدر  بو�شفه  والتعدد  التنوع  لهذا  والنظر  احل�شارات،  وتعدد  الثقافات،  تنوع 

اإثراء وا�شتلهام يبعث على التقدم والتوا�شل بني الأمم واحل�شارات. 

روؤيته  املتحدة  وعن هذه اخللفيات، وتعزيًزا لهذا الختيار، �شرح قرار الأمم 
حلوار احل�شارات منطلًقا من »الإقرار بالإجنازات احل�شارية املتنوعة للب�شر، و�شرورة 
اأن  الب�شرية، والأخذ بعني العتبار  بتنوع املخلوقات  ثقافة تعددية، والقبول  بلورة 
الثنائية بني احل�شارات على امتداد التاريخ الإن�شاين، كانت م�شتمرة  التعامالت 
على الرغم من وجود املوانع النابعة من عدم الت�شامح والنزاع واحلروب، ومع التاأكيد 
على اأهمية الت�شامح يف العالقات الدولية، والدور الرفيع للحوار مبثابة اأداة للو�شول 
احل�شارات..  بني  والتبادل  التعامل  وتعزيز  ال�شالم  تهديدات  واإزالة  التفاهم  اإىل 
ومع اإعادة التاأكيد باأن الإجنازات احل�شارية ت�شكل مرياًثا م�شرتًكا للب�شرية جمعاء، 
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للمجتمع  اجلماعية  بامل�شاعي  والرتحيب  وتقدمها.  الب�شرية  ل�شمو  م�شدًرا  وتهيئ 
الدويل، وباجتاه مزيد من التفاهم من خالل احلوار البناء بني احل�شارات على عتبة 
الألفية الثالثة، تعلن عن عزمها الرا�شخ على ت�شهيل وترويج احلوار بني احل�شارات«. 

هذا التبني من طرف الأمم املتحدة اأ�شهم ب�شورة فاعلة وكبرية يف حتريك 
وتعميم مفهوم حوار احل�شارات، وحتويله اإىل مفهوم متحرك يف جمال العالقات 
الدولية، بطريقة بات ياأتي على ذكره يف املنا�شبات والجتماعات الدولية، وي�شار 
اإليه يف البيانات والتقارير الإقليمية والعاملية، وعقدت حوله الكثري من الندوات 
واملوؤمترات التي توزعت يف دول العامل املختلفة، ب�شكل ميكن القول اأنه لأول مرة 

يجري هذا امل�شتوى من الهتمام العاملي بق�شية حوار احل�شارات.

من جهة اأخرى، اإن اختيار �شنة 2001م حتديًدا، كان بق�شد اأن ي�شتقبل 
العامل الألفية الثالثة بنوع من التفاوؤل والثقة وال�شعور بالأمن وال�شالم، والندفاع 
نحو جتديد وتطوير العالقات الدولية بني الأمم وال�شعوب، وليكون قرنًا خمتلًفا عن 
القرن الع�شرين الذي عد قرن احلروب الكربى، فقد بداأ بحرب عاملية مدمرة يف 
اأوروبا، هي احلرب العاملية الأوىل �شنة 1914م، وانتهى بحرب عاملية مدمرة اأخرى 

يف ال�شرق الأو�شط، وهي حرب اخلليج الثانية �شنة 1990م.

هو  املتحدة،  الأمم  مبادرة  مع  ال�شاأن  هذا  يف  ح�شل  الذي  املهم  والتطور 
الدولية،  العالقات  به يف جمال  العمل  وجتديد  احل�شارات،  حوار  مفهوم  اإحياء 
وا�شتخدامه يف نقد وتقوي�ش وحما�شرة مقولة �شدام احل�شارات، وبناء تراكمات 
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فكرية وثقافية حوله، وفتح اأو�شع نقا�ش دويل عابر للثقافات والقوميات واللغات 
حوله، والتاأكيد على بناء اجل�شور وتعزيز احلوار بني احل�شارات.

-4-

احلادي ع�ضر من �ضبتمرب وحوار احل�ضارات

الزمن الرابع: بداأ مع حدث احلادي ع�شر من �شبتمرب 2001م، احلدث الذي 
اأ�شاب العامل بهزة عنيفة غريت من �شورته، وقلبت معادلته وتوازناته، واأ�شبح 
احلدث الذي توؤرخ به الألفية الثالثة اجلديدة، وتاأثرت به التطورات والتغريات 
الإ�شرتاتيجية  للدرا�شات  الدويل  املعهد  اعترب  وقد  به،  تتاأثر  زالت  وما  الالحقة، 
ا  بلندن يف تقريره ال�شنوي حول التوازن الع�شكري يف العامل، اأن عهًدا اإ�شرتاتيجيًّ

جديًدا قد بداأ منذ اأحداث احلادي ع�شر من �شبتمرب.

وتوتًرا  انفعاًل  اأ�شد حالته  ليعي�ش يف  العامل  الأحداث  هذه  دفعت  فقد 
املجتمع  واأ�شبح  والقوة،  والإرهاب  احلرب  مفاهيم  عليه  وهيمنت  وا�شطرابًا، 
العامل  اأخذ  الذي  املفهوم  ح�شارات،  �شدام  يعي�ش  وكاأنه  مرة  لأول  الإن�شاين 
يتداوله على اأو�شع نطاق، وكاأن هنتنغتون �شدق يف نبوءته حني ب�شر بهذا املفهوم 

عام )199م، واأكده عام 1996م.

ويف اجلانب الآخر، فاإن هذه الأحداث لفتت انتباه العامل جمدًدا، وبالذات 
يف العامل العربي والإ�شالمي اإىل مفهوم حوار احل�شارات، املفهوم الذي اأ�شبح 
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له واقع فعلي، ومل يعد كما كان  قبل هذه الأحداث جمرد مفهوم يعرب عن فهم 
اأخالقي نبيل، وعن طموحات ورغبات مثالية ل واقع لها ول م�شري.

ولهذا فاإن الربع الأخري من �شنة حوار احل�شارات، وحتديًدا بعد اأحداث    
املفهوم، ولأول مرة يف  بهذا  ن�شاط واهتمام  اأو�شع  العربي  العامل  �شبتمرب، �شهد 
اإىل عقد موؤمتر فكري حول حوار احل�شارات، وبقدر  تاريخ اجلامعة العربية تدعو 
لفتت  احل�شارات،  �شدام  يف  هنتنغتون  ملقولة  الأنظار  الأحداث  هذه  لفتت  ما 
قيمة هذه  واأكدت  ال�شيد خامتي يف حوار احل�شارات،  اإىل دعوة  اأي�ًشا  الهتمام 

الدعوة واحلاجة اإليها يف ا�شت�شراف امل�شتقبل.

ومع هذه الأحداث، كانت البداية الفعلية حلوار احل�شارات على م�شتوى 
متقن  بلورة خطاب  اأو  نظرية  �شياغة  تقدم يف  اأي  يح�شل  ذلك مل  مع  العامل، 
مواجهة  منها  الغر�ش  دفاعية،  لوظيفة  يوجه  املفهوم  هذا  بقي  اإذ  ومتما�شك، 
واحل�شارة  الإ�شالمية  الثقافة  لها  تعر�شت  التي  والإ�شقاطات  الت�شويهات 

الإ�شالمية، يف اأو�شع حملة ت�شويهية حت�شل يف الغرب خالل ن�شف قرن.

وح�شب هذه املهمة فقد حتول مفهوم حوار احل�شارات اإىل اأ�شبه ما يكون 
مبفهوم اإعالمي ي�شتهلك على نطاق وا�شع يف و�شائل الإعالم املختلفة واملتعددة، 
من دون اأن يرتكز هذا املفهوم وي�شتند على بناء فكري وتاريخي عميق ومنظم، 
ومن دون اأن يكون له تاأثريات فاعلة وحقيقية يف تغيري املفاهيم والذهنيات، وتبديل 
الجتاهات وال�شيا�شات العامة، ل يف النطاقات الإقليمية، ول يف النطاقات العاملية، 
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الآخرين  يغري  وجذاب،  �شاحر  مفهوم  جمرد  اإىل  يكون  ما  اأقرب  فهو  وبالتايل 
باحلديث عنه وحوله، والتباهي به، من دون اأن يكون له فاعلية اأو تاأثري.

-5-

حوار احل�ضارات.. فح�س ونقد

دائرة  املفهوم  هذا  دخل  احل�شارات،  حوار  ملفهوم  الوا�شع  التداول  مع 
مرة  اأول  هي  وهذه  واملعرفية،  اللغوية  وتركيبته  بنيته  يف  للنظر  املعريف،  الفح�ش 

يح�شل فيها فح�ش هذا املفهوم يف املجال العربي.

جهات  يف  ويتعدد  املفهوم،  لهذا  يتجه  النقد  بداأ  الفح�ش  لهذا  ونتيجة 
خمتلفة، منها ما يت�شل برتكيبة املفهوم وطريقة اخرتاعه و�شياغته، ومنها ما يت�شل 
ا، ومنها ما يت�شل بطبيعة الأر�شيات  باإمكانية تطبيق هذا املفهوم واللتزام به فعليًّ

وال�شياقات املو�شوعية وهل هي م�شاعدة يف تقبل هذا املفهوم وحتريكه اأم ل؟!

فمن جهة تركيبة هذا املفهوم وطريقة �شياغته واخرتاعه، فقد اأطلت التاأمل 
حتى  تتحاور؟  اأن  للح�شارات  ميكن  كيف  اأت�شاءل  وكنت  كثرًيا،  فيه  والتفكري 
ا�شتعمال م�شطلح حوار احل�شارات، هل عن طريق ممثلني ومفو�شني عن  ي�شح 
احل�شارات لهم �شفة قانونية اأو اعتبارية! لكنني وجدت اأنه مل حت�شل �شابقة بهذا 
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واملذهبية،  الدينية  والتعدديات  النق�شامات  من  فيها  ح�شارة  كل  لأن  ال�شاأن، 
العرقية والقومية، اللغوية والل�شانية، ما يجعل من ال�شعوبة القيام مبثل هذا الدور. 

ا يف جمال العالقات الدولية هو مفهوم الدولة  من جهة ثانية، اإن ال�شائد حاليًّ
ولي�ش مفهوم احل�شارة، والعالقات هي عالقات بني دول ولي�ش بني ح�شارات، 
والتمثيل والتفوي�ش لو ح�شل فر�ًشا بني املجموعات احل�شارية فهو اأقرب ما يكون 

اإىل متثيل دول ولي�ش ح�شارات. 

اإل اأننا ل نقول باأن ما يجري يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة التي ت�شم 
الذي ميثل  والديانات هو  والقوميات  والثقافات  دوًل من خمتلف احل�شارات 
اأقرب  وهو  الفر�ش  بهذا  �شلمنا  لو  حتى  احل�شارات،  حلوار  الفعلية  ال�شورة 
الفرو�ش ا�شتباًقا اإىل الذهن، اإل اأن ما يجري هناك لي�ش مربجًما لهذا الغر�ش، 
اإيران باأن يكون لدول املجموعة الإ�شالمية ممثل دائم مبجل�ش  وحينما طالبت 
الأمن اعرت�شت م�شر على هذا القرتاح، لأن التمثيل ح�شب راأيها ل يخ�شع 

ملوجبات اأو معايري دينية.

ي�شاف اإىل ذلك اأن الدرا�شات والأبحاث التاريخية والأنرثوبولوجية املقارنة 
اأو ت�شمية حوار احل�شارات، وهي الدرا�شات  للح�شارات، مل ت�شتعمل م�شطلح 
ا�شتعملت  اإذ  احل�شارات،  بني  العالقات  و�شور  اأ�شكال  خمتلف  بحثت  التي 
اأنور  اأخرى، كتعاون الثقافات عند �شرتاو�ش، وتفاعل احل�شارات عند  ت�شميات 
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عبد امللك وق�شطنطني زريق، اإىل غري ذلك من ت�شميات، الأمر الذي يدعو اإىل 
م�شاءلة لت�شمية حوار احل�شارات.

وحني توقف الدكتور حممد عابد اجلابري اأمام هذه املفهوم، الذي و�شفه 
بال�شعار وجد اأن هذا ال�شعار هو يف جميع الأحوال مفعم بالغمو�ش واللتبا�ش.. 
والذين يرفعونه واقفون عند منطوقه حيث ينطوي موقفهم على نوع من الغفلة، 
ا نتيجة الحتكاك الطبيعي  ا تلقائيًّ ذلك لأن احلوار بني احل�شارات اإما اأن يكون عفويًّ
فيكون عبارة عن تبادل التاأثري، عن اأخذ وعطاء، بفعل ال�شريورة التاريخية. وهذا 
النوع من تالقح احل�شارات ل يحتاج اإىل دعوة، ول يكون بتخطيط م�شبق، بل هو 

عملية تاريخية تلقائية)1(.

وهذا النقد ملفهوم حوار احل�شارات يعترب جديًدا يف الكتابات العربية، وهو 
نا�شئ كما اأ�شرت عن التداول الوا�شع لهذا املفهوم، الأمر الذي اقت�شى فح�شه 

واإعادة النظر فيه. 

اأما فيما يت�شل بجانب القدرة والفاعلية والتاأثري لهذا املفهوم واإمكانية تطبيقه 
واللتزام به، فيمكن القول اأن هذا املفهوم لن تكون له القدرة الفاعلة يف التاأثري 
على جمرى ال�شيا�شات العاملية، وعلى بنية واأمناط العالقات الدولية، وذلك ل�شّدة 

تعقيداتها وتناق�شاتها، وت�شارب م�شاحلها ال�شيا�شية والقت�شادية والأيديولوجية.

حممد عابد اجلابري، قضايا يف الفكر املعاصر، مرجع سابق، ص131-130.  )1(
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العامل  روح  اإىل  اأقرب  هي  احل�شارات  �شدام  مقولة  فاإن  ال�شبب،  لهذا 
املعا�شر مبعادلته ومكوناته وعنا�شره القائمة، واملحكوم بذهنية الهيمنة وال�شيطرة 
وال�شتقطاب. وهي الو�شعيات التي كّون منها هنتنغتون مقولة �شدام احل�شارات، 
واأراد منها ح�شب راأيه اأن تكون مقولة تف�شريية ولي�ش تقريرية، كما فهم منتقدوه 

يف رده عليهم. 

ا لالأمم املتحدة اأعلن �شنة 1995م  وحينما كان بطر�ش بطر�ش غايل اأميًنا عامًّ
»اإن بع�ش الدول اعتقدت اأن باإمكانها ال�شرتخاء بعد النت�شار يف احلرب الباردة، 
وهي تكت�شف اأنه على العك�ش من ذلك، فاإن احلرب الباردة حالت دون وقوع اأو 
اأخفت 0) حربًا �شغرية نواجهها اليوم.. واإن العامل مير بفرتة اأ�شعب من الفرتة 
جميع  حل  على  قادرة  غري  املتحدة  والأمم  الباردة،  احلرب  خالل  �شهدها  التي 

امل�شاكل«.

الذي عقد يف  تقدًما،  الأقل  الدول  الثالث حول  املتحدة  الأمم  موؤمتر  ويف 
عنان يف  املتحدة كويف  لالأمم  ال�شابق  العام  الأمني  قال  �شنة 2001م،  بروك�شل 
كلمة الفتتاح: اإن هذا املوؤمتر هو الثالث الذي ينعقد يف غ�شون 20 عاًما، وبدًل 
من اأن تنخف�ش لئحة الدول الأقل تقدًما، فاإنها قد ازدادت، وبح�شب اأرقام الأمم 
املتحدة فاإن عدد الدول الأقل تقدًما قد ارتفع من 21 دولة يف العام 1971م اإىل 

49 دولة اليوم.
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فعلية  اإمكانيات  هناك  فلي�شت  وال�شياقات،  الأر�شيات  جهة  من  واأما 
طرًفا  يكون  اأن  فيه  يفرت�ش  الذي  الغرب  لأن  احل�شارات،  بني  بحوار  للنهو�ش 
ا يف اأي حوار من هذا امل�شتوى، لي�ش على ا�شتعداد لأن يدخل يف حوار  اأ�شا�شيًّ
على  واملهيمنة  الغالبة  احل�شارة  �شاحب  وهو  الأخرى،  احل�شارات  مع  متكافئ 
ا بهذا احلوار اأ�شا�ًشا، وقد ظل  العامل، وامل�شتحوذة على ثرواته، ول يرى نف�شه معنيًّ
يتعامل مع احل�شارات الأخرى بنوع من التعايل املفرط، وتاريخه القدمي واحلديث 

واملعا�شر خري �شاهد على ذلك. 

تدخل  اأن  والإقناع يف  القدرة  لديها  فلي�شت  الأخرى  احل�شارات  وحتى 
يف حوار متكافئ اأو متوازن، اأو يف �شراكة فعلية اأو عادلة مع الغرب، ما مل يقتنع 

الغرب بتقدمها وتفوقها، وباحلاجة اإليها واإىل �شراكتها احل�شارية. 

العقبة  فيها  وجد  حيث  الإ�شكالية،  هذه  اأمام  كثرًيا  غارودي  توقف  وقد 
الرئي�شية التي تقف يف وجه عالقة الغرب بالعامل واحل�شارات غري الغربية، وح�شب 
راأيه اأن الغرب قد �شادر املعرفة العاملية، واأباح لنف�شه حتديد مواقع الآخرين، واحلكم 
الثقافة  يف  الأ�شا�شية  امل�شكلة  اأن  ويرى  وقيمه)1(،  وغاياته  لتاريخه  وفًقا  عليهم، 
الغربية،  الثقافة  يف  الت�شلطي  الت�شور  على  نق�شي  اأن  يف  هي  احلا�شرة،  الغربية 
ل  وذلك  الالغربي..  العامل  اإىل حكمة  باأ�شئلته  يتطلع  بت�شور  عنه  وال�شتعا�شة 

ميكن اإل بالنخراط يف حوار ح�شارات حقيقي مع الثقافات غري الغربية)2(.

روجيه غارودي، وعود اإلسالم، مرجع سابق، 237.  )1(
روجيه غارودي، حوار احلضارات، مرجع سابق، ص93.  )2(
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هذه  يرجع  فاإنه  بريتون  رولن  الفرن�شي  واملوؤرخ  اجلغرايف  نظر  وجهة  ومن 
الإ�شكالية يف ذهنية الغرب اإىل من�شاأ ت�شور الأوروبيني ملفهوم احل�شارة والثقافة، 
حيث يرى اأنه »يف ذروة الع�شر الذي كان الأوروبيون يهيمنون فيه على العامل، 
ا، جرى ت�شور احل�شارة اأوًل ب�شيغة املفرد، وكذلك احلال بالن�شبة  ا و�شيا�شيًّ فكريًّ
اإىل الثقافة.. ويف الوقت الذي كانت اأوروبا تبتكر كلمة ح�شارة كانت تكت�شف 
ا بعد، وبا�شت�شراف  املتوح�شني اأي�ًشا. فكانت تقوم بجردة للعامل، غري املغلق حقًّ
للب�شرية التي ل يزال اجلدال دائًرا حولها، وكان التعار�ش الأ�شا�شي بني الطبيعة 
والثقافة قد �شمح بفرز اأويل خمت�شر بني �شعب طبيعي اأو ثقايف، اأي بني �شعب 

بدائي اأو متح�شر«)1(. 

ما يريد اأن يقوله بريتون هو اأن الأوروبيني تكونت نظرتهم اإىل العامل من 
احل�شارة  ونقي�ش  عندهم،  وينح�شر  فيهم  يتحدد  يكاد  للح�شارة  مفهوم  خالل 
يف ت�شورهم هو التوح�ش اأو البدائية، الو�شف الذي يطلقونه على من يكون يف 

الطرف املغاير لهم.

من جهة اأخرى، فاإن الغرب �شديد احلذر من اأي تقارب اأو توافق يح�شل 
بني احل�شارات، خ�شو�ًشا اإذا كان الإ�شالم طرًفا فيها، خوًفا اأو توهًما من حتول هذا 
التقارب اأو التوافق اإىل نوع من التحالف املتعار�ش مع الغرب، وهذا ما حذر منه 

روالن بريتون، جغرافيا احلضارات، ترمجة: د. خليل أمحد خليل، بريوت - باريس: منشورات عويدات،   )1(
1993م، ص21-20.
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بوزان الذي ك�شف عن خ�شية من ح�شول توافق بني الإ�شالم واحل�شارة الهندية، 
اأو بني الإ�شالم واحل�شارة ال�شينية كما يف روؤية هنتنغتون. 

كدعوة  احل�شارات،  حوار  اإىل  يتطلع  العامل  يظل  �شوف  ذلك  كل  مع 
اأخالقية واإن�شانية نبيلة.

-6-

تعارف احل�ضارات

لقد كانت للم�شلمني جتربتهم يف بناء احل�شارة والعمران الإن�شاين، وتكونت 
لهم معرفة وخربة يف هذا ال�شاأن، واأن الإ�شالم يف نظر برنارد لوي�ش اأول من �شعى 
اإىل العاملية، فاحل�شارات القدمية للبحر املتو�شط وال�شرق الأو�شط واأوروبا والهند 
وال�شني، كانت حملية، واإقليمية يف اأح�شن حال كما يقول لوي�ش الذي اعترب اأن 
»امل�شيحية والإ�شالم على ال�شواء انفتحا على مهمة عاملية، فامل�شكونية الإ�شالمية 
اإيجاد  يف  البادئة  وكانت  واأوروبا،  واأفريقيا  اآ�شيا  من  كبرية  اأجزاء  على  امتدت 
ح�شارة متعددة الأعراق، ومتعددة الثقافات، واإىل حد ما متعددة القارات. فقد 
الثقافتان  اأق�شى حدود و�شلتها  اأبعد بكثري من  اإىل  امتدت احل�شارة الإ�شالمية 
الرومانية والهيلينية، وقدرت بذلك على اقرتا�ش عنا�شر مميزة من ح�شارات اأكرث 

بعًدا يف اآ�شيا ثم تبنيها واإدماجها«)1(. 
العاملية، ترمجة: فؤاد حطيط،  الغربية دمج حداثات واإلسالم أول من سعى إىل  برنارد لويس، احلضارة   )1(

جريدة السفري، بريوت، اجلمعة 7 فرباير 1997م. 
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�شكل  يحدد  مفهوم  اأو  روؤية  الإ�شالمي  للت�شور  يكون  اأن  يفرت�ش  لهذا 
نتو�شل  الذي  واملفهوم  الأخرى،  واحل�شارات  واملجتمعات  الأمم  مع  العالقات 
هو  والإن�شانية  والأخالقية  املعرفية  وبقيمته  به،  ثقة  ونزداد  املجال،  هذا  يف  اإليه 
الكتاب  الكرمي،  القراآن  يف  اأ�شل  على  املفهوم  هذا  وي�شتند  »التعارف«،  مفهوم 
اآية  يف  الأ�شل  هذا  ويتحدد  للعاملني،  رحمة  وجاء  كافة،  النا�ش  خاطب  الذي 

ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ژڄ   تعاىل:  قوله  يف  التعارف 
ڇژ  ]احلجرات/ )1[ 

ذكرها  تكرر  التي  الكرمي  القراآن  اآيات  اأكرث  من  هي  حتديًدا  الآية  وهذه 
اإليها يف الكتابات العربية والإ�شالمية، منذ اأن جتدد  واحلديث عنها، واللتفات 

احلديث حول حوار احل�شارات، الأمر الذي يجعلها ذات عالقة بهذا ال�شاأن. 

وقد ا�شت�شهد بهذه الآية الدكتور ح�شني موؤن�ش يف كتابه »احل�شارة«، الذي 
حتدث فيه عن اأ�شول احل�شارة وعوامل قيامها وتطورها، وذلك يف �شياق حديثه 
بعدم ح�شر  الغربيون  املوؤرخون  اإليه  تو�شل  وما  بالأجنا�ش،  عن عالقة احل�شارة 
مب�شاركة  قامت  اإمنا  احل�شارات  واأن  معينة،  باأجنا�ش  احل�شارة  بناء  على  القدرة 

اأجنا�ش متعددة.

ويعقب الدكتور موؤن�ش على هذا الراأي بقوله: »لقد خرج املوؤرخون الغربيون 
بهذه النتيجة بعد جهد وعناء، يف حني اأننا معا�شر امل�شلمني واملتكلمني بالعربية، 
نفتح القراآن الكرمي فنجد اأنه اأجمل ذلك كله يف اآية واحدة من اآياته، وهي الآية 
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الثالثة ع�شرة من �شورة احلجرات ژڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   
چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ ڌژ«)1(.

يف  اإليها  واللتفات  بها،  وال�شت�شهاد  الآية  هذه  ح�شور  اأن  واملالحظ 
اأو  بها،  التذكري  نطاق  يف  ويتحدد  ينح�شر  يكاد  والإ�شالمية  العربية  الأدبيات 
جمرد الإ�شارة اإليها، من دون التعمق يف ا�شتجالء حقلها الدليل، اأو ا�شتك�شاف 
مكوناتها، اأو اإمكانية ابتكار مفهوم منها، يكون اأ�شياًل وحمكًما ب�شرائطه العلمية، 

وقواعده ال�شطالحية.

اأبعاد  ذات  كلية  حقائق  عن  لنا  يك�شف  الآية،  لهذه  الفاح�ش  والتاأمل 
اإن�شانية عامة، نتو�شل منها ملفهوم ن�شطلح عليه بتعارف احل�شارات، والتعارف هو 
املفهوم الذي حاولت هذه الآية حتديده وتاأكيده واإبرازه والن�ش عليه، من خالل 
وذلك  ا،  اأ�شا�شيًّ مفهوًما  يكون  قيمته وجوهريته، لأن  على  يوؤكد  �شياق وخطاب 

بال�شتناد على احلقائق التالية:

بداية  املوؤمنني يف  اإىل  �شريح  ب�شكل  متوجه  احلجرات  �شورة  اخلطاب يف  اأوًل: 
ال�شورة ويف خامتتها، باعتبارها من ال�شور املدنية، اإل يف هذه الآية الثالثة ع�شرة اإذ 
توجه اخلطاب اإىل النا�ش كافة ب�شيغة ژڄ  ڃژ، الأمر الذي جعل بع�ش 
املف�شرين يعترب هذه الآية مكية، وكون اخلطاب متوجًها اإىل النا�ش كافة فهو ناظر 
حسني مؤنس، احلضارة: دراسة يف أصول وعوامل قيامها وتطورها، الكويت: اجمللس الوطين للثقافة والفنون   )1(

واآلداب، سلسلة عامل املعرفة )237(، 1998م، ص50.
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واإىل غري ذلك من  واألوانهم،  األ�شنتهم  واختالف  وتعددهم  تنوعهم  بكل  اإليهم 
متايزات ومفارقات.

چ   ڃ   ڃ   ژڃ      تعاىل:  قوله  يف  الإن�شاين  الأ�شل  بوحدة  التذكري  ثانًيا: 
چژ، فالنا�ش مع كل اختالفاتهم وتعددياتهم وتباعدهم يف املكان والأوطان، 
يدرك  اأن  والق�شد من ذلك  اإن�شاين واحد.  اأ�شل  اإىل  اإمنا يرجعون يف جذورهم 
النا�ش هذه احلقيقة، ويتعاملوا معها كقاعدة اإن�شانية واأخالقية يف نظرتهم لأنف�شهم، 
ويف نظرة كل اأمة وح�شارة اإىل غريها، كما لو اأنهم اأ�شرة اإن�شانية واحدة على هذه 

الأر�ش املمتدة.

ثالًثا: الإقرار بالتنوع الإن�شاين يف قوله تعاىل: ژچ   چ  ڇ  ڇژ، 
وهذه حقيقة اجتماعية، وقانون تاريخي، فاهلل �شبحانه وتعاىل ب�شط الأر�ش بهذه 
بيئات  يف  ويعي�شوا  وقبائل،  �شعوبًا  فيها  النا�ش  يتوزع  لكي  ال�شا�شعة  امل�شاحة 
الأر�ش،  هذه  يعمروا  لكي  ومتعددة،  خمتلفة  وقوميات  ومناخات  وجغرافيات 
واآمًنا  م�شرتًكا  بيًتا  منها  ويجعلوا  ثرواتها،  ويتبادلوا  وخرياتها،  كنوزها  ويكت�شفوا 

ژچ   عبارة  اآياته  كل  يف  يذكر  مل  الكرمي  القراآن  اأن  علًما  للجميع،  ومتمدنًا 
ڇژ اإل يف هذه الآية.

رابًعا: خطاب اإىل النا�ش كافة، وتذكري بوحدة الأ�شل الإن�شاين، واإقرار بالتنوع 
بني الب�شر، فما هو �شكل العالقة بني النا�ش؟ من بني كل املفاهيم املحتملة يف 

هذا ال�شاأن، يتقدم مفهوم التعارف ژڇژ. 
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فتنوع النا�ش اإىل �شعوب وقبائل، وتكاثرهم وتوزعهم يف اأرجاء الأر�ش، ل 
يعني اأن يتفرقوا، وتتقطع بهم ال�شبل، ويعي�ش كل �شعب واأمة وح�شارة يف عزلة 
النا�ش، ويتنازعوا فيما بينهم من  اأن يت�شادم  التنوع  وانقطاع. كما ل يعني هذا 

اأجل الرثوة والقوة وال�شيادة، واإمنا ژڇژ. 

ول يكفي اأن يدرك النا�ش اأنهم من اأ�شل اإن�شاين واحد فال يحتاجون اإىل التعارف، 
اأو اأن يتوزعوا اإىل �شعوب وقبائل ويتفرقوا يف الأر�ش فال يحتاجون اإىل التعارف.

اأي بني جمتمعات وجماعات، لذلك  التعارف بني �شعوب وقبائل  ولأن 
جاز لنا ا�شتعماله يف جمال احل�شارات ال�شتعمال الذي نتو�شل منه اإىل مفهوم 

وا�شطالح )تعارف احل�شارات(.

خام�ًضا: اإذا انطلقنا من قاعدة التفا�شل واملقارنة لنت�شاءل، ملاذا مل ت�شتخدم الآية 
كلمة ليتحاوروا، اأو ليتوحدوا، اأو ليتعاونوا، اإىل غري ذلك من كلمات ترتبط بهذا 

الن�شق، وياأتي التف�شيل لكلمة )لتعارفوا(؟ 

الذي  املفهوم  فهو  التعارف،  مفهوم  والفاعلية يف  القيمة  م�شدر  هو  وهذا 
�شكلها  لها  ويحدد  التعاون(،  الوحدة،  )احلوار،  املذكورة  املفاهيم  لتلك  يوؤ�ش�ش 
هذا  وا�شتمرارها،  وتطورها  فاعليتها  على  يحافظ  الذي  وهو  و�شورتها،  ودرجتها 
من جهة الإيجاب. اأما من جهة ال�شلب فاإن التعارف كمفهوم وفاعلية باإمكانه اأن 

يزيل م�شببات النزاع وال�شدام.
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-7-

تعارف احل�ضارات.. والبناء املعريف

اإذا اأردنا اأن نقّرب مفهوم التعارف اإىل بع�ش ميادين املعرفة الإن�شانية، فاإن 
هذا املفهوم ي�شرتك يف ن�شق معريف متقارب اأو متجاور مع مفهوم التوا�شل الذي 
عرف به املفكر الأملاين املعا�شر والبارز يورغن هابرما�ش، والذي حوله اإىل فل�شفة 
اأفكار هابرما�ش �شهرة  اأكرث  التوا�شلية«، وهي من  »التفاعلية  ت�شمية  اأطلق عليها 
واهتماًما، اإذ اختربها وتو�شل اإليها بعد درا�شة نقدية لكربيات الن�شو�ش الفل�شفية 
باجتاهاتها املختلفة يف منظومة الفكر الأوروبي، من فال�شفة الأنوار اإىل فال�شفة ما 
حقله  يف  �شهرة  الأكرث  ولعله  موؤلفاته،  اأ�شهر  يف  وذلك  املعا�شرين،  احلداثة  بعد 

اأي�ًشا، وهو كتاب »القول الفل�شفي للحداثة«. 

بفل�شفة  عليه  ي�شطلح  ما  جتاوز  تعني  هابرما�ش  روؤية  يف  التوا�شل  وفاعلية 
مقولة  اإليه  ت�شعى  ما  وهذا  الآخر.  فل�شفة  اإىل  الو�شول  على  والعمل  الذات، 
والتعارف  املعرفة  بناء  اإىل  الذات  فل�شفة  اأو  الذات  تتجاوز  التي  اأي�ًشا،  التعارف 

والو�شول اإىل الآخر. 

والفارق الرئي�شي بني املفهومني اأن مفهوم التوا�شل عند هابرما�ش يرتبط 
بحقل املعرفة اأو هكذا حاول ربطه، فتحددت عالقته بالعقل. اأما مفهوم التعارف 

فريتبط بحقل الجتماع، فتحددت عالقته باملجتمع واجلماعة والنا�ش.
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القدرة على  فهو  ال�شاأن،  تواجهنا يف هذا  التي  املعرفية  ال�شعوبة  اأما وجه 
اكت�شاب الثقة العلمية ملثل هذه املقولت واملفاهيم، والقدرة على بناء القاعدة 
املعرفية املتما�شكة لهذه املفاهيم. خا�شة اأن املجال العربي يف علم احل�شارة وتاريخ 
احل�شارات مل ي�شهد ازدهاًرا وتقدًما، ولي�ش معروًفا عن الكتابات العربية متيزها يف 
هذا احلقل، فهي اأقرب اإىل حماكاة الكتابات الغربية، والتزود باملعرفة منها، واتباع 

منهجياتها وحماولة تقليدها اأو العتماد عليها. 

لهذا فاإن املفاهيم والنظريات التي تاأتي من العامل العربي تواجه حتديات 
�شعبة يف انتزاع العتبار العلمي، واجلدارة العلمية لي�ش من الغرب فح�شب، واإمنا 

من داخل العامل العربي اأي�ًشا.

املفاهيم  لهذه  املعريف  الإمناء  بعملية  املتعلقة  ال�شعوبات  ذلك  اإىل  ي�شاف 
والنظريات ذات املن�شاأ العربي، واإمكانية دجمها يف الرتاكمات املعرفية، واإحاطتها 
باخلربات والتجارب واحلفريات الأثرية والتاريخية واحل�شارية، هذا من جهة، ومن 
بالدرا�شة والتحليل والفح�ش والنقد،  بتناولها  اأخرى، م�شتويات الهتمام  جهة 
واإلفات  بتعميمها  امل�شاركة  ثالثة،  جهة  ومن  واإن�شاجها.  وتطويرها  اإمنائها  لغر�ش 

النظر اإليها، والدفاع عنها. 

والنظريات  الأفكار  ابتكار  على  العربي  العامل  قدرة  عدم  يف�شر  ما  وهذا 
وا�شع.  عاملي  نطاق  على  حولها  النقا�ش  وفتح  الإن�شانية،  املعارف  يف  واإدماجها 
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والكتاب  الباحثني  بني  بامل�شاركة  والإح�شا�ش  الت�شامن  غياب  اأي�ًشا  يف�شر  كما 
يف العامل العربي.

بتعدد  العرتاف  تعني جمرد  احل�شارات«، ل  »تعارف  مقولة  فاإن  واأخرًيا 
العامل،  بناء وتقدم احل�شارات يف  ت�شتند على �شرورة  واإمنا  وتنوعها،  احل�شارات 
لي�ش  فالعامل  واخلربة،  املعرفة  وتبادل  بينها،  فيما  احل�شارية  ال�شراكة  وتاأ�شي�ش 

بحاجة اإىل ح�شارة واحدة، واإمنا اإىل ا�شتنها�ش احل�شارات كافة.

مفهوم حوار  من  و�شوابًا  �شبًطا  اأكرث  احل�شارات  تعارف  مفهوم  فاإن  لهذا 
التعارف  واأن  ال�شاأن،  هذا  يف  الإ�شالمية  الروؤية  عن  تعبرًيا  واأو�شح  احل�شارات، 
هو الذي يوؤ�ش�ش للحوار وينه�ش به، وما حتتاج اإليه احل�شارات يف عامل اليوم هو 
التعارف الذي يرفع اجلهل ب�شوره كافة، اجلهل امل�شبب لل�شدام بني احل�شارات، 
يف املقابل اأن التعارف هو الذي حافظ على تعاقب احل�شارات يف التاريخ الإن�شاين





واحللول  البدائل  تقدمي  على  الدائمة  الإ�شالم  قدرة  ُم�َشّلمة  من  انطالًقا 
الكربى،  الإن�شانية  للم�شكالت  احل�شارية  وجتربته  ومبادئه،  اأحكامه  خالل  من 
احل�شارات،  بني  للعالقات  الإ�شالمية  الروؤية  مالمح  ن�شهم يف مالحقة  اأن  راأينا 
بر�شم الأهداف واملرتكزات، وتعرف البواعث واملوؤيدات، وتتبع املعوقات و�شبل 
-�شيغة  ال�شيغة  هذه  ا�شتهداف  مربرات  اأهم  نذكر  كله،  هذا  وقبل  تذليلها)1(، 

الروؤية الإ�شالمية لتعارف احل�شارات- بالتنظري وال�شياغة.

اأوًل: مربرات التنظري لتعارف احل�ضارات

اأبرز املربرات التي دعتنا لهذا التنظري، هي:

جيدر التنويه يف هذا املقام باجلهد املعترب الذي بذله األستاذ زكي امليالد يف كونه أول من استعمل واختار   )1(
تعاىل-  اهلل  فلعمله -بعد  للمسألة  ر  ونظَّ احلضارات«،  بداًل عن »حوار  احلضارات«،  »تعارف  مصطلح 
الفضل يف حماولة مسامهيت املتواضعة هذه يف صياغة رؤية يف »تعارف احلضارات«. انظر كتابه: »املسألة 

احلضارية«.

نحو روؤية اإ�صالمية لتع�رف احل�ص�رات

حممد مراح



حممد مراح
9090

مبداأ  كونه  من  احل�شارات  بني  والتحاور  والتعاون  التعارف  مبداأ  ميثله  ما     -1
قاطع  وا�شًحا  الكرمي  القراآن  عنه يف  التعبري  ورد  الإ�شالم،  ا يف  اإ�شرتاتيجيًّ

الدللة.

بني  وال�شدام  ال�شراع  نظريات  عن  اإ�شالمي  بديل  �شياغة  اإىل  احلاجة     -2
والفل�شفي  والفكري  ال�شيا�شي  اخلطاب  على  طغت  التي  احل�شارات، 
والإعالمي وحتى ال�شعبي، خا�شة يف الظروف احلالية التي مير بها العامل. 
احل�شارات،  بني  احلوار  هو  البديل عن ذلك  باأن  الإ�شالمي  القطع  فرغم 
اإل اأن ر�شم مالمح الروؤية الإ�شالمية لهذا احلوار، وو�شعه يف اإطار جامع، 
امل�شاألة  ت�شبح  حتى  معتربة،  جلهود  حاجة  يف  زالت  ما  متكاملة،  و�شيغة 
اأقرب ما تكون لنظرية يف »حوار احل�شارات« اأو »تعارف احل�شارات«، تب�شط 

اإىل جانب النظريات الدائرة يف �شاحات النقا�ش والراأي.

للبحث  وْحَدًة  احل�شارة  اعتماد  نزعة  ازدهار  من  بع�شهم،  اإليه  اأ�شار  ما      -(
وت�شاعدها يف العالقات العاملية)1(، مما ل ي�شح معه اأن تعر�ش بدائلنا وروؤانا 
للق�شايا، منثورة عرب اأفكار و�شوانح؛ خا�شة اأن احل�شارة التي ننتمي اإليها، 
اجلامع  الفكري  والتنظري  املذهبية،  ال�شيغ  فيها  ازدهرت  با�شمها،  ونعرب 

املتما�شك.

أمحد صدقي الدجاين، آفاق التعاون بني العامل اإلسالمي واجملتمعات األخرى واستشرافها باحلوار، )الرباط،   )1(
املغرب، جملة »اإلسالم اليوم« العدد 12، 1415هـ - 1994( ص35.
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ثانًيا: �ضبط املفاهيم

اإدراك ال�شيء بتفكر وتدبر  »التعارف« من املعرفة والعرفان، وهما يفيدان 
لأثره، والعارف والعريف والعروفة، من يعرف الأمور، ول ينكر اأحًدا راآه مرة)1(، 

والتعارف مزيج من التعرف والتعريف.

اإننا اإذ نختار م�شطلح »التعارف«، للتعبري عن روؤيتنا الإ�شالمية حول اإجناز 
هذا التوجه احل�شاري الواعد، نقدم بني يدي اختيارنا العتبارات الآتية:

1- دللة »التعارف« على عمق ارتباط ال�شالت الإن�شانية، اأدق من دللة 
»احلوار«.

2- »احلوار« ل يقت�شي �شرورة »التعارف«، بينما هذا يفيد ح�شول »احلوار« 
قطًعا.

)- »التعارف« باب و»احلوار« اأداته.

4- »احلوار« ل يلزم معه امل�شري اإىل غايات اأعمق يف العالقات الإن�شانية، 
اإذ قد ل يجاوز امل�شتويات ال�شطحية يف تلك العالقات، بينما »التعارف« ملالزمة 
معنى امل�شاركة له، منفتح على جل اأو كل م�شتويات العالقات الإن�شانية، فتنتج 

عنه م�شتلزمات كثرية، لعل اأهمها: التعاون والتاآلف والإر�شاد وال�شرت�شاد.

السيد حممد مرتضى الزبيدي، تاج العروس.  )1(
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وا�شتجابة  الب�شرية،  الفطرة  اإىل  للعودة  دعوة  ومقت�شياته،  »التعارف«   -5
الفطرة  والباطل، وعن تطلعات  اأداة معربة عن احلق  ملطلبها الأ�شيل، و»احلوار« 

والعقل وحاجات الغرائز.

»التعارف«  اأما  ومالب�شاته،  اأ�شبابه  ا�شتنفاد  مع  ينق�شي  قد  »احلوار«   -6
فتثبت معه اآثار التعرف، ول تنكر بعده اأبًدا.

ح�شول  فيفيد  »التعارف«  اأما  الحتواء،  يف  ما  رغبة  يحمل  »احلوار«   -7
م�شتلزماته، واإن بقي كل يف �شاحة قناعاته واختياراته.

8- انت�شرت الدكتورة نادية م�شطفى مل�شطلح ومفهوم »تعارف احل�شارات«، 
يف قراءتها الرائدة الدقيقة للنقا�شات التي دارت يف �شاحات املوؤمترات واجلدالت 
العربية؛ باعتبار م�شطلح »التعارف بني احل�شارات« مفهوًما من الدائرة الإ�شالمية، 
مبني ونابع عن الأ�شول الإ�شالمية )قراآنًا و�شنة(، يعك�ش الأ�ش�ش املعرفية للروؤية 
الإ�شالمية، كما ميثل ا�شتجابة اإيجابية، ولي�ش جمرد رد فعل ملا اأثارته اأطروحات 

»�شراع احل�شارات«، املعربة عن الهتمامات الغربية الفكرية والعملية)1(.    

ويرثيهما،  والتعاون  احلوار  م�شتويات  يحدد  الذي  هو  التعارف  »اإن   -9
م�شتوى  على  وال�شدام  النزاع  منع  يف  ا  وقائيًّ دوًرا  للتعارف  اأن  كما  ويثمرهما، 

نادية حممود مصطفى، جداالت حوار / صراع احلضارات، جملة املسلم املعاصر، العدد 121، ص 19.  )1(
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الأمم واحل�شارات، لهذا فاإن اختيار مفهوم التعارف الذي بني عليه مفهوم تعارف 
احل�شارات، هو اأكرث دقة وفاعلية«)1(.

تدل  التي  املعاين  كل  ي�شمل  اأن  ميكن  �شعة،  ذو  التعارف  »مفهوم   -10
على التعاون والت�شاكن والتعاي�ش، وميكن اأي�ًشا اأن ي�شتوعب التعارف قيم احلوار، 

واجلدل بالتي هي اأح�شن، والحرتام املتبادل«)2(.

11- النحياز للم�شطلح القراآين )لتعارفوا(.

ثالًثا: م�ضروعية تعارف احل�ضارات

عت لهذا التعارف، والتي هي مدار الطرح يف هذا البحث،  اإن الآية التي �شرَّ
قوله تعاىل: ژڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    

ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ ]احلجرات/ )1[.

 اختيار اهلل تعاىل يف خطابه م�شطلح »التعارف« دون غريه مق�شود؛ فاإ�شافة 
التعارف  اأ�شد مالءمة لطبيعة املجتمع الإن�شاين، وارتقاء  فاإنه  ملا ذكرنا من قبل، 
بني طبقاته �شعوبًا وقبائل واأممًا، اإذ يح�شل هذا التعارف »طبقة بعد طبقة متدرًجا 
اإىل الأعلى... وهكذا تتعارف الع�شائر مع البطون والبطون مع العمائر، والعمائر 

زكي امليالد، املسألة احلضارية، بريوت: املركز الثقايف العريب، 1999م، ط1، ص76 - 77.  )1(
عبد العزيز بن عثمان التوجيري، احلوار من أجل التعايش، القاهرة: دار الشروق، ط1، 1998م، ص 82.  )2(
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مع القبائل، والقبائل مع ال�شعوب؛ لأن كل درجة تاأتلف من جمموع الدرجات 
التي دونها«)1(. 

هذا  »فكان  املنافع،  وح�شول  الأعمال  توزيع  جهة  من  اأي�ًشا  له  واأن�شب 
التق�شيم نظاًما حمكًما لربط الأوا�شر دون م�شقة ول تعذر، فاإن ت�شهيل ح�شول 
العمل بني عدد وا�شع النت�شار يكون بتجزئة حت�شيله بني العدد القليل، ثم يبث 
عمله بني طوائف من ذلك العدد القليل، ثم بينه وبني جماعات اأكرث. وهكذا 
حتى يعم اأمة اأو يعم النا�ش كلهم، وما انت�شرت احل�شارات املماثلة بني الب�شر اإل 

بهذا النامو�ش احلكيم«)2(.

»التعارف«  م�شطلح  اختيار  وخ�شو�شية  ق�شدية  اأي�ًشا  لدينا  تتاأكد  كما   
املنافع، ونبذ  الغاية من م�شتلزماته، كالتعاون، وتبادل  اإدراك  لفعالية مفهومه، يف 
اإنه  ثم  وال�شراع.  والت�شادم،  وال�شتعالء،  والأنانية،  وال�شتئثار،  الغلبة،  حب 
اأن ي�شاركه فيه، وما يتخبط فيه  اإدراَك ما لدى الآخر من خري يرغب  ِبُكلٍّ  بالغ 
من م�شكالت يقرتح عليه حلولها، اأو �شرور حتيط به ير�شده مل�شارها ويدله على 
�شبيل اخلال�ش منها. كل ذلك يتاأتى بح�شب م�شتويات احلوار ومنهجيته العلمية 

والفل�شفية التي ين�شاب عربها التعارف.

حممد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، اجلزائر، تونس: املؤسسة الوطنية للكتاب والدار التونسية للنشر،   )1(
1984م، ج26، ص259.

املرجع السابق، ص260.  )2(
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رابًعا: مرتكزات تعارف احل�ضارات

تتنا�شب  ومبادئ،  مرتكزات  اأ�شندته  اإذا  اإل  »التعارف«  فعالية  تتحقق  ل 
املرتكزات  لنا جمموعة من  توفر  الإ�شالمية  والروؤية  مق�شده،  �شموه وح�شن  مع 

واملبادئ ال�شامية هي:

واأكدتها  احلجرات،  اآية  عنها  عربت  التي  الإن�شاين،  الأ�شل  وحدة   -1
الأحاديث ال�شريفة.

2- مبداأ وحدة الإن�شانية اجلامع؛ فاملالحظ اأن خطاب اهلل تعاىل يف الآية 
جن�ًشا  يخ�ش  فلم  عمومه،  يف  الإن�شاين  للنوع  توجه  احلجرات(،  )اآية  الكرمية 
بعينه، واملقرر لدى املف�شرين »اأن كل ن�ش قراآين ابتداأ النداء فيه، يا اأيها النا�ش، 
يكون اخلطاب فيه للنا�ش جميًعا، غري خمت�ش بقبيل دون قبيل؛ لأن العنوان فيه 

لالإن�شانية كلها، فكل من يت�شف بها داخل يف اخلطاب«)1(. 

وغني عن البيان، اأن هذه النزعة الإن�شانية ظلت مطمح الب�شرية يف اأغلب 
مراحل تاريخها، خا�شة حني تظلها ح�شارة، فحامت حول هذا املق�شد مذاهب 
فل�شفية وديانات وفنون؛ لأنه تعبري عن حاجة فطرية يف الإن�شان، وحماولة ارتداٍد 

اإىل ما كان عليه النا�ش يف مبتداأ اخللق، كما �شرح بذلك القراآن الكرمي: ژڇ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ڌ  ڌ    ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

حممد أبو زهرة، اجملتمع اإلنساين يف ظل اإلسالم، اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، 1981م، ط2.  )1(
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ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  
ھ   ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ    ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ  

ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓژ ]البقرة/ 211[.

فاإن يكن اختالفهم وتفرقهم وتنازعهم، ح�شل بعد تنازع الهداية وال�شالل 
لهم، فاإن يف التعارف احل�شاري ما يهديهم -باإذنه تعاىل- اإىل �شكل من اأ�شكال 
التقارب الإن�شاين، يذكرهم باأ�شلهم الأول، وير�شدهم اإىل دلئل الهداية واأ�شبابها.

من  و�شنة  تعاىل،  اهلل  اآيات  من  اآية  واللغات  الألوان  يف  الختالف   -(
ۀ   ڻ  ڻ   ڻ    ژ  ژں  تعاىل:  قال  الكونية؛  �شننه 

ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھژ ]الروم/ 21[.

ومما يت�شق مع مقت�شى هذه الآية، وال�شنة الكونية الإلهية ُمْعَتَقًدا و�شلوًكا 
وعماًل، األَّ ينقلب هذا الختالف، اإىل عوامل تفرق وعن�شرية وا�شتبعاد وتناحر؛ 
بل الت�شليم باحلقيقة الواقعية، والبحث عما يف جوهر الإن�شان، روحه واإن�شانيته مما 
ر له من خريات يعي�ش عليها،  يقربه من اأخيه الإن�شان، وينفع كل منهم اأخاه مبا ُقدِّ

اأو ابتكار اأو علم اهتدى اإليهما.

4- املحبة؛ الت�شليم بوحدة الرحم الأوىل يفرت�ش فيها اأن تثري يف الإن�شان 
واإن  الوجود،  »اأثمن ما يف  �شامية كاملحبة؛ فهي  نبيلة  الإن�شان م�شاعر  اأخيه  جتاه 
حاجة الب�شر اإليها اأعظم من حاجتهم اإىل كل �شروريات احلياة، فاإنهم اإذا توفرت 
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لهم �شرورة احلياة وحاجياتها وكمالياتها ثم حرموا من املحبة، عا�شوا عي�شة التناكر 
ا من الوحو�ش الكا�شرة واحل�شرات ال�شامة، واإذا  والتقاطع، وكانوا على بع�شهم �شرًّ
رزقوا املحبة مع ما ل بد منه من لوازم احلياة، عا�شوا عي�شة تواد وتعاون، وكانوا 
على بع�شهم خرًيا وبركة، فهم... ل توزن �شعادتهم و�شقاوؤهم يف هذه احلياة اإل 

بقدر ما بينهم من املحبة«)1(.

5- حرية الختيار، ذلك اأن التعارف ل ي�شتطيع اأن مي�شي اأبعد من اأ�شواطه 
اأ�ش�ش  كيف  نالحظ  ولهذا  الختيارات،  فر�ش  نية  بدت  اإن  وبداياته  الأوىل، 
الإ�شالم قبول عقيدته على حرية الختيار، فال اإكراه يف الدين، فمن باب اأوىل 
ل اإكراه يف الراأي والختيار، وقد علمنا اهلل تعاىل من خالل كتابه الكرمي الدر�ش 
البليغ يف قبول الراأي الآخر حني »خلد الراأي الآخر، وحكم باأن قراءته ذكر وبركة 
بعيد  نف�شي  اأثر  �شاأنه عند خالقه«)2(، وهو ركيزة فكرية ذات  قارئه، وترفع  ي  ُتزكِّ

ينعك�ش اإيجابًا على م�شار تعارف احل�شارات.

خام�ًضا: بواعث تعارف احل�ضارات

فالتعارف  العامل،  يف  الإ�شالمية  الر�شالة  طبيعة  من  البواعث  هذه  تنبع 
احل�شاري يوفر الإطار املالئم لأداء واجبات �شرعية، واإبراء الذمة، وتقدمي العالج، 
)1(  عبد احلميد بن باديس، آثار ابن باديس، اجلزائر: مطبوعات وزارة الشؤون الدينية، 1415هـ - 1994م، 

ط1، ج6، ص216.
)2(  إبراهيم نويري، مركزية احلضارة الغربية ومستقبل احلضارة يف القرن 21، حماضرة.
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هذه  واأهم  الإ�شالمية،  واحل�شارة  الثقافة  عاملية  �شفة  جت�شيد  على  ي�شاعد  كما 
البواعث هي:

1- باعث الدعوة والهداية، فاإن كل خطابات البالغ التي وجهها اهلل تعاىل 
لر�شوله؟ انتقلت مقت�شياتها اإىل اأمته من بعده، ولهذا لزم علينا »اأن ن�شعى اأبًدا 
ونطرد  فيها،  ما  بع�ش  م  فنتفهَّ نحاورهم وجنادلهم، وندخل يف عقولهم،  لالآخرين 
ولول  الر�شالية«)1(.  ومعانينا  ومبادئنا  قيمنا  من  بع�ًشا  لهم  ونهدي  البع�ش،  منها 
هذا البعد يف الر�شالة الإ�شالمية، ملا كان هناك �شيء يف التاريخ ا�شمه احل�شارة 

الإ�شالمية.

2- باعث ال�شهادة على النا�ش، فقد اأناط اهلل تعاىل بهذه الأمة م�شوؤولية 
ال�شهادة على النا�ش، يف قوله تعاىل: ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ ]البقرة/ 142[، فاإن يكن من البديهي 

اأنها ل ترقى مل�شتوى هذا التكليف اإل بعد اأداء واجب البالغ، فاإنها ل حتقق هذا 
ول ت�شتوعب مقت�شيات ذاك اإل اإذا انطلقت يف »دورها املميز، من موقع الوعي 
وال�شمول لكل امل�شاحات الأخرى على م�شتوى العامل، بحيث تتعرف اجتاهاتها 
واأو�شاعها وحركاتها واأ�شاليبها واأهدافها وعالقاتها، لت�شتطيع ر�شد نقاط ال�شعف 
والقوة، واالستقامة والنحراف لديها، لتملك احل�شول على املعرفة ال�شاملة، 

حسن عبد اهلل الرتايب، مرتكزات احلوار مع الغرب، جملة اإلنسان، باريس، فرنسا، العدد 13، السنة 03،   )1(
شوال 1415هـ - مارس 1995، ص30.
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الوا�شع لكل  احل�شور  يعي�ش  الذي  الواعي،  احلي  ال�شاهد  موقع  التي جتعلها يف 
التطورات واملتغريات يف كل جيل؛ لأن ذلك وحده هو الذي يجعل لل�شهادة 
عمًقا وامتداًدا و�شعة على جميع امل�شتويات... وعلى هذا الأ�شا�ش �شوف يفتح 
لها اآفاق املعرفة الوا�شعة، ويقرتب بها من كل حركة الأحداث، ويهيئ لها الثقافة 
ال�شاملة التي تلتقي بكل مفردات الواقع الإن�شاين«)1(، وهذه حقيقة واحدة من 

اأعمق م�شتويات تعارف احل�شارات واأدق م�شالكها.

الإ�شالم  لطبيعة  جمافيان  والعزلة  فالنغالق  العاملية،  على  النفتاح   -(
لالأمور  ال�شليم  التقدير  اأن  كما  والتعارف،  للقاء  املتطلعة  الت�شالية  احلركية 
والأفكار يتطلب اأكرب قدر من النفتاح على العاملية، »فال�شمري الإن�شاين الذي 
مل ياألف العمل على حدود الثقافات... ت�شيطر عليه عادات جذبية مزمنة، حتمله 
على اأن يرى الأ�شياء من زاوية �شيقة«)2(، حترمه من التوا�شل احل�شاري، وممار�شة 

دوره الثقايف واحل�شاري يف م�شرية التعارف احل�شاري.

والأخالقية  والعلمية  الروحية  العامل  لأزمات  العالج  تقدمي  باعث   -4
والفكرية؛ فالجتاه الفكري ال�شليم القائل باأن الإ�شالم هو املنقذ للواقع احل�شاري 

القائم يف ت�شاعد م�شتمر.

السيد حممد حسني فضل اهلل، تأمالت يف كلمة األمة يف القرآن، جملة املنطلق، بريوت، العدد 70، ربيع   )1(
األول 1411هـ - سبتمرب 1990م، ص15 -16.

مالك بن نيب، مشكلة الثقافة، ص142.  )2(



حممد مراح
100100

�ضاد�ًضا: اأهداف تعارف احل�ضارات

�شبًطا مل�شار التعارف، نر�شد اأهم الأهداف والغايات التي ي�شعى لتحقيقها 
وفق الروؤية الإ�شالمية:

طرف  كلُّ  فيه  يبذل  الذي  هو  الإيجابي  فالتعارف  والت�شامح؛  التقارب    -1
به من الطرف اأو الأطراف الأخرى التي  اأق�شى جهوده للتعرف على ما يقرِّ
ثقافاتهم  يف  والتحاور  بالتعارف  القائمون  فيبحث  نف�شه،  التطلع  ت�شاركه 
وح�شاراتهم عما يقرب بينهم، من الأ�شواق والآمال والجنذاب نحو كل 
ما هو اإن�شاين معرب عن جوهر الإن�شان وفطرته، فمن �شاأن البحث املخل�ش 
عن هذه الأ�شباب اأن متتد اأر�ش الوفاق بني احل�شارات وتت�شبع الإرادات 
توا�شل ح�شارته مع  الإ�شالم عرب  وقد �شرب  والت�شامح.  التجاوز  بقابلية 
احل�شارات الكربى يف العامل املثل الرائع يف جت�شيد هذا الهدف النبيل. 
وبف�شل الروح العالية من الت�شامح جتاوز عتبة التقارب اإىل احت�شان اأكرث 
ما هو مفيد يف الثقافات الأخرى، ومتثله بعدئذ ح�شارًة خالدًة اأنارت العامل 

يف قرون ظالمه.

2-   فك عقدة الهيمنة وجتاوز عقيدة ال�شراع، اإذ من العنا�شر املكينة التي انبنت 
اأ�شكال  كل  فاأنتجا  والهيمنة،  ال�شراع  احلديثة،  الغربية  احل�شارة  عليها 
الإذلل وال�شتعباد واحلركة ال�شتعمارية، وتر�شنة الأر�ش والبحر والف�شاء 
بالأ�شلحة املهلكة للحياة والأحياء، واجل�شع، وخلق اأ�شواأ معادلة يف الأنظمة 
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الجتماعية والقت�شادية الدولية، معادلة العامل الغني غنًى فاح�ًشا والعامل 
واملمار�شات  والتوجهات  والآليات  املبادئ  وتزويد  بل  املتخلف،  الفقري 
اأن  حدث  فاإن  املعادلة،  هذه  ا�شتقرار  على  يحافظ  مبا  العاملية  القت�شادية 
حتركت نحو اجتاه التوازن الإيجابي فاإما اأن تتحرك باجتاه حم�شوب ومر�شود 
املقنن  القمع  واملنع وحتى  بالعراقيل  تواجه  اأن  اأو  الغاية،  ي�شرف على  ل 
عند ال�شرورة، حفاًظا على نظام التبعية العمود الفقري للنظام القت�شادي 
الدويل، فلقد فر�ش التخلف وا�شتمراره بالقوة على العامل مل�شلحة تنمية 

الغرب وحده)1(.  

)-    معرفة الآخر على حقيقته وت�شحيح ال�شورة امل�شبقة عنه، فكثرًيا ما ر�شمت 
احل�شارات �شوًرا منطية لغريها من احل�شارات، فال تنظر اإليها اإل من خالل 
تلك ال�شور، وتخ�شع ح�شابات التعامل معها ملقت�شاها. وكثرًيا ما تكون تلك 
ال�شور مغلوطة لأ�شباب ل ينف�شح املجال لبحثها، �شحيح اأن البحوث اجلادة 
ال�شورة احل�شارية  ما تك�شف عن حقيقة  املن�شفة واحليادية كثرًيا -اأي�ًشا- 
ال�شحيحة حل�شارة ما، لكن تبقى �شلطة تاأثري وتوجيه ال�شور النمطية ومن ثمة 
حتديد ال�شلوكيات هي املهيمنة. »احلوار بني احل�شارات اأ�شحى عملية �شرورية 
تهدف يف املقام الأول اإىل التعريف بالذوات احل�شارية، والتعرف على الآخر 

روجيه غارودي، حوار احلضارات، ترمجة: عادل العوا، بريوت – باريس: منشورات عويدات، 1982م،   )1(
ط2، ص89.
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ا، من خالل عملية مدرو�شة لإ�شقاط ال�شور النمطية اجلامدة  املختلف ح�شاريًّ
�شواء عن الذات اأو عن الآخر«)1(. 

اإقباًل خمل�ًشا على الدفع مب�شروع تعارف احل�شارات، �شيوؤدي  اأن  ونعتقد 
التوجه  خدمة جليلة لالإن�شانية، فيتعرف كل على �شورة الآخر كما هي. وهذا 
ونتعرف  النا�ش  علينا  يتعرف  اأن  نحب  اإذ  امل�شلمني،  نحن  لنا  كرمي  رباين  تعليم 
على النا�ش، فلدينا الكثري الذي نحب اأن نقوله)2(، وعلى هذا النحو يحمل الأمر 
مبجادلة اأهل الكتاب بالتي هي اأح�شن، واللتقاء بيننا وبينهم على كلمة �شواء، 
وقولنا للنا�ش ُح�ْشًنا، وغريها من التوجيهات الربانية احلكيمة. ويجدر بنا مالحظة 
ويف  العتقاد  م�شائل  واجلدل يف  والتعارف  احلوار  بهذا  لنا  اأذن  الذي  ديننا  اأن 
غريها من الق�شايا اأوىل مبثل هذا التناول واملقاربة، خا�شة واأن م�شائر النا�ش يف 
العاجلة ت�شرتك يف ق�شايا كثرية تلح اأكرث من اأي وقت م�شى على فك ال�شتباك 

حولها.

4-     ت�شجيع فكرة النتفاع املتبادل من خريات الأر�ش من خالل فكرة التعاون، 
فالروؤية الإ�شالمية لهذا الهدف تنطلق من عقيدة اأن اهلل تعاىل مل يخلق 
الأر�ش لنتهار�ش عليها، ون�شفك الدماء، بل خلقها لرنتفق خريه ون�شكره 

السيد ياسني، الدميقراطية وحوار الثقافات، القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب، 2007م، ص296.    )1(
حممد الغزايل، اإلسالم والثقافة العربية يف عاملنا املعاصر، جملة إسالمية املعرفة، واشنطن، املعهد العاملي للفكر   )2(

اإلسالمي، العدد السابع، السنة الثانية، رمضان 1417هـ / يناير 1997م، ص151 – 152.
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عليه، قال تعاىل: ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦڦ  ڦ  ڄژ ]امللك/ 15[.

وقد عرب الفقه الإ�شالمي املعا�شر عن هذه الغاية ال�شامية الر�شيدة، وهو 
الإن�شان،  اأخيه  من  الإن�شان  تقرب  التي  الإن�شانية  وقيمه  مبادئه  كنوز  يعر�ش 
وتكون خريات  الآخر،  الفريق  عند  ما  بخري  ينتفع  فريق  كل  »يجعل  فالتعارف 
الأر�ش كلها لبن هذه الأر�ش وهو الإن�شان، فال يخت�ش فريق بخري اإقليمه ويحرم 
كلها،  لالإن�شانية  كله  فالإنتاج  تنتجه  فيما  الأر�ش خمتلفة  كانت  فاإذا  غريه،  منه 
لت�شتغل  الإقليمية  فالتفرقة  الإن�شاين،  والتعارف  بالتعاون  اإل  لذلك  �شبيل  ول 

الأر�ش يف كل اأجزائها وكلها للجميع«)1(. 

- �شلوك احل�شارة الغربية القائمة على  وهذا التوجه يخالف -كما هو َبنيِّ
الإن�شان  ورفاهية  والواقعية  التقدم  بدعاوى  وتربيره  ال�شتغالل،  �شور  اأب�شع 
وفر�ش  الدولية  واملعونات  امل�شاعدات  وتقدمي  الإن�شاين،  والتعاون  بل  الغربي، 
وال�شيا�شة  الإعالم  بقوة  امل�شوقة  ال�شعارات  من  وغريها  الدويل،  القانون  �شرامة 

وال�شالح.

5-   احرتام اخل�شو�شيات احل�شارية، ما يفرق ح�شارة عن اأخرى خ�شو�شيات 
الثقافات  من  ا  ف�شيف�شائيًّ تنوًعا  احل�شارات  فت�شكل  منها،  كلٍّ  ومميزات 

حممد أبو زهرة، العالقات الدولية يف اإلسالم، بدون تاريخ، القاهرة: دار الفكر العريب، ص21.  )1(



حممد مراح
104104

الدنيوية. هذه اخل�شو�شيات يجب  العاملية وي�شنع بهجتها  يغني احل�شارة 
اأن ي�شتهدفها تعارف احل�شارات ب�شورة اإيجابية؛ فتحتل يف جدول اأعمال 
املتعارفني مكانة متميزة، يعر�ش كل فريق بدقة وعمق خ�شائ�ش ومميزات 
ح�شارته وفل�شفتها يف احلياة وروؤيتها للق�شايا الكربى، �شواء ما �شغل منها 
الإن�شان منذ القدم اأو ما تبع تعقيدات احل�شارة املعا�شرة، كق�شايا حقوق 
وق�شايا  العاملي،  وال�شلم  البيئة،  وحماية  والدميقراطية  واحلرية  الإن�شان، 
يعود  مبا  الأر�ش  وا�شتغالل  وم�شكالتها،  الأ�شرة  الجتماعية،  العالقات 

على الإن�شانية كلها باملنفعة.. اإلخ.

التفاعل  وغريها،  الق�شايا  هذه  والت�شورات حول  الروؤى  فتعمق خمتلف 
اأخرى  الثقايف والتقارب الإن�شاين، وتعطي عالًجا مفيًدا منا�شًبا لها. ومن جهة 
واملتعارفني،  املتحاورين  لدى  و�شوًحا  احل�شارية  اخل�شو�شيات  خمتلف  تزداد 
ن  مُيَكِّ مما  اإن�شانية،  زاوية  ثقافة وح�شارة من  الثقايف واحل�شاري لكل  الوزن  وتبني 
والتعامل  املختلفة،  الثقافات  احرتام  وهي  احل�شارات  تعارف  اأ�شا�شية يف  لقيمة 
ا لتطوير الإن�شان، وتبقى م�شاألة الأخذ  معها على اأ�شا�ش اعتبارها اجتهاًدا اإن�شانيًّ
والرتك منها حمل اختيارات اإن�شانية -اأي�ًشا- تقديرية تكيفها كل ح�شارة مع ما 
الإبداعية  قواها  فت�شتنفر  احل�شارية،  ومرحلتها  وقيمها  اأو�شاعها  مع  متنا�شًبا  تراه 
ا لتطوير نف�شها داخل ن�شقها احل�شاري، وبعيًدا عن  يف هذا اجلو املتفاعل ح�شاريًّ
م�شار العزلة والتقوقع، فتخرج احل�شارة الإن�شانية من الأحادية احل�شارية، وهيمنة 
العامل  ويعرف  والتقدم،  للتح�شر  الوحيد«  املتطور  و»النمط  الأرقى«،  »النموذج 
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جتربة التعددية احل�شارية تزدهر فيها قوى الإن�شان وقدراته الإبداعية، وتتخاطب 
احل�شارات والثقافات بلغة املناف�شة ال�شريفة، يطوى معها منطق ال�شراع وال�شدام 

والغلبة املبيدة والتبعية الذليلة.

�ضابًعا: معوقات تعارف احل�ضارات

لي�ش من الي�شري ح�شر هذه املعوقات؛ فبع�شها ممتد عرب التاريخ من خالل 
اأدوار الت�شالت بني احل�شارات، وبع�شها بلغت بها تعقيدات العالقات الدولية 

املعا�شرة درجة الطال�شم التي ي�شعب فكها. 

ولعل اأخطر املعوقات تلك التي ي�شكلها الإعالم وو�شائل الت�شال احلديثة، 
اإذ باتت ت�شنع احلرب وال�شالم واخلوف والرعب والرغبة يف النتقام، والأنانية، 
واحلب والكراهية، والت�شحية، ومع هذا؛ فما دام الذين ينخرطون يف م�شار تعارف 
احل�شارات يفرت�ش فيهم اإميانهم بجدية م�شعاهم وجدواه على م�شتقبل الإن�شانية، 
فالبد من بحث املعوقات املقدر اأن تعرت�ش �شبيل التعارف وكيفية تذليلها، ومن 

هذه املعوقات:

واللتفاف حول  ميثل جوهر كل ح�شارة،  فالدين  العقائدي،  العائق   -1
املعتقد يف حالت ال�شحن والتعبئة العاطفية، اأو املقابلة الفكرية بني املعتقدات 
يف  عاطفي  ارتباط  عن  عبارة  هو  اللتفاف  هذا  اأن  واملالحظ  م�شهودة،  حقيقة 
الغالب، يولد الإح�شا�ش برغبة العزل عن الثوابت والنتماء الطائفي واخل�شو�شية 
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الثقافية، فيتولد بالتايل ال�شعور العاطفي بال�شراع، وهذا ال�شعور احلميمي باملقد�ش 
ي�شبق الفكر يف املقد�شات، في�شيق مساحة العقل ملواجهة امل�شائل مبو�شوعية)1(؛ 

فيجب اأن ن�شلم يف التعارف والتحاور باأمرين:

الأول: اأن الغاية من التعارف لي�شت نقل اأهل دين اإىل دين اآخر، فلكل 
�شرعة ومنهاج، ف�شاًل عن حماولت توحيد دينني اأو الأديان.

الثاين: اأن حرية الدعوة بالو�شائل ال�شريفة الوا�شحة هي من حق اجلميع.

بني  امل�شرتكة  القوا�شم  بحث  اإىل  التطلع  امل�شلمتني  هاتني  على  وينبني 
والتف�شخ  الرذائل  وحماربة  والعدل  احلرية  وطلب  الظلم،  كرف�ش  احل�شارات 
اخللقي، والإبادة الب�شرية، والظلم الجتماعي، وال�شتغالل اجل�شدي واجلن�شي، 
والعقول  ال�شوية  احل�شارية  القيم  تلتقي  مما  وهي  وال�شتبداد،  ال�شعوب  وثروات 

ال�شليمة على نبذه و�شرورة مقاومته.

ومن جهة اأخرى جتد فيها كل ح�شارة ما ت�شهم به يف حلها على �شوء قيمها 
احل�شارية، بل اإن العقائد القائمة على عن�شرية اجلن�ش �شت�شطر حتت �شغط نقاء 
اأو  اأو تربيرها،  اإما اإىل تكييف عقائدها مع غريها  العقائد الأخرى من هذه الآفة 
الإن�شانية، وعداوة اجلن�ش  انعدام  بخا�شية  فتتميز  التعارف،  النكفاء عن ركب 

الب�شري، ل ح�شارة بعينها فقط.

حسن الرتايب، مرتكزات احلوار مع الغرب، مرجع سابق، ص30 – 31.  )1(
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احل�شارات  بني  التفاوت  من  الرغم  فعلى  احل�شارية،  الذات  ت�شخيم   -2
من حيث القيم والإبداع والرثاء العلمي واملعريف والتكنولوجي و�شعة النت�شار؛ 
فمما يعيق بقوة م�شار التعارف، الدعاء بتفوق ح�شارة ما، حني تت�شخم الذات 
احل�شارية لدى اأ�شحابها في�شعرون بالتفوق الباهر والعظمة املفرطة، فاحل�شارة يف 
مكوناتها املادية اإجناز ب�شري، وهي كذلك يف الكثري من مكوناتها املعنوية، والفعل 

ا.  الب�شري عموًما يتفاوت قوة و�شعًفا، نفًعا و�شرًرا، خرًيا و�شرًّ

و�شلبيات احل�شارات كلها -من هذه  باإيجابيات  الت�شليم  فالأوفق  ولهذا، 
بع�شها  اإيجابيات  من  احل�شارات  اإفادة  نحو  امل�شتقبلية  اجلهود  و�شرف  الزاوية- 
بع�ًشا لفائدة اإن�شان امل�شتقبل، والتفكري يف نظرية م�شتقبلية )للتكامل احل�شاري(، 

ا مطلوبًا. ا �شامًيا وعلميًّ يتخلق املنظرون لها بخلق التوا�شع، بو�شفه خلًقا اإن�شانيًّ

)- نظريات ال�شراع وال�شدام، �شحيح اأن احل�شارات عرفت فرتات كثرية 
ا  من ال�شراع وال�شدام �شواء املادي اأو املعنوي، اإل اأن ذلك مل يكن اختياًرا حرًّ
طغيان  لرغبة  تلبية  ياأتي  كثرية  اأحيان  يف  بل  دائًما،  احل�شارات  �شعوب  لأبناء 
اأما  الطغيان،  هذا  ملواجهة  ا�شطراًرا  اأو  فئوي،  اأو  مايل  اأو  ع�شكري  اأو  �شيا�شي 
املبادئ والقيم احل�شارية فاأكرثها ينحو منحى امل�شاملة والتعاي�ش واحرتام الإن�شان 

يف نف�شه وماله وعر�شه.

فنظرية ال�شراع اأو ال�شدام بني احل�شارات تروج لها جهات عديدة خا�شة 
ال�شهيونية يف الغرب، التي يهمها اأن تعطي ال�شراع �شبغة دينية ليتواجه الإ�شالم 
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حدود  و�شرامة  بدقة  حدد  اأن  بعد  فـ)هنتنغتون(  الغرب)1(،  يف  امل�شيحية  مع 
واأ�شكال ال�شدام بني احل�شارات، وزيَّن للغرب �شرورة )احتواء( وقمع احل�شارات 
املخالفة لقيمه؛ على اعتبار ذلك �شمانًا ل�شتمرار تفوقه احل�شاري، اأي بعد اأن 
�شلمت النظرية بحتمية ال�شدام، ينهي مقاله بهذه العبارة امل�شللة: »يف امل�شتقبل 
الوثيق ال�شلة بالق�شية لن يكون ثمة ح�شارة عاملية، ولكن بدًل من ذلك عامل 

من احل�شارات املختلفة، و�شيكون عليها اأن تتعاي�ش مع احل�شارات مًعا«)2(.

اأن  النظريات، لعتقادنا  وراء هذه  نن�شاق  األَّ  اأوًل،  امل�شلمني  نحن  فعلينا 
لذات  ل  الدين  ت�شتخدم  قد  م�شلحية  عوامل  بفعل  فذلك  وقع،  واإن  ال�شدام 

الدين وقيمه.

واأ�شحاب  والتعاون،  بالتعاي�ش  توؤمن  اإ�شالمية  نظرة  اأ�شحاب  ثانًيا،  واأننا 
�شياق  يف  العمل  ثالًثا،  وعلينا  ال�شدد.  هذا  يف  ناجحة  جتربة  �شهدت  ح�شارة 
احل�شارات  بني  والتعاون  امل�شاملة  يف  نظرية  حول  اأفكار  اإن�شاج  على  التعارف 
ت�شندها موؤيدات: منها، اأن فرتات ال�شلم بني الأمم واحل�شارات اأطول من فرتات 
ال�شلم  اإىل  الأديان  ودعوة  واملوادعة،  امل�شاملة  اإىل  عموًما  الب�شر  ونزوع  احلرب، 

والتاآخي والقيم الإن�شانية والإيجابية يف الفكر العاملي.

طاهر املصري، حلقة نقاشية، بريوت، جملة املستقبل العريب، العدد 272، أكتوبر 2001م، ص16 - 17.  )1(
صمويل هنتنغتون، مرجع سابق، العدد 165/164، ص90.  )2(
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املجال  هذا  الدولية،  العالقات  جمال  على  ال�شيا�شي  املفهوم  هيمنة   -4
الذي حتكمه مبادئ امل�شلحة القومية، والتفاو�ش ال�شيا�شي للفوز باأكرب قدر من 
التنازلت، واملناورة ال�شيا�شية، وفر�ش �شروط الأقوى واأحادية النظرة يف حتديد 
املبادئ  بهذه  بينها  فيما  احل�شارات  عالقات  فا�شطبغت  وتف�شريها.  املفاهيم 
واملفاهيم ال�شيا�شية، على ح�شاب القيم العليا الإن�شانية، التي كان من املفرت�ش 
اأن ت�شاغ مبادئ العالقات الدولية على �شوئها ل على مقت�شى امل�شالح ال�شيقة 
جديد  مفهوم  �شياغة  احل�شاري  التعارف  رواد  على  فيتعني  واجل�شعة،  والعاجلة 
اآخر )العالقات بني  اأن احل�شارة، وبتعبري  باعتبار  ال�شعوب والأمم  للعالقات بني 
واملبادئ  الأهداف  على  تتاأ�ش�ش  الدولية(،  )العالقات  جانب  اإىل  احل�شارات( 

املنوه بها �شابًقا)1(.

إبراهيم نويري، مركزية احلضارة الغربية..، مرجع سابق.  )1(
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خامتة

بفكرة  النتقال  حول  ت�شورنا  عن  تعرب  التي  القرتاحات  بع�ش  نقدم 
»تعارف احل�شارات« من الإمكان اإىل الفعل، اآخذين بعني العتبار اأننا جميًعا يف 

حاجة اإىل عمل دوؤوب متوا�شل متطلع اإىل امل�شتقبل:

اإن�شاء  يف  وم�شتقبلي  كبري  دور  باأداء  ا،  عامليًّ مطالبان  والتعليم  الرتبية   -1
اأجيال امل�شتقبل مت�شبعة بروح التعارف والت�شامح والتاآلف بني احل�شارات، ولهذا 
مبختلف  والتعليم  الرتبية  �شاحات  اإىل  النزول  واملتحاورة  املتعارفة  النخب  على 
الطرح  بهذا  اجلميع  لتح�شي�ش  عنه  بامل�شوؤولني  والت�شال  واأنواعه،  م�شتوياته 
ف الأجيال مبختلف  احل�شاري، وحماولة اإقناعهم ب�شرورة اإدراج برامج ومواد ُتَعرِّ
القيم الإيجابية، والإجنازات املفيدة لدى احل�شارات، بعيًدا - طبًعا - عن اأي بادرة 

ا�شتمالة ودعاية مغر�شة لدين ما على ح�شاب براءة الأطفال خا�شة.

العاملية والإقليمية للعب دورها يف تن�شيط  الثقافية  املوؤ�ش�شات  2- تفعيل 
ومن�شوراتها  الثقافية  براجمها  من خالل  وهذا  احل�شارات،  بني  التعارف  وتطوير 
وهيئاتها ويجدر التنويه يف هذا ال�شدد مبا دعا اإليه ال�شيد يا�شني من »قيام موؤ�ش�شة 
عربية واإ�شالمية علمية -�شرف- للحوار البناء ت�شم نخًبا ثقافية عربية واإ�شالمية 
متميزة متخ�ش�شة يف ال�شيا�شة والقت�شاد والتاريخ وعلم الجتماع والعلوم الدينية 
والفل�شفة وغريها من العلوم الإن�شانية، توؤمن باحلوار بني ال�شعوب والثقافات«)1(. 

السيد ياسني، الدميقراطية وحوار الثقافات، مرجع سابق، ص322.  )1(
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النخب  من  مكون  احل�شارات،  لتعارف  عاملي  فكري  منتدى  اإن�شاء   -(
ال�شيا�شة  تقلبات  عن  بعيًدا  لفعالياته،  واملماِر�شة  والداعية  بالتعارف،  املوؤمنة 
واأهوائها وم�شاحلها ال�شيقة، ين�شم اإليه - اإىل جانب النخبة - املوؤمنون بامل�شروع 
من عامة النا�ش الذين يلتزمون بالتاأييد العاملي له؛ كالإ�شهام يف متويل موؤمترات 
املنتدى، واإحياء يوم عاملي )لتعارف احل�شارات(، باأن�شطة اإيجابية على امل�شتوى 

العاملي.

ا  ا دوريًّ 4- يعقد املنتدى الفكري الدويل لتعارف احل�شارات ملتقى دوليًّ
ينتقل من قارة اإىل اأخرى تعبرًيا عن التنوع احل�شاري.

التعارف  عن  يعرب  عنوانًا  يحمل  الإنرتنت  �شبكة  عرب  موقع  اإن�شاء   -5
اأبناء احل�شارات املختلفة حول الق�شايا  احل�شاري، بلغات العامل، يتوا�شل عربه 

الكربى التي ت�شغل بال الإن�شان املعا�شر.

لأح�شن  واإعالمية،  وفنية  واأدبية  وفكرية  علمية  عاملية  جوائز  اإن�شاء   -6
الأعمال التي تعرب عن تعارف احل�شارات.

الدويل  املعهد  كتجربة  امليدان،  يف  ال�شابقة  التجارب  من  ال�شتفادة   -7
حلوار  ال�شجاعة  الدعوة  �شاحب  غارودي  روجيه  اأن�شاأه  الذي  احل�شارات  حلوار 

احل�شارات.





متهيد

خلق اهلل �شبحانه النا�ش جميًعا من نف�ش واحدة تاأكيًدا للم�شاواة بينهم، 
الألوان  خمتلفة  الأل�شن  متعددة  و�شعوبًا  اأممًا  وجعلهم  الأر�ش،  يف  وا�شتخلفهم 

والأجنا�ش متنوعة ال�شرائع، قال اهلل تعاىل: ژں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  
ۀ  ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھژ ]الروم: 22[. 

ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ژ  تعاىل:  وقال 
ڀژ ]هود: 118[.

ومن دون هذا الختالف ما كانت هناك حاجة للتعرف، وما كان للتعارف 
اأ�شا�ًشا اأن يكون. 

قال اهلل تعاىل: ژڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  
ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژژ ]احلجرات: )1[. 

تع�رف احل�ص�رات.. بني مق��صد اخللق ومق��صد 
الأمر
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من هنا، فاإن الدعوة القراآنية للنا�ش لتعارفوا، هي يف حّد ذاتها دعوة لهم 
للتعّرف على ما بينهم من اختالفات ولالعرتاف بها، ولإدراك حتمية ا�شتمرارها، 
وتعارفهم،  املختلفني  معرفة  قاعدة  على  ومتناغم  واحد  اإن�شاين  جمتمع  ولبناء 
فالختالف الثقايف والعريف والديني واملذهبي باق حتى قيام ال�شاعة، والتعامل 
وتقّبله واحرتامه ك�شّنة  اإليه  بالتعّرف  بتجاهله، بل  باإلغائه ول  بقائه ل يكون  مع 

ژٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ   تعاىل:  اهلل  قال  الكون،  �شنن  قائمة من 
ڦ  ڄ  ڄژ ]يون�ش: 45[.

واإن الدعوة اإىل التعارف الذي يقوم على املعرفة؛ اأحد اأ�شمى دعوات اهلل 
وحترتمه  بالختالف  تغتني  اإن�شانية  اأخوة  عليه  تقوم  الذي  والأ�شا�ش  لالإن�شان، 

وجتعل منه قاعدة للتعاون والتوافق واملحبة.

اأوًل: التحديد املفهومي

بحا�شة من حوا�شه،  اأدركه  ومعرفة،  عرفانًا  ال�شيء  لغًة: عرف  التعارف 
وتعرفت اإىل فالن جعلُتـه يعرفني، وتعّرف ما عنده: تطلبه حتى عرفه، وتعارفوا: 

عرف بع�شهم بع�ًشا)1(.

ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت، ط1، )د.ت(: 236/9.  )1(
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اإدراك  يفيدان  وهما  العرفان،  ومن  املعرفة  من  ا�ضطالًحا:  والتعارف 
ال�شيء بتفكر وتدبر لأثره، والعارف والعريف من يعرف الأمور ول ينكر اأحًدا راآه 

مرة، والتعارف مزيج من التعرف والتعريف)1(. 

اإىل  للو�شول  الذات  يتجاوز  معريف  قيمي  »ن�شق  باأنه:  اأي�ًشا  اأعرفه  ولعلي 
الآخر«، وهو يهدف للتكاتف ح�شب املواهب والقدرات املتنوعة، للنهو�ش بالعرف 
احل�شن واملعرفة الر�شيدة، وفاًء باحلاجات وتعاونًا على التكاليف والأعباء، فبناء 
الفرد لذاته، ون�شوجه ال�شخ�شي تعّرف وتعارف، وتكوين الأ�شرة وتربية الأبناء 
وتعارف،  تعرف  املجتمع  وتفاعالت  وتعارف،  تعّرف  �شخ�شياتهم  وا�شتكمال 
يتحقق ذلك حتقًقا  ولن  وتعارف،  تعرف  الإن�شانية  والقبائل  ال�شعوب  وعالقات 

فاعاًل اإل بنهج الإ�شالم و�شبغته، فهو حلمة التعارف و�شداه.

ثانًيا: مرتكزات التعارف

1- املساواة:

جاء اخلطاب يف »اآية احلجرات« ب�شيغة النداء )يا اأيها النا�ش(، وهي �شيغة 
النداء وال�شتماع  اإىل �شاحب  النتباه  بها  يراد  واإعالئه  ال�شوت  رفع  اإىل  تلفت 
له، وهذا النداء موجه اإىل النا�ش كافة، وهو امل�شطلح القراآين يف التعبري عن ا�شم 

املرجع السابق، 236/9.  )1(
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اجلن�ش الإن�شاين)1(، ي�شعر بالت�شوية بينهم من حيث توجه اخلطاب لهم جميًعا 
اأن  اعتبار  على  الإن�شاين  الأ�شل  بوحدة  ويذكر  بينهم،  الفوارق  اإىل  النظر  دون 
النا�ش جميًعا )من ذكر واأنثى(، واأن الإن�شانية بكل اختالفاتها العرقية واملذهبية 
  والثقافية واحل�شارية اإمنا ترجع يف جذورها اإىل اأ�شل واحد، خطب ر�شول اهلل
مبنى يف و�شط اأيام الت�شريق وهو على بعري فقال: »يا اأيها النا�ش األ اإن ربكم واحد 
لعجمي على عربي ول  اأعجمي ول  لعربي على  ف�شل  األ ل  واحد  اأباكم  واإن 

لأحمر على اأ�شود ول اأ�شود على اأحمر اإل بالتقوى«)2(.

الإن�شانية هذه  تعي  اأن  يق�شد  واإمنا  اكت�شاًفا،  يقدم هذا  الكرمي ل  والقراآن 
احلقيقة ويتعاملوا معها كقاعدة اإن�شانية واأخالقية، وكمبداأ يف نظرة كل اإن�شان اإىل 

الآخر، ونظرة كل اأمة وح�شارة اإىل اأمة وح�شارة اأخرى.

 اإّن القراآن الكرمي اإذ يذكر بوحدة الأ�شل الإن�شاين اإمنا يدعو النا�ش اإىل اأن 
ينظروا لأنف�شهم على اأنهم اأ�شرة اإن�شانية واحدة، مهما اختلفت األ�شنتهم واألوانهم، 
ومهما تباعدت اأقطارهم واأوطانهم، واأنه ينبغي اأن يتعاملوا فيما بينهم على اأ�شا�ش 
منطق الأ�شرة الواحدة، واأن يكون �شعيهم نحو حتقيق غاية ال�شتخالف بتفعيل 

هذا امل�شرتك الإن�شاين))(.
بريوت،  العريب،  الثقايف  املركز  متغري،  عامل  يف  مستقبلنا  نبتكر  كيف  احلضارية..  املسألة  امليالد،  زكي   )1(

1999م، ص71.
أمحد بن حنبل، املسند، مؤسسة قرطبة، مصر، )د.ت(،411/5.  )2(

زكي امليالد، املسألة احلضارية..، مرجع سابق، ص74.  )((
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والقراآن الكرمي اإذ ي�شوي بني النا�ش باعتبار الأ�شل )اأي اخللق(، وباعتبار 
ال�شعوب  وبني  النا�ش  بني  التفا�شل  مبداأ  يلغي  ل  فهو  الأمر(،  )اأي  التكليف 
والقبائل، لأنه يعرّب عن واقع مو�شوعي ل يتعار�ش مع مبداأ امل�شاواة، والذي حاول 
القراآن اأن يغريه هو مقايي�ش التفا�شل، فحينما تتمحور مقايي�ش التفا�شل يف اإطار 
عامل الإن�شان يف التفاخر بالأن�شاب وبالقوم والقبيلة والع�شرية والعرق، وتتحول 
واملذهب  الدين  ويتحول  وال�شراع،  ال�شدام  معايري  فيها  تتعاىل  ع�شبيات  اإىل 
عامل  التفا�شل يف  مقايي�ش  تخرج  وتطرف،  ع�شبيات  اإىل  والثقافة  العلم  وحتى 
اهلّل �شبحانه وتعاىل خالق الإن�شان اإىل مقايي�ش عليا تربط الأمم واحل�شارات بالقيم 

العليا وباأعلى هذه القيم وهو الإميان باهلّل �شبحانه وتعاىل.

الواحدة،  اأو  امل�شرتكة  الإن�شانية  الأ�شرة  العامل على خلفية  يتعامل  واأن   
النا�ش،  بني  والكراهية  والعن�شريات  والع�شبيات  الأحقاد  اإزالة كل  يعني  فهذا 
والظواهر التي تقف وراء كل ما ي�شيب العامل من نزاعات و�شراعات وحروب 
مدمرة، كما اأن هذه اخللفية متثل اأعمق املكونات الروحية والأخالقية يف الروابط 

بني الأمم وال�شعوب واحل�شارات)1(.

2- احرتام التنوع:

الإن�شاين  التنوع  وبني  الإن�شاين،  الأ�شل  وحدة  بني  الكرمي  القراآن  ربط 
ژچ   چ   كحقيقة مو�شوعية واجتماعية، وكقانون تاريخي يف هذه الآية 

زكي امليالد، املسألة احلضارية، مرجع سابق، ص77.  )1(
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فيها،  النا�ش  لينت�شر  الأر�ش  ب�شط  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  اأن  اعتبار  على  ڇژ 
ويعمروها وي�شتفيدوا من خرياتها، علًما باأن القراآن الكرمي مل يذكر يف كل اآياته 

عبارة »�شعوبًا وقبائل« اإل يف هذه ال�شورة)1(.

ولقد حفلت الآيات القراآنية التي تدل على اأن تنوع اخللق مق�شود من قبل 
اخلالق، قال تعاىل: ژ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀڀ  

ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿژ ]هود: 119-118[. 

هذا التنوع والنق�شام يف العي�ش اإىل �شعوب وقبائل ل يعني اإلغاء وحدة 
بني  التنوع  اإلغاء  تعني  ل  الإن�شاين  الأ�شل  وحدة  اأن  كما  الإن�شاين،  الأ�شل 
النا�ش، ومن بالغة القراآن الكرمي تقدمي وحدة الأ�شل على قاعدة التنوع، لكي 

يكون التنوع متفرًعا عن الأ�شل.

ثم اإن هذا اجلعل من قبل اهلل لي�شت غايته التنازع والتناحر، بل التعارف 
على  وانت�شارهم  وامتدادهم  وقبائل،  �شعوب  اإىل  النا�ش  بني  فالتنوع  والتاآلف، 
ربوع الأر�ش ل يعني اأن يتفرقوا وتتقطع اأوا�شرهم، كما ل يعني هذا التنوع اأن 

يت�شادموا ويتنازعوا من اأجل الرثوة والقوة وال�شيادة، واإمنا ليتعارفوا)2(.

حممد الصادقي، الفرقان يف تفسري القرآن، مؤسسة األعلمي، بريوت، 1978، 257/26.  )1(
زكي امليالد، املسألة احلضارية، مرجع سابق، ص75.  )2(
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مبا  وثرائها  عظمتها  م�شادر  اأهم  اأحد  ميثل  الكونية  احل�شارة  يف  التنوع  اإّن 
يت�شمنه من معرفة وحلول متنوعة للم�شكالت الإن�شانية، ومن هنا فاإن التنوع يف 

التعبري الثقايف ي�شبح من اأبرز �شمات املجتمع الكوين.

فالتنوع اإذن يدعو اإىل التعاون والتكامل وفق معيار اأ�شا�شه الإميان والتقوى 
والعمل ال�شالح، وهي اأعمال ك�شبية )ولي�شت وراثية - عن�شرية( يت�شابق فيها 

النا�ش جميًعا مر�شاة لربهم وخدمة ملجتمعاتهم واإن�شانيتهم.

منظومة  اإىل  وترمز  والأخالق،  لالآداب  اجلامع  الإطار  باعتبارها  والتقوى 
القيم الإ�شالمية يف عالج كل امل�شاكل والأزمات ل على اأ�شا�ش قاعدة امل�شالح 
املوؤكد  بات من  فقد  ژ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ،  قاعدة  بل على  واملنافع، 
اأن العامل اليوم باأم�ّش احلاجة اإىل هذه املنظومة، لأن من اأ�شد ما يفتقده العامل 
املعا�شر ويت�شرر كثرًيا بافتقاده هو انعدام العامل الروحي والوجداين والأخالقي 
العوائق  اأ�شد  من  يعترب  والذي  واحل�شارات،  الأمم  وبني  الدولية  العالقات  يف 
اأما من جهة  �شبًبا يف انق�شام الأمم وال�شعوب وت�شادمها، هذا من جهة ال�شلب، 
الإيجاب، فاإن التقوى تعطي دفعة قوية للتعارف يف توثيقها واملحافظة عليها ويف 

تطويرها وتفعيلها.

ول ريب يف اأن التنوع �شروري لتحقيق التعارف الذي هو مقدمة للتعاون 
لتحقيق  اخلري  للتناف�ش يف  اأدعى  وهو  الإن�شانية،  اخللق  اأهداف  ولتحقيق  البّناء 
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الدفع التكاملي املطلوب مبا فيه الت�شخري املتبادل للطاقات والتعاون الالزم، ثم اإن 
هذا التنوع ل بد واأن يعني العرتاف بتنوع الروؤى واملواقف واملذاهب.

3- دوائر املشرتك اإلنساني:

اإن�شانية م�شرتكة، تتفاعل داخلها خمتلف  النا�ش جميًعا يف دوائر  يتحرك 
الروابط احل�شارية بني الثقافات، ولعل مبداأ التعارف ميثل اأبرز املبادئ التي حتكم 
ا له اأعظم الأثر يف احتواء  ا ح�شاريًّ هذه التفاعالت، فالتعارف بو�شفه مبداأ اإن�شانيًّ
ي�شوده  اإن�شاين  جمتمع  بناء  اإىل  اأ�شا�ًشا  يهدف  وهو  الدول،  بني  الدائر  ال�شراع 
اأو  فردية  نفعية  م�شالح  اأملتها  التي  ال�شيقة  النزاعات  ل  والبناء،  املثمر  التعاون 

مطامع مادية، وهذه الدوائر التي متثل دوائر امل�شرتك الإن�شاين هي:

لل�شلوك  املنظمة  والقواعد  املبادئ  جملة  وهي  الإن�ضانية:  القيم  دائرة  اأ- 
الإن�شاين، على نحو يحقق الغاية من وجوده يف هذا العامل على الوجه الأكمل 
والأمت، ولعل ح�شا�شية ال�شمري الإن�شاين بتقدمي القيم التي تنتظم �شلوك النا�ش 
القيمية  املنظومة  اأ�ش�ش  اأهم  من    - والإخاء  وال�شالم  العدل  كقيم   - جميًعا 

الإ�شالمية.

اأفراده اأن يعي�شوا  ثّم اإن اأي جمتمع من املجتمعات الإن�شانية ل ي�شتطيع 
ب�شالم ما مل تكن تربط بينهم روابط متينة من القيم الأخالقية، وما مل يكن من 
اأ�شمى، فمكارم الأخالق �شرورة اجتماعية ل ي�شتغني عنها  وراء ذلك غر�ش 
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جمتمع، واإل لفقد الن�شجام بني النا�ش ولتفكك اأفراد املجتمع الواحد، ولتناهبوا 
م�شاحلهم، هذا ف�شاًل عن عموم احل�شارات املختلفة.

واإذا كانت القيم الأخالقية الإن�شانية �شرورة يف نظر املذاهب والفل�شفات 
الأخرى، فهي يف نظر الإ�شالم اأ�شد �شرورة واأكرب اأهمية، لهذا فقد تركزت جهود 
املجتمعات  توحيد  الأمة خا�شة، ويف  نظام  اإبراز مكانتها يف وحدة  الوحي على 
الآخرة  يف  لي�ش  والعقاب  الثواب  مناط  جعلها  فقد  ثم  ومن  عامة،  الإن�شانية 
فح�شب، بل ويف الدنيا اإذ يعاقب النا�ش بالهالك يف الدنيا لف�شاد اأخالقهم، قال 

اهلل تعاىل: ژی  ی   جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ       جب  حب   خب       مب  ىب   
يب  جت  حتژ ]الروم: 41[. 

اإن الإ�شالم اإذ يهتم بالأخالق لدوام احلياة الإن�شانية وتقدمها من الناحيتني 
الروحية واملادية، يدرك متام الإدراك خطورة فقدان هذه القيم على �شعيد املمار�شة 
العملية احلياتية؛ لأن الإن�شان ينزع بطبعه اإىل حتقيق م�شاحله الذاتية الأنانية، لهذا 
فقد كان حري�ًشا على التحذير من العتداء على احلقوق واحلريات بكل اأنواعها، 
واإل تال�شت املعاين الإن�شانية يف عالقات النا�ش، فال مودة ول اأخوة ول تراحم 

ول تعاون وبالتايل ل تعارف.

ب- دائرة املبادئ الدينية: ملا كان الدين هو جمموع النظم العقدية والفكرية 
املندرجة حتت حكم  النا�ش وعالقاتهم  تنتظم �شلوك  التي  العملية  والت�شريعات 
تلك ال�شلطة العليا، وملا كانت الن�شو�ش الدينية هي التي حتدد القواعد العملية 
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قوا�شم  تلتقي على  الأر�ش  �شعوب  وكانت كثري من  اإقامتها،  تر�شم طريق  التي 
م�شرتكة كالإميان باهلل وم�شروعية العدل وحرمة الظلم، فاإنه ي�شبح من ال�شهل اأن 
يت�شع املجال لتعارف ح�شاري ميتد اإىل خمتلف امل�شاحات احلياتية، ويوجه احلوار 

احل�شاري نحو م�شارات اأكثـَر اإن�شانيـًة. 

امل�شرتك  والقا�شم  الثقافات  وع�شب  احل�شارات  روح  هو  التدين  كان  وملا 
الأكرب بينها، فاإن التعارف بني اأهل التدين يف�شح املجال لعالقات اأكرث اإن�شانية 
تغيب فيها النزاعات ال�شدامية يف مقابل ح�شور قيم الأخوة والتعاون البناء املثمر.

اأنها  اأتباع الأديان ال�شماوية،  ولعله من يو�شع دائرة التعارف بني خمتلف 
اأمر ل يقبل املراء بناء على  جميًعا توؤمن بنظرية الفطرة الإن�شانية وتوابعها، وهو 

ال�شواهد التاريخية والواقعية.

ج- دائرة امل�ضالح: اإن قاعدة امل�شالح يف العالقات الإن�شانية ل تقبل النظر، 
فجزء كبري مما يحكم عالقة الب�شر ببع�شهم هو ما يربطهم من روابط م�شلحية، وما 
يجمع بينهم من م�شالح م�شرتكة، كق�شايا حفظ الأمن وال�شلم الدوليني، ومقاومة 
تفر�ش على خمتلف  الق�شايا  م�شدره، هذه  كان  ا  اأيًّ الديني  والتطرف  الإرهاب 
ال�شالح  اأ�شيل لأجل حتقيق  الدخول يف حوار ح�شاري  واحل�شارات  ال�شعوب 

العام امل�شرتك.
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ثالًثا: دوائر التعارف 

1-   التعارف الذاتي: هذه اأوىل دوائر التعارف، وهي مرحلة اأ�شا�شية وتاأ�شي�شية 
ينبني عليها كل ما ياأتي بعدها، اإذ ت�شكل الإطار املرجعي للتعارف، فالإن�شان ل 
ي�شتطيع اأن يتعرف اإىل الآخر ما مل يتعرف اإىل ذاته اأوًل، وتربز يف هذا امل�شتوى 
اأهمية عمق الفهم لـ »الأنا«، هذا الفهم هو الذي ميهد للتفاعل والتعاون بني »الأنا« 

و»الآخر« يف اإطار من الحرتام املتبادل والعرتاف املتماثل.

2-   التعارف الأ�ضري: وذلك بتحديد احلقوق والواجبات بني اأفراد الأ�شرة 
الواحدة، قال ر�شول اهلل : »كلكم راع وكلكم م�شوؤول عن رعيته، الإمام راع 
وم�شوؤول عن رعيته، والرجل راع يف اأهله وهو م�شوؤول عن رعيته، واملراأة راعية يف 
بيت زوجها وم�شوؤولة عن رعيتها، واخلادم راع يف مال �شيده وم�شوؤول عن رعيته، 
قال وح�شبت اأن قد قال والرجل راع يف مال اأبيه وم�شوؤول عن رعيته، وكلكم 

راع وم�شوؤول عن رعيته«)1(.

3-  التعارف الأممي: تت�شع دائرة التعارف لتكون على م�شتوى الأمة لتنتظم 
القومي  الأمن  حتقيق  يدي  بني  وتت�شق  م�شوؤولياتها  وتتحدد  وقدراتها،  فعالياتها 

البخاري، الصحيح، كتاب اجلمعة، باب اجلمعة يف القرى واملدن، حديث رقم844: 314/3.  )1(
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من  اأ�شا�ش  على  والدولية  الإقليمية  التحديات  مواجهة  يف  امل�شرتكة  وامل�شالح 
قواعد الن�شح والتنا�شح، قال ر�شول اهلل : »الدين الن�شيحة قلنا: ملن، قال: هلل 

ولكتابه ولر�شوله ولأئمة امل�شلمني وعامتهم«)1(.

هذا امل�شتوى من التعارف ي�شعى اإىل البحث عن م�شادر التنوع والرثاء يف 
ثنايا وروافد احل�شارة الواحدة، وهو بال �شك يعد �شرورة معرفية يف فهم الذات 

اأوًل، وبالتايل العبور املعريف اإىل الآخر احل�شاري ثانًيا.

4-   التعارف الإن�ضاين: اإن الإ�شالم وهو يوجه نداء التعارف بني النا�ش، مل 
يدع الق�شية لتبقى جمرد �شعار، بل حتول بالأمر من النداء اإىل التاأ�شيل العملي، 
واإجناز  لتحقيق  التطبيقية  والو�شائل  العملية  واملبادئ  املنطلقات  فطرح جملة من 
�شركاء يف عمارة  النا�ش جميًعا  اأن  قرر  التعارف، حيث  ملبداأ  والغايات  املقا�شد 
الأر�ش ويف اأمانة ال�شتخالف الرباين، واأن التوا�شل الثقايف واملعريف اأمر اإيجابي 
ل�شرورة  حيوية  وم�شاألة  النا�ش،  بني  امل�شرتكة  امل�شالح  وتطوير  العالقات  لتنمية 
اأمن  تهدد  التي  واملخاطر  للمفا�شد  درًءا  الب�شري،  والتعاون  احل�شاري  التدافع 

النا�ش و�شالمتهم.

مسلم، الصحيح، كتاب اإلميان، باب بيان أن الدين النصيحة، حديث رقم82، 182/1.  )1(
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خامتة

اإمنا �شرع باأ�شل  قد ل اأكون بحاجة اإىل التاأكيد باأن التعارف يف الإ�شالم 
اخللق واجلعل، بدليل ال�شياق القراآين يف قوله تعاىل: ژڄ  ڃ  ڃ     ڃ  
ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇژ، فجعل الغاية واملق�شد من »اخللق« 
و»اجلعل« هي »التعارف«، كما �شرع بفعل التكليف لأن كلمة »لتعارفوا« لي�شت 

جمرد تو�شيف لواقع بقدر ما هي تكليف بواجب.

اإن م�شطلح »تعارف« يقطع مع معاين عديدة، فهو لي�ش جمرد روؤية خارجية، 
احلياة  واأن�شاق  العي�ش  اأ�شاليب  فهم  يف  وتعمق  وتفاعل،  وتعامل  تفايد  هو  واإمنا 
ا، كما اأن م�شطلح »ح�شارة« يقطع مع  ا وعلميًّ ا وفكريًّ ا و�شيا�شيًّ ا واقت�شاديًّ اجتماعيًّ
معاين كثرية ليقرتب من معاين اأخرى، فالتح�شر يعني اأن يقطع الإن�شان �شوًطا 

يف طريق الرتقي وحتقيق معاين اإن�شانية مل يكن يعرفها.

انتماوؤه  ا كان  اأيًّ الآخر  قبول  اإىل  امل�شلمني ويوجههم  اإذ يطالب  والإ�شالم 
يكون  اأن  حر�ش  بل  النظري،  الإطار  يف  الأمر  هذا  يبق  مل  لآدميته،  احرتاًما 
النتماء  يف  التعدد    اهلل  ر�شول  قبل  حيث  الأول،  املجتمع  يف  له  التطبيق 

العقدي والديني والقبلي.

التعارف  اأّن هدف اخللق تكوين جمتمع يتم فيه  القراآنية توؤكد  والفل�شفة 
والتحابب والتاآلف بني النا�ش، ولن يكون ذلك اإل اإذا كان الإن�شان مهيًئا لهذا 
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الغر�ش، لذلك فقد و�شع اخلالق يف الإن�شان ا�شتعدادات توؤهله للعمل ع�شًوا يف 
جمتمع اإن�شاين متقدم بقيمه الإن�شانية واأخالقياته التي ياأتي التعارف الإن�شاين 

يف قمتها.

ولقد حر�ش القراآن الكرمي على اإبراز كرامة الإن�شان، ژک  ک        ک  گ  
گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  
الإن�شان  الأحيان جمرد حب  من  الكثري  يف  واأقام  ]الإ�شراء: 70[،  ںژ 

لل�شالم والطماأنينة اأ�شا�ًشا للود وال�شفاء يف املعاملة، قال تعاىل: ژڃ  چ      چ  
چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  
کژ [املمتحنة: 8[، ول �شك اأن ب�شرية تريد العي�ش ب�شالم وطماأنينة حتتاج 
اإىل تزكية التعارف واإمنائه ودفعه اإىل الأمام، ويبداأ ذلك بالعرتاف بالآخر، واأن 

الب�شرية ل حتيا بجهود �شعب واحد اأو ح�شارة واحدة.

ومطلب  ديني  وواجب  �شرعي  مق�شد  التعارف  باأّن  اأخرًيا  اأختم  ولعلي 
ح�شاري و�شرورة اأمنية، اقت�شتها طبيعة اخللق الإن�شاين، واأكدت عليها خمتلف 
بد من  ول  الراهنة،  احل�شارية  اللحظة  اإليها خ�شو�شية  ودعت  الدينية،  ال�شرائع 

التاأكيد هنا على اأّن النا�ش جميًعا من حيث املبداأ والغاية �شركاء يف ثالث:

1- عبادة اهلل تعاىل.
2- عمارة الأر�ش.
)- حتقيق امل�شالح.
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وعلى اأ�شا�ش من ذلك اأقول: لئن افرتقت بنا الطرق وتفرقت بنا الأهواء يف 
�شاأن العبادة ومنطلقاتها، فاإننا مدعوون باأمر ربنا جل وعال لتفعيل قيمنا ومبادئنا 

لأجل عمارة الأر�ش واإقامة العدل حتى تكون امل�شرية الإن�شانية اآمنة.





الف�صل الثاين
تعارف احل�صارات.. اخلربة واملمار�صة

• ومناذج 	 �إ�سالمية  روؤية  �حل�سار�ت..  بني  �لتعارف 
تاريخية - حممد عمارة

• �حلرب 	 خالل  تاريخية  مناذج  �حل�سار�ت..  تعارف 
و�لدبلوما�سية - نادية حممود م�سطفى

• وتعزيز 	 �حل�سار�ت  بني  للتعارف  �لإي�سي�سكو  روؤية 
�مل�سرتك �لإن�ساين - حممد بن �سالح





ڇ     ڇڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ژڄ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژژ ]احلجرات: 13[.

يف الروؤية الإ�سالمية للكون: الواحدية والأحدية  - فقط - للذات الإلهية، 
وكل من وما عدا الذات الإلهية يقوم على التعدد والتنوع والتمايز والختالف.

وهذا التنوع والتعدد والتمايز والختالف يف الروؤية الإ�سالمية، هو قانون 
و�ُسّنة من �سنن اهلل التي ل تبديل لها ول حتويل، ولي�ض جمرد اأمر عار�ض، ول 

جزئي، ول هو جمرد حق من احلقوق، ُينح وُينع، وفًقا للظروف واملالب�سات.

الت�سرذم  فاإنها ل تعني  اأنها قائمة يف كون واحد،  التعددية، ب�سبب  وهذه 
الدائم، ول القطيعة التامة، ول النف�سال احلاد؛ لأنها متايز وتنوع يف كون واحد- 
والتماهي يف  والندماج  الوحدة  على  م�ستع�سية  اأنها  كما   - اإن�ساين  اأو  طبيعي 
اإنها  والختالف.  والتعدد  والتمايز  التنوع  خا�سية  فقدت  واإل  واحد،  منوذج 
اإمنا التفاق يف  واأبًدا - لقوانني عالقات »العموم واخل�سو�ض«،  خا�سعة - دائًما 

التعارف بني احل�صارات.. روؤية اإ�صالمية ومناذج 
تاريخية

حممد عمارة
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�سفات ومكونات، والختالف يف �سفات ومكونات اأخرى. وهذا هو »التعارف« 
بني مكونات هذا التنوع والختالف.

 - كفرد   - يتميز  اأمة،  اأو  �سعب  اأو  قبيلة  يف  يعي�ض  الذي  فالإن�سان، 
بخ�سو�سيات متثل ب�سمته اخلا�سة املميزة له عن �سواه. وهو - يف ذات الوقت- 
ي�سرتك مع الآخرين يف حميطه، يف ال�سفات اجلوامع التي متيز قبيلته اأو �سعبه اأو 
اأمته، وكذلك احلال يف عالقة الأمة بغريها من الأمم، وعالقة احل�سارة بغريها من 

احل�سارات.

ولقد �ساد هذا القانون- قانون اخل�سو�ض والعموم- يف عالقات احل�سارات 
هذه  ومتاهت  اندجمت  اأن  يحدث  فلم  التاريخ،  امتداد  على  ببع�ض  بع�سها 
والقهر،  والحتالل  الغزو  مراحل  واحدة، حتى يف ظل  احل�سارات يف ح�سارة 
التي امتدت لقرون عديدة كما حدث لل�سرق من قبل الإغريق والرومان، ومن 

قبل ال�سليبيني، ومن قبل ال�ستعمار الغربي احلديث.

بني  التعارف  من  مانعة  �سينية  اأ�سوار  قامت  اأن   - اأي�ًسا   - يحدث  ومل 
و�سائل  فيها  تطورت  قد  تكن  مل  التي  القدية،  الأزمنة  يف  حتى  احل�سارات، 
التوا�سل والت�سال، واإمنا كان هناك - دائًما واأبًدا - التفاعل الذي يثمر التعارف، 

واخل�سو�سية التي تثمر احلفاظ على التمايز والتعدد والختالف.
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وقد عرب القراآن الكرمي عن هذا القانون الذي حكم هذه العالقات بني الأمم 
وال�سعوب والثقافات واحل�سارات يف كثري من اآياته الكرية، وكنموذج لها:

• يف القوميات والأجنا�ض: ژں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  	
ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھژ ]الروم: 22[.

• ڻ  	 ڻ   ڻ   ںں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ژ واملناهج:  ال�سرائع  يف 
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھے  ے  ۓ  

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ        ۇ  ۇژ ]املائدة: 48[.

والتقدم  اخلريات  طريق  على  املتعددين،  الفرقاء  بني  الت�سابق  كان  واإذا 
والتطور وال�سالح والإ�سالح - ل يكن اأن يتحقق يف ظل الوحدة؛ والندماج 
والتماهي - التي ينتفي معها التعدد ووجود فرقاء مت�سابقني؛ فاإن هذا الت�سابق ل 
يكن اأن يتحقق اإذا كانت هناك قطيعة كربى وعزلة تامة واأ�سوار مانعة من اللتقاء 

والتفاعل والأخذ والعطاء.

�سبيل  واأي�ًسا  التعاي�ض،  �سبيل  هي  التي  »التعارف«  درجة  هي  وهذه 
الت�سابق على طريق اخلريات والتقدم وال�سالح والإ�سالح، اإنها الغاية من التنوع 

والتعدد والتمايز والختالف. عرّب عنها القراآن الكرمي عندما قال: ژڄ  ڃ  
ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  

ڎ  ڈ   ڈ  ژژ ]احلجرات: 13[.
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ولأن هذه هي الروؤية الإ�سالمية للكون الطبيعي والإن�ساين والفكري، بل 
والنباتي واحليواين، فقد جاء التاريخ احل�ساري لالأمة الإ�سالمية م�سداًقا وتطبيًقا 
القهر الإغريقي  ال�سرق من  الفتوحات الإ�سالمية  القانون. فعندما حررت  لهذا 
الروماين - الذي دام ع�سرة قرون - من الإ�سكندر الأكرب ]356- 323ق.م[، يف 
القرن الرابع قبل امليالد وحتى هرقل ]610- 641م[ يف القرن ال�سابع امليالدي، 
عندما حررت هذه الفتوحات الإ�سالمية ال�سرق من هذه الهيمنة ال�ستعمارية 
الغربية، ودخل هذا ال�سرق من »غانة« -غربًا- اإىل »فرغانة« -�سرًقا- ومن »حو�ض 
الإ�سالمية،  الدولة  اإطار  يف  ال�ستواء«  خط  »جنوبي  اإىل  -�سماًل-  الفوجلا«  نهر 
واحل�ساري  الثقايف  للتنوع  �سورة جامعة وجم�سدة  اأمام  اأنف�سهم  امل�سلمون  وجد 

الذي عرفته الإن�سانية حتى ذلك التاريخ.

الروؤية  الثقافات واحل�سارات - املعرب عن  ولقد كان قانون »التعارف« بني 
الإ�سالمية للكون- هو الذي و�سعه امل�سلمون يف املمار�سة والتطبيق عندما تعاملوا 

مع هذا التنوع احل�ساري الذي ورثوه.

الروؤية، وعلى  مناذج - على �سدق هذه  �ساهدة - جمرد  مناذج  �سئنا  واإذا 
التطبيق اخلالق لهذا القانون، فاإننا يكن اأن نقدم اإ�سارات اإىل هذا التعارف بني 
امل�سلمون يف  التي وجدها  املواريث احل�سارية  البازغة، وبني  الإ�سالمية  احل�سارة 

بالد ال�سرق التي دخلت يف اإطار الإ�سالم. 
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اإبان حكم عمر بن اخلطاب ]13- 23هـ/ 634- 633م[ ، خرجت 
الدولة الإ�سالمية عن ب�ساطتها و�سذاجتها، عندما امتدت حدودها -  بعد اإزالة 

هيمنة الفر�ض والروم - من م�سر اإىل فار�ض عرب ال�سام والعراق.

الإداري  التعامل  يف  ال�سورى  اأهل  اخلطاب  بن  عمر  ا�ست�سار  ولقد 
والقت�سادي، مع هذا الواقع اجلديد، فكان راأي البع�ض ومنهم عثمان بن عفان 
]47ق.هـ - 35هــ/ 577- 656م[، وعلي بن اأبي طالب ]23ق.هـ - 40هـ/ 

للواقع  اجلديدة  املتطلبات  لكن  القائم،  النظام  على  الإبقاء  661م[،   -600
اجلديد، جعلت اخلليفة ياأخذ مب�سورة الذين راأوا يف احل�سارة الرومانية واحل�سارة 
اجلديدة  ال�سورة  وتتطلبها  والقت�ساد،  واجلي�ض  لالإدارة  »تنظيمات«  الفار�سية 

للدولة الإ�سالمية الكربى.

ولقد حتدث الوليد بن ه�سام بن املغرية - الذي تعرف على واقع احل�سارة 
الرومانية - حمبًذا التفاعل مع خربتها يف »التنظيمات«، فقال لعمر بن اخلطاب: »يا 
ن  اأمري املوؤمنني، لقد جئُت ال�سام، فراأيت ملوكها دّونوا ديوانًا وجندوا جنوًدا، فدوِّ
ديوانًا وجّند جنوًدا، فاأخذ عمر بقوله«)1).هكذا بداأ التعارف بني احل�سارة الإ�سالمية 
منذ  والقت�سادية،  والع�سكرية  الإدارية  »التنظيمات«  يف  الرومانية  احل�سارة  وبني 

خروج هذه احل�سارة الإ�سالمية من نطاق احلجاز ب�سبه اجلزيرة العربية.
ابن �سعد، الطبقات الكربى، طبعة دار التحرير، القاهرة، ج2، ق1، �ض212، 216.  (1(
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وبعد اأن كانت دولة اخلالفة - يف طور ب�ساطتها و�سذاجتها- توزع مواردها 
املقاتلني  على  الغنائم  توزع  كما   - املوارد  هذه  جميء  فور  رعيتها  على  القليلة 
اقت�سى  القتال-  الفراغ من  بعد  العادية  يعودون حلياتهم  الذين  املحرتفني،  غري 
ثم  ومن   - الكثرية  الثغور  يحر�ض  حمرتًفا  جي�ًسا  تطلب  الذي  اجلديد،  الواقع 
ا ينظم الإنفاق الدائم على احتياجات الدولة  »ديوانًا للع�سكر« وتطلب نظاًما ماليًّ
وموؤ�س�ساتها - اقت�سى هذا الواقع اجلديد التعرف على ما لدى احل�سارات الأخرى 
من خربات وتنظيمات يف هذه امليادين، فاأ�سار الذين خربوا جتارب الفر�ض يف هذه 
اأمري املوؤمنني، اإين قد  التنظيمات على عمر بن اخلطاب، وقال واحد منهم: »يا 

راأيت هوؤلء الأعاجم يدونون ديوانًا يعطون النا�ض عليه، فدون عمُر الديوان«)1).

اأن  بعد   - الإ�سالمية  الدولة  تعتمده  الذي  ال�سرائبي  النظام  حتديد  ويف 
دخلت يف اإطارها الأودية الكربى لأنهار ال�سرق - النيل ودجلة والفرات وبردى- 
تعّرفت هذه الدولة - على عهد عمر بن اخلطاب - على النظام ال�سرائبي الذي 
 -531[ )اأنو�سروان)  قباذ  بن  ك�سرى  العادل  الفار�سي  امللك  اختار  قد  كان 
578م[، وهو النظام الذي كان ي�سمى »و�سائع ك�سرى«، والقائم على »امل�ساحة«، 
اأي حت�سيل ن�سبة معينة على امل�ساحة املعينة من املح�سول املعني - ولي�ض نظام 
»املقا�سمة« - الذي ياأخذ ن�سبة مقررة من املح�سول، ب�سرف النظر عن امل�ساحة 

وعن جودة الإثمار اأو عدم جودته.

املرجع ال�سابق، ج2، ق1، �ض212، 216.  (1(
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وعن هذا التعّرف والتعارف وال�ستلهام يقول املاوردي ]364 -450هـ/ 
راأي  ا�ستوقفه من  974- 1058م[: »وجرى عمر بن اخلطاب يف ذلك على ما 

ك�سرى قباذ«)1).

وقد ظل هذا النظام ال�سرائبي - الذي اأخذته احل�سارة الإ�سالمية عن احل�سارة 
الفار�سية، قائًما حتى خالفة املهدي العبا�سي ]158- 169هـ/ 775- 785م[)2).

التي كانت  التنظيمات  الإ�سالمية على  وتعّرفت احل�سارة  تعارفت  هكذا 
راأته  ما  منها  فاأخذت  والفار�سية،  الرومانية  يومئذ  ال�سرق  ح�سارات  يف  �سائدة 
»التنظيمات«  هذه  جاعلة  والقت�سادية،  والع�سكرية  الإدارية  النظم  من  منا�سًبا 
اآليات لتحقيق مقا�سد الإ�سالم، وُمثله وقيمه التي جاءت بها ال�سريعة الإ�سالمية. 
يف ذات الوقت الذي حافظت فيه على خ�سو�سياتها العقدية والقيمية، فلم تاأخذ 
التعارف  اإنها طبقت يف  اأي  امليادين،  هذه  والفر�ض يف  الروم  ب�ساعة  من  ب�سيء 
العام،  الإن�ساين  امل�سرتك  فا�ستلهمت  واخل�سو�ض؛  العموم  قانون  احل�ساري 

واحتفظت مبا لها من خ�سو�سيات.

رف�سوا  الدينية،  وفل�سفاتهم  والروم  الفر�ض  عقائد  امل�سلمون  رف�ض  وكما 
ومن  اجلربية،  امللكية  النظم  من  لديهم  ما  رف�سوا  ال�سيا�سية،  فل�سفاتهم  كذلك 
الك�سروية والقي�سرية التي حتكم باحلق الإلهي املع�سوم، ورف�سوا كذلك النظم 

املاوردي، الأحكام ال�سلطانية، طبعة القاهرة �سنة 1973م، �ض148.  (1(
حممد �سياء الدين الري�ض، اخلراج والنظم املالية للدولة الإ�سالمية، طبعة القاهرة �سنة 1961م، �ض75، 110.  (2(
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الطبقية املغلقة التي كانت �سائدة يف نظمهم الجتماعية، وكذلك رف�سوا التاأييد 
والتقدي�ض لنظم العبودية وال�سرتقاق.

واختار امل�سلمون نظام اخلالفة - وهو اإبداع اإ�سالمي - الذي ي�ستمد فيه 
عند  وتعزله  وحتا�سبه،  وتراقبه،  وتبايعه،  تختاره،  التي  الأمة،  من  �سلطانه  اخلليفة 
والرومانية  الفار�سية  احلكم  ينظم  خبرًيا  اخلطاب  بن  عمر  �ساأل  ولقد  القت�ساء. 
ل�سلمان  فقال  الإ�سالم-  بها  جاء  التي   - العدل  قيمة  من  وموقعها  وفل�سفاتها 

الفار�سي ]36هـ/ 656م[:

اأملك اأنا اأم خليفة؟

فقال له �سلمان: اإن اأنت َجَبْيَت من اأر�ض امل�سلمني درهًما اأو اأقل اأو اأكرث 
ثم و�سعته يف غري حقه فاأنت ملك غري خليفة.

فا�ستعرب عمر، ورف�ض لقب امللك، الذي تثنى يف فل�سفة حكمه مع عدالة 
الإ�سالم و�سوراه)1).

- 2 -

وغري التعّرف والتعارف بني احل�سارة الإ�سالمية وح�سارات الروم والفر�ض 
العلوم   - الطبيعية  العلوم  م�ستوى  على  التعارف  بداأ  والتنظيمات«؛  »النظم  يف 

الطبقات الكربى، ج3، ق1، �ض231، 221.  (1(
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الدقيقة واملحايدة- ذات احلقائق والقوانني الثابتة، واملتميزة عن العقائد والقيم 
بـ»علوم  تراثنا  يف  �سميت  التي  وهي  والأيديولوجيات،  والآداب  والفل�سفات 

ال�سنعة«.

708م[   -668 90هـ/   -48[ يزيد  بن  خالد  الأموي  الأمري  ارتاد  وقد 
ترجمة علوم ال�سنعة هذه، فاأنقذ علوم مدر�سة الإ�سكندرية التي تعر�ست كتبها 
ومكتباتها ومدار�سها وجمامعها، وعلماوؤها وفال�سفتها ل�سطهاد الن�سرانية امل�سرية 

قبل الفتح الإ�سالمي.

�سنع خالد بن يزيد - الذي ت�سدر قائمة احلكماء يف احل�سارة الإ�سالمية- 
الطبيعية،  العلوم  ولعلماء  للرتجمة  »اإمارة«  فكّون  الريادة،  وتلك  الإجناز  ذلك 

م�ستقلة عن اإمارة الدولة و�سلطانها.

  - امليدان  هذا  يف  والإبداع  الرتجمة  رائد  احلكيم  الأمري  هذا  �ساأن  وبلغ 
اإىل  عذب-  اإىل  ماحلها  وحتويل  البحر،  مياه  حتلية  على  التجارب  اأجرى  والذي 
احلد الذي جعل عمر بن عبد العزيز ]61- 101هـ/ 681- 720م[، يقول عنه 
- وكالهما اأموي: »ما ولدت اأمية مثل خالد بن يزيد، ل اأ�ستثني من ذلك عثمان 

بن عفان ول غريه«.

وموؤرخ  »الفهر�ست«،  �ساحب  1000م[،  ]390هـ/  الندمي  ابن  وو�سفه 
للعلوم، خطر  له همة، وحمبة  نف�سه،  فا�ساًل يف  »اإنه كان  فقال:  والفنون،  العلوم 
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اليونانيني ممن  باإح�سار جماعة من فال�سفة  فاأمر  ال�سنعة )الكيمياء)،  بباله حب 
اليوناين  الل�سان  من  الكتب  بنقل  واأمره  بالعربية،  ح  تف�سّ وقد  م�سر،  ينزل  كان 

والقبطي اإىل العربي، وهذا اأول نقل كان يف الإ�سالم من لغة اإىل لغة«)1).

اأول من ترجم  »اإنه  ]163- 255هـ/ 780- 869م[:  وقال عنه اجلاحظ 
كتب النجوم والطب والكيمياء«)2).

اأول من  كان  الذي  العزيز،  عبد  بن  اخلليفة عمر  �سار  الدرب  هذا  وعلى 
عمم درا�سة الطب يف احلوا�سر الإ�سالمية، بعد اأن كانت درا�سته مق�سورة على 

الإ�سكندرية وحدها.

حدث هذا التعارف على تراث الإغريق والرومان يف العلوم الطبيعية  - 
الثقافة  »غنو�سية«  امل�سلمون  فيه  رف�ض  الذي  الوقت  يف  واملحايدة -  الدقيقة 
والالهوت  الثقافة  طبعت  التي  والكهانة  وال�سلب  التثليث  وعقائد  الهلينية، 
الكن�سي يف الإمرباطورية الرومانية، كما رف�سوا الآداب الإغريقية - ومالحمها - 

املليئة بالوثنية و�سراعات اآلهة اليونان.

- 3 -

ويف الدولة العبا�سية، وخا�سة اإبان حكم اخلليفة املاأمون ]198- 218هـ/ 
الإن�سانية  العلوم  من  قطاع  على  الإ�سالمية  احل�سارة  تعّرفت  822م[،   -813

ابن الندمي، الفهر�ست، ج1، �ض242.  (1(
اجلاحظ، البيان والتبيني، ج1، �ض178.  (2(
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والجتماعية، متثل يف الفل�سفة الأر�سطية على وجه اخل�سو�ض، ومل يكن ذلك 
هذه  ل�ستخدام  واإمنا  الإ�سالمية،  واحل�سارة  لالإ�سالم  فل�سفة  اتخاذها  بهدف 
العقالنية اليونانية �سالًحا يحارب به امل�سلمون »الغنو�سية« و»الباطنية« اليونانية  - 
الن�سراين  التوحيد  واأف�سدت  لها  �سبق  التي  املحدثة -  الأفالطونية  غنو�سية 
ترجمة  فكانت  الإ�سالمي  التوحيد  لإف�ساد  ا�ستدارت  ثم  والحتاد«،  »باحللول 
ا للرد على الذين ل يوؤمنون اإل مبا  العقالنية الأر�سطية - امل�سائية- �سالًحا يونانيًّ

هو يوناين: ]متغربة ذلك الع�سر[!!

وبعبارة ابن �سينا ]370- 428هـ/ 980- 1037م[ �ساحب الباع الطويل 
فيها  كالًما  اأن جنمع  اإىل  بنا  الهمة  نزعت  »لقد  الفل�سفة:  هذه  وعر�ض  �سرح  يف 
اختلف اأهل البحث فيه، ل نلتفت فيه لفت ع�سبية اأو هوى اأو عادة اأو اإلف، ول 
نبايل من مفارقة تظهر منا ملا األفه متعلمو كتب اليونانيني اإلًفا عن غفلة وقلة فهم 
وملا �ُسمع منا يف كتب األفناها للعاميني من املتفل�سفة امل�سغوفني بامل�سائني، الظانني 
اأن اهلل مل يهد اإل اإياهم، ومل ُينل رحمته �سواهم.. مع العرتاف منا بف�سل اأف�سل 
�سلفهم.. ولقد اأودعت هذا يف كتابي ]ال�سفاء[ و]اللواحق[.. اأما من اأراد الفل�سفة 
فيه  ُيراعى  ل  الذي  ال�سريح  الراأي  يوجبه  ما  وعلى  بالطبع،  عليه  هي  ما  على 
جانب ال�سركاء يف ال�سناعة، ول ُيتقى فيه من �سق ع�ساهم ما ُيتقى يف غريه، ول 
�سيما يف الأ�سياء التي هي الأغرا�ض الكربى، والغايات الق�سوى التي اعتربناها 

وتعقبناها مئني من املرات، فعليه بكتابي ]الفل�سفة امل�سرقية[«)1).
نلينو، حماولة امل�سلمني اإيجاد فل�سفة �سرقية، بحث من�سور بكتاب عبد الرحمن بدوي، الرتاث اليوناين يف احل�سارة الإ�سالمية،   (1(

طبعة القاهرة �سنة 1965م، �ض277، 278، 282.
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ويوؤكد على هذه احلقيقة، حقيقة اأن تعّرف امل�سلمني على الفل�سفة اليونانية، 
على  للرد  يوناين  �سالح  »ا�ستعارة«  كانت  اإمنا  الأر�سطية،  للعقالنية  وترجمتهم 
فل�سفة  اإن  اإذ  لالإ�سالم؛  فل�سفة  ولي�ست لتخاذها  اليونانية،  والغنو�سية  الباطنية 
الإ�سالم قد تبلورت يف »علم التوحيد« و»علم الكالم« و»علم اأ�سول الدين« يف 
الن�سف الثاين من القرن الهجري الأول - وقبل ترجمة الفل�سفة اليونانية- يوؤكد 
 ،]1939  -1876[ هيرن�ض  بكر-كارل  الأملاين  امل�ست�سرق  احلقيقة  هذه  على 
الن�سال  هذا  ويف  ا،  و�سيا�سيًّ ا  دينيًّ الإ�سالم  يحارب  الغنو�ض  كان  »لقد  فيقول: 
ا�ستعان الإ�سالم بالفل�سفة اليونانية، وعني باإيجاد عامل من العلوم الدينية العقلية، 
فكاأن الإ�سالم الر�سمي قد حتالف اإًذا مع التفكري اليوناين والفل�سفة اليونانية �سد 
الغنو�ض، الذي كان خليًطا من املذاهب القائمة على النظر واملنطق وعلى مذاهب 
اخلال�ض، ومن هنا ن�ستطيع اأن نف�سر حما�سة اخلليفة املاأمون للعمل على ترجمة 

اأكرب عدد ممكن من موؤلفات الفال�سفة اليونانيني اإىل العربية«)1).

- 4 -

تعارف  كان  واليونانية،  والرومانية  الفار�سية  احل�سارات  مع  التعارف  وغري 
احل�سارة الإ�سالمية مع تراث احل�سارة الهندية.

الذي  1048م[،   -973 440هـ/   -362[ البريوين  نقراأ  عندما  ونحن 
يقول عنه امل�ست�سرق �سخاو ]1845- 1930م[: »اإنه اأعظم عقلية عرفها التاريخ« 

املرجع ال�سابق، �ض 7- 9.  (1(
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من  وعدًدا  ال�سن�سكريتية،  اللغة  فيها  تعلم  عاًما،  اأربعني  بالهند  عا�ض  اأنه  ونعلم 
وكتب  اأهلها،  بلغات  وفل�سفاتها  الهند  ديانات  ودر�ض  الأخرى،  الهندية  اللغات 
عن احل�سارة الهندية اأوثق واأ�سمل امل�سادر التي ا�ستوعبت تراث هذه احل�سارة 
واإبداعاتها يف الفلك والريا�سيات والهند�سة واحل�ساب وال�سيدلة والأع�ساب، من 
مثل كتب ]تاريخ الهند، اأو حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل اأو مرذولة[ 
وكتاب ]بافنجل[ الذي احتوى على )اأكرث الأ�سول التي عليها مدار اعتقادات 

الهنود)، وكتاب ]تاريخ الأمم ال�سرقية[ وغريها.

ندري كيف كان البريوين منوذًجا لتعارف احل�سارة الإ�سالمية مع احل�سارة 
فتوحات   - البريوين  عبقرية  خالل  من  التعارف  هذا  اأثمر  وكيف  الهندية، 
الفلكية،  الآلت  من  كثري  واخرتاع  الأر�ض،  قيا�ض حميط  واإ�سافات يف حتقيق 
الأجرام  مواقع  لتحديد  املقارنة  وداول  الإح�سائية  اجلداول  من  العديد  وو�سع 
ال�سماوية، ومعرفة زاوية حمور الأر�ض، واأطوال البلدان وعرو�سها، وقيا�ض طول 
بعده عن  وقيا�ض  فلكه،  و�سكل  واأحواله  ومنازله  القمر  وحتديد حركات  ال�سنة، 
الأر�ض، واكت�ساف )اأن الأر�ض متحركة حركة الرحى على حمورها)، واكت�ساف 
)جاذبية ال�سماء لالأر�ض، وجاذبية الأر�ض ملا عليها وما حولها، فال�سيء اإمنا ينجذب 
اإىل النطاق الذي يقع فيه، واإن كان هو ونطاقه منجذبني اإىل ال�سماء)، والإ�سهام يف 
و�سع الأ�س�ض العلمية مليكانيكا ال�سوائل وتوازنها، وح�ساب الوزن النوعي لعدد 
من املعادن والأحجار، وبلورة عدد من النظريات الهند�سية، واأخرى يف ح�ساب 
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اجليولوجيا،  يف  اإ�سهامات  مع  اليونان،  علماء  اإليها  تو�سل  التي  غري  املثلثات 
واجلغرافيا الريا�سية، والتاأريخ للعقاقري والأع�ساب الهندية.

نعم كان البريوين )بعثة علمية) تعّرفت على احل�سارة الهندية، وا�ستلهمت 
الفل�سفات  للهند من خ�سو�سيات يف  ما  على  التحفظ  مع  تراثها،  ما يف  اأف�سل 
والديانات، وذلك وفق قانون: ا�ستلهام ما هو م�سرتك اإن�ساين عام، مع احرتام ما 
التمييز - بعبارة البريوين - بني »املقولت  اأي  لكل ح�سارة من خ�سو�سيات، 

املقبولة واملرذولة«)1)!

- 5 -

وجدير بالذكر اأن هذا املذهب الإ�سالمي يف »تعارف احل�سارات«، مل يقف 
فقط عند ما اأ�سرنا اإليه من التمييز يف مواريث احل�سارات التي مت التعارف عليها 
م�سرتًكا  متثل  التي   - واملحايدة  والدقيقة  الطبيعية  العلوم  ا�ستلهام  حدود  عند 
ا، ل تتغاير حقائقه وقوانينه بتغاير الديانات والفل�سفات - مع توظيف  ا عامًّ اإن�سانيًّ

هذه العلوم الطبيعية بعد تطويرها، يف خدمة عقائد الإ�سالم ومقا�سد �سريعته.

واإمنا نه�ض امل�سلمون - يف هذا التعارف - مبهمة اأخرى، هي النظر النقدي 
اأبدع  اإليها القدماء، فقد  يف حقائق هذه العلوم الطبيعية وقوانينها، التي تو�سل 
علماء الإ�سالم فن التاأليف يف »ال�سكوك واملراجعات« لكثري مما قرره القدماء من 

املو�سوعة العربية، املجلد اخلام�ض، طبعة دم�سق، �سنة 2002م.  (1(
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حقائق وقوانني هذه العلوم، وذلك با�ستخدام »التجارب« التي برع فيها امل�سلمون، 
بعد اإبداعهم للمنهج التجريبي، فكان الت�سحيح الإ�سالمي لكثري ما قرره علماء 

تلك احل�سارات القدية يف ميادين تلك العلوم.

اعتماد  من  التجريبي  املنهج  اكت�ساف  اإىل  امل�سلمون  العلماء  انطلق  لقد 
ويف  القدماء،  �سطره  مبا  الت�سليم  ورف�سوا  »اليقني«،  اإىل  للو�سول  ال�سك«  »مبداأ 
تقرير هذا »املبداأ« قال النظام - اإبراهيم بن اإ�سحق - ]221هـ/ 836م[، وهو من 
اأئمة املعتزلة الذين ا�ستغلوا بالعلوم الطبيعية والتجريبية: »اإن اأول �سرط للمعرفة 

هو ال�سك«.

وقرر حجة الإ�سالم اأبو حامد الغزايل ]450 - 505هـ/ 1058 - 1111م[، 
وهو من كبار اأئمة الأ�سعرية هذا املبداأ فقال: »من مل ي�سك مل ينظر، ومن مل ينظر 

مل يب�سر، ومن مل يب�سر ففي العمى وال�سالل«.

]235 - 304هـ/ 849 - 916م[  اأبو علي اجلبائي  املبداأ عرب  وعن هذا 
فقال: »اإن الواجب الأول على الإن�سان هو النظر«.

اأما ال�سيخ اأبو ها�سم اجلبائي ]247 - 321هـ، 861 - 933م[ فقال: »اإن 
الواجب الأول على الإن�سان هو ال�سك«)1).

فهمي خ�سيم، اجلبائيان اأبو علي واأبو ها�سم، طبعة ليبيا، �سنة 1968م، �ض333.  (1(



حممد عمارة
146146

]163، 255هـ/ 780- 869م[ يف بيان هذا »املبداأ«  ل اجلاحظ  وقد ف�سّ
حتى لقد اعترب ال�سك - املو�سل اإىل اليقني - علًما من العلوم التي يجب طلبها 
وتعّلمها، فقال: »فاعرف موا�سع ال�سك وحالتها املوجبة له، لتعرف بها موا�سع 
اليقني واحلالت املوجبة له، وتعلم ال�سك يف امل�سكوك فيه تعّلًما، فلو مل يكن يف 
ذلك اإل تعّرف التوقف، ثم التثبت، لقد كان ذلك مما ُيحتاج اإليه، فلم يكن يقني 
قط حتى كان قبله �سك، ومل ينتقل اأحد عن اعتقاد اإىل اعتقاد غريه حتى يكون 

بينهما حال �سك«)1).

وانطالًقا من هذا »املبداأ« - مبداأ النظر وال�سك - بحًثا عن اليقني، تبلور 
التاأليف  بالتعارف مع احل�سارات الأخرى، فن  يف تراث الإ�سالم، الذي ارتبط 
يف »ال�سكوك« على ما كتبه القدماء، و�ساعت يف هذه املوؤلفات عبارات من مثل: 
طالي�ض   اأر�سطو  اأجاري  اأن  اأ�ستطيع  »ل  راأيُت«،  قد  نف�سي  »اأنا  لحظت«،  »لقد 
]384 - 322ق.م[ يف هذه النقطة«، »... لأننا، رغم اإجاللنا جلالينو�ض ]129 - 

199م[ فاإن ما �ساهدناه مبلء اأعيننا اأقرب اإىل الت�سديق«.

ويف اإعالء املنهاج التجريبي، وحتكيمه يف املنقول، قال الطبيب الغرناطي 
ابن الكاتب: »اإن القاعدة التي يجب اأن ننطلق منها دائًما هي: اأن برهانًا اقُتب�ض 
ت�سري  مما  الظاهر  النقي�ض  على  يقف  حني  للتغيري  يخ�سع  اأن  عليه  املنقول،  عن 

حوا�سنا اإىل �سدقه«.

اجلاحظ، كتاب احليوان، حتقيق: عبد ال�سالم هارون، طبعة القاهرة، الثانية، ج6، �ض35- 37.  (1(
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 -1313 775هـ/   -713[ اخلطيب  ابن  امل�سلم  العربي  الطبيب  وقال 
ا اأخذ  1374م[: »اإن القاعدة التي يجب اأن ن�ستند اإليها دائًما، هي اأن برهانًا تامًّ
بطريق النقل، ينبغي اأن يخ�سع للتعديل اإذا ما اتخذ موقًفا مناق�ًسا مما ي�سري اإليه 

اإدراكنا احل�سي«.

ما  »كل  1248م[:  ]646هـ/  البيطار  ابن  النبات  وعامل  الطبيب  وقال 
كتبُته هنا نابع من جتربتي ال�سخ�سية، اأو من تقارير اأمثال هوؤلء املخالفني، الذين 

نعرف عنهم اأنهم كتبوا ما وجدوه ثابًتا من خالل التجربة اخلا�سة«.

التي  العلمية  بالتجارب  ال�ستغال  اعتباره  حد  باجلاحظ  الأمر  بلغ  ولقد 
اأ�سرار اهلل يف الكون - الطبيعة والإن�سان واحليوان - عبادة »يتفرغ لها  تكت�سف 
ال�سيوخ اجلّلة والكهول العلية، حتى يختاروا النظر فيها على الت�سبيح والتهليل، 
اأنه  ]التجريب[  اأهله،  يزعم  ال�سالة، وحتى  النت�ساب يف  القراآن، وطول  وقراءة 

فوق احلج واجلهاد، وفوق كل بر واجتهاد«)1).

الكون،  يف  اهلل  اأ�سرار  لكت�ساف  اأهله  ي�سعى  الذي  التجريب،  هذا  لأن 
هذا  الأ�سرار يف  هذه  ملودع  واخل�سوع  للخ�سية  و�سبيل  النظر،  لفري�سة  تنفيذ  هو 
الوجود، وطريق ت�سخري هذه الأ�سرار وقوانينها يف عمران هذا الكون على النحو 

الذي اأمر به اهلل.

املرجع ال�سابق، ج1، �ض216، 217.  (1(
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ولقد ا�ستهرت يف هذا امليدان - ميدان »املراجعة النقدية التجريبية« لرتاث 
القدماء- مناذج اإ�سالمية كثرية، منها - على �سبيل املثال:

• 628هـ/ 	  -520[ البغدادي  اللطيف  عبد  الطبيب  وجهه  الذي  النقد 
1126- 1231م[ جلالينو�ض ]129- 199م[- اأبي الطب اليوناين- الذي 

قرر اأن الفك الأ�سفل لالإن�سان اإمنا يتكون من عظمني جمتمعني مًعا«.

املقولة،  هذه  �سدق  لختبار  العديدة  التجارب  واأجرى  البغدادي،  فجاء 
وو�سل اإىل خطئها، وكتب يقول: ».. اإل اأننا �ساهدنا األوًفا من العظام والهياكل، 
هذه  من  املعرفة  من  وافر  ن�سيب  على  وحت�سلنا  متناهية،  بدقة  بفح�سها  وقمنا 

الدرا�سة، وهي معرفة ما كنا لنتح�سل عليها من درا�سة الكتب«.

عظمتني  من  يتاألف  الأ�سفل  الفك  باأن  علمنا  قد  من  جالينو�ض  »وكان 
ا واحًدا موؤلًفا  يجمع بينهما ن�سيج �سام، غري اأنا عاينا األفي عظم، ومل جند فيها فكًّ

من عظمني، اإنه عظم واحد دون اأي رفو«.

باإزاء  يكون  عندما  حتى   - الإ�سالمي  العلم  وتعرف  تعارف  يقف  مل  فهنا، 
الأ�سماء الالمعة يف �سماء العلم اليوناين - عند قراءة الكتب واقتبا�ض املعلومات، واإمنا 
قام بتطبيق مناهج املالحظة وال�ستقراء والتجريب - التي اأبدعها وبرع فيها- فانتقد 

ما وجده بالكتب، بعدما »عاين« اآلف احلالت - كما يقول البغدادي الطبيب.
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• قام 	 الذي  1288م[-  ]687هـ/  النفي�ض  ابن  الطبيب  هو  اآخر  منوذج 
باملالحظات والتجارب التي اكت�سفت خطاأ جالينو�ض يف م�سارات الدورة 
الدموية، »فقد اكت�سف ابن النفي�ض - لأول مرة وعن طريق التجربة- خطاأ 
جالينو�ض حول دخول الدم من خالل ثقوب احلجاب من حجرات اإىل 

اأخرى )الأذنني والبطني)«.

ف�سحح الدورة الدموية ال�سغرى مب�ساعدة الت�سريح - وهو اكت�ساف انتحله 
بعده بثالثة قرون الإ�سباين ميخائيل �سريفت - ولقد حتدث ابن النفي�ض عن دور 
مهمة  ن�سف  »لكي  فقال:  املتوارثة،  املعلومات  ت�سحيح  والتجريب يف  املالحظة 
كل ع�سو على حدة، ن�ستند اإىل مالحظة دقيقة ودرا�سة �سريحة، دون الكرتاث 

ما اإذا كانت تلك من علوم الأولني الذين �سبقونا اأم ل«)1).

لقد كان العلم اليوناين - كما تقول امل�ست�سرقة الأملانية د. �سيجريد هونكة 
ا، وكانت التجربة فيه غالًبا حمتقرة؛ لأنها  -  ا عقليًّ ا نظريًّ ]1913- 1999م[ - تاأمليًّ

كعمل يدوي - خا�سة بالعبيد! ويف الفكر امل�سيحي، كان العامل باأ�سره دن�ًسا؛ لأن 
مملكة امل�سيح لي�ست فيه! وكان التجريب - يف هذا العامل الدن�ض - هرطقة، تطلب 

احلقيقة خارج الإجنيل!

�سيجريد هونكه، العقيدة واملعرفة، ترجمة: عمر لطفي العامل، طبعة دم�سق، 1987م، �ض 124، 125، 120، 121،   (1(
1/5- 117، 130، 165، 166.  وانظر كتابنا: الإ�سالم يف عيون غربية، طبعة القاهرة �سنة 2005م، �ض 344- 352.
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وجود  )مع  الطبيعة  فال�سفة  من   - جوهره  يف   - اليوناين  كان  »ولئن 
ا�ستثناءات) فاإن امل�سلم قد غدا عامل الطبيعة باملعنى احلريف للكلمة، وخمرتع علم 
الطبيعة التجريبي، واإذا احتقر اليوناين احلر العمل البدين -عمل الرقيق باعتباره 
الفكر،  �ساأن  من  حط  مبثابة  للمعرفة  التطبيقي  ال�ستعمال  واعترب  �سريف،  غري 
للم�سلمني،  التجريبي  الواقع  مع  متاًما  يتعار�ض  هذا  فاإن  العليا،  للمثل  وتدني�ض 
وبف�سل هذا الفرق كان امل�سلمون اأكرث من جمرد و�سطاء للرتاث اليوناين، اأكرث 
من �سعاة بريد للقدمي، فلم يرت�سوا اأن يرددوا كالببغاء معارف القدماء، واإمنا ابتكروا 

ا وجديًدا«)1). �سيًئا خا�سًّ

اإن العامل - ميدان التجريب - هو يف الروؤية الإ�سالمية، خلق اهلل، ي�سبح 
بحمده، واإن مل نفقه ت�سبيحه؛ ولذلك كان اكت�ساف اأ�سراره- بالتجريب - عبادة 
جتعل العلماء القائمني على املالحظة والتجريب اأ�سد النا�ض خ�سية هلل، خالق هذا 

الكون، ومبدع هذا الوجود.

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ژ  اآية  اأن   - املعنى  هذا  يف   - دللة  له  ومما 
 - الطبيعة  علوم  عن  احلديث  �سياق  يف  جاءت  اإمنا   -  ]28 ]فاطر:  ۉژ 
والإن�سان،  واجليولوجيا،  والنبات،  وال�سماء،  املاء،  علوم  النظرية-  العلوم  ولي�ض 

ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں       ڱ     ژ  اإلخ  واحل�سرات..  واحليوان، 
ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  

�سيجريد هونكه، اهلل لي�ض كذلك، ترجمة: غريب حممد غريب، طبعة القاهرة �سنة 1995م، �ض 80. والعقيدة   (1(
واملعرفة، �ض  158، 159.
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ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉې   ې  ې  ې   ىژ ]فاطر: 27، 28[.

جعلت  والتي  والوجود،  الكون  اإزاء  املتميزة  الإ�سالمية  الفل�سفة  ولهذه 
اأ�سرار الوجود فري�سة، وطريًقا لت�سخري قوى الوجود ل�ستعمار الأر�ض  النظر يف 
وعمرانها، كانت هذه الإ�سافات اخلالقة يف تعارف احل�سارة الإ�سالمية مع علوم 

الأولني القدماء من اأبناء احل�سارات الأخرى.

هكذا جتاوز التعارف احل�ساري حدود النفتاح وال�ستفهام، اإىل جمالت 
النظر، وال�سك »والنقد، والت�سحيح، والإ�سافة، والإبداع«.

احل�سارات  مواريث  وبني  الإ�سالمية  احل�سارة  بني  التعارف  حتقق  وهكذا 
القدية الفار�سية، والرومانية، واليونانية، والهندية -منذ بزوغ �سم�ض هذه احل�سارة 
لأمة  الو�سيط  التاريخ  امتداد  وعلى   - الإ�سالم  �سدر  ع�سر  يف   - الإ�سالمية 
الإ�سالم، عندما اأحيا امل�سلمون مواريث تلك احل�سارات، بعد اأن هددها املوات، 
ثم قاموا بالتعرف عليها، والتعارف معها على هذا النحو الذي �سربنا له الأمثال.

- 6 -

»ع�سكرة  اأحدثتهما  والعزلة،  الغفوة  قرون من  وبعد  الع�سر احلديث،  ويف 
والترتية-  -ال�سليبية  الوجود  هددت  التي  اخلارجية  الغزوات  ب�سبب  الدولة« 
قادها  التي  الفرن�سية  احلملة  اأحدثتها  التي  ال�سدمة  وقع  على  الأمة  ا�ستفاقت 
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وهي  1798م[،  ]1213هـ/  وال�سرق  م�سر  على  1821م[   -1869  [ بونابرت 
]1180- 1250هـ/  العطار  ال�سيخ ح�سن  التجديد  رائد  التي واجهها  ال�سدمة 
العلوم  من  بها  ويتجدد  تتغري،  اأن  بد  ل  بالدنا  »اإن  بقوله:  1825م[   -1766

واملعارف ما لي�ض فيها«.

ولقد اأر�سل العطار اأجنب تالميذه ال�سيخ رفاعة رافع الطهطاوي ]1216- 
1290هـ/ 1801- 1873م[، اإماًما للبعثة التي ذهبت اإىل باري�ض تطلب التعرف 
عني  اأول  الطهطاوي  فكان  1826م[،  ]1241هـ/  احلديثة  اأوروبا  ح�سارة  على 
املنهاج  طبق  من  واأول  احلديثة،  الأوربية  النه�سة  منوذج  على  احلديث  لل�سرق 

الإ�سالمي يف تعارف احل�سارات على ما وجده يف باري�ض.

ذهب الطهطاوي اإىل باري�ض وهو عازم على التعرف على احل�سارة الأوروبية، 
وك�سر حاجز العزلة احل�سارية عن م�سر وال�سرق، معلًنا: »اأن خمالطة الأغراب، 
ل �سيما اإذا كانوا من اأويل الألباب، جتلب لالأوطان من املنافع العمومية العجب 

العجاب«)1).

ولأن الطهطاوي قد ذهب اإىل باري�ض بعد اأن ا�ستوى عوده الفكري بالأزهر 
ال�سريف، وانطبعت هويته بالإ�سالم - العقيدة وال�سريعة والقيم والنتماء للوطن 
والأمة- فاإن الرجل مل ينبهر ومل ينده�ض مبا راأى يف باري�ض من ح�سارة مزدهرة، 
رائد  وهو  الطهطاوي  ميز  ولذلك،  الكثريين؛  اأب�سار  تخطف   - يومئذ   - كانت 

الطهطاوي، الأعمال الكاملة، درا�سة وحتقيق: حممد عمارة، طبعة القاهرة 2010م، ج 1، �ض120.   (1(
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التي  واملجامدة  الدقيقة  العلوم  بني  احلديثة،  الأوروبية  احل�سارة  على  التعارف 
التي  -تلك  الوطن  تقدمي  يف  �سرط  هي  والتي  املدين«،  التمدن  »علوم  �سماها 
وهي  والأوطان-  والفل�سفات  الديانات  باختالف  وقوانينها  حقائقها  تختلف  ل 
العلوم التي �سبق لالأوربيني اإبان نه�ستهم، اأن اأخذوها عن امل�سلمني الذين �سبق 

واأخذوها عن احل�سارات القدية.

م�سرتك  هي  التي  العلوم  هذه  بني  احل�ساري  التعارف  الطهطاوي يف  ميز 
اإن�ساين عام، وبني ما لدى اأهل باري�ض واأوروبا من فل�سفات و�سعية ل دينية، تعتمد 
والتي  ال�سماء،  نباأ  عن  املعزولة  الطبيعية  والنوامي�ض  ال�سرع،  من  املجرد  العقل 

تخالف فل�سفة الإ�سالم، التي يتزاوج فيها العقل والنقل، واحلكمة وال�سريعة.

و�سفها  التي  الأوروبية  الو�سعية  الفل�سفة  هذه  اأن  الطهطاوي  اأدرك  ولقد 
باأنها »ح�سوات �ساللية«، قد ه�سمت الن�سرانية، واأفقدتها امل�سداقية والتاأثري على 

�سلوك الأوروبيني.

كما ميز الطهطاوي يف تعارفه وتعرفه على احل�سارة الأوروبية، بني التجارب 
يف  وقيمها  احلرية  مبادئ  ت�سع  التي  والنيابية،  الد�ستورية  النظم  يف  الإن�سانية 
ميز  فيها،  والعقد  اأهل احلل  و�سلطات  الأمة،  �سورى  وتنظيم  والتطبيق  املمار�سة 
بني هذه التجارب وبني خ�سو�سيات اأهل باري�ض يف العقائد والفل�سفات ومنظومة 

القيم والأخالق.
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اإمربيالية،  نزعة  مع ح�سارات ذات  يتعامل  اأنه  الطهطاوي عن  يغفل  ومل 
ت�سعى اإىل الغزو وال�ستعمار، فنبه على �سرورة التمييز يف التعارف احل�ساري بني 
فوائدها«،  التي حتققت  الإن�سانية  و»اخلربات  املدين«،  التمدن  »علوم  ال�ستفهام 

وبني النزعة الإمربيالية لهذه احل�سارة، وقد عرب عن ذلك �سعًرا ونرًثا، فقال:

نعم، بيننا جن�سية الود وال�سفا ولكنني مل األفها علة ال�سم ذلك »اأن الأمة 
امل�سرية اأ�سعب على نفو�سها النقياد لالأغراب«)1).

وقوف  اإىل  الأوروبية،  احل�سارة  على  يتعرف  وهو  قومه  الطهطاوي  ونبه 
امل�سلمني يومئذ مبعنى »العلم« عند علوم النقل، والآليات، دون علوم املقا�سد، 
فقال:  وتقدمها،  الأوطان  عمران  يف  مدخل  لها  التي  واملدين،  التمدن  وعلوم 
»و�سيظهر لك ف�سل هوؤلء الن�سارى يف العلوم عمن عداهم، وبذلك تعرف خلو 
اأمية،  بالدنا من كثري منها، واأن اجلامع الأزهر املعمور، مب�سر القاهرة، وجامع بن 
بال�سام، وجامع الزيتونة، بتون�ض، وجامع القرويني، بفا�ض، ومدار�ض بخارى، ونحو 
ذلك، كلها زاخرة بالعلوم النقلية وبع�ض العلوم العقلية، كعلوم العربية واملنطق 

ونحوه من العلوم الآلية«)2).

وكما تعرف الطهطاوي على علوم التمدن املدين الأوروبية، التي هي �سرط 
يف عمران الأر�ض وتقدم الأوطان، وعلى التجارب الإن�سانية يف النظم الد�ستورية 

املرجع ال�سابق، ج 1، �ض 121.  (1(

املرجع ال�سابق، ج 1، �ض 129.  (2(
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والنيابية، كذلك تعرف على اإبداعات الفرن�سيني يف امل�سرح »التياتر« الذي اأ�سبح 
مدر�سة لتعليم اجلماهري.

وخل�ض الطهطاوي يف هذا التعارف بني ال�سرق الإ�سالمي وبني النموذج 
احل�ساري الأوروبي، اإىل �سيغة دعا فيها اإىل ا�ستلهام علوم التمدن املدين الأوروبية، 
وهي بعبارته: »العلوم ال�سريفة، التي ينتفع بها ويحتاج اإليها يف الدولة والوطن، 
واجلغرافيا،  والطبيعيات،  والفلكيات،  والريا�سيات،  والهند�سة،  الطب،  كعلم 
ما  الع�سكرية، وكل  والفنون  امل�ساريف،  الإدارة، والقت�ساد يف  والتاريخ، وعلوم 

له مدخل يف فن اأو �سناعة«)1).

دعا الطهطاوي اإىل ا�ستلهام هذه العلوم »ال�سريفة«، يف ذات الوقت الذي 
رف�ض فيه الفل�سفة الو�سعية الالدينية، التي تقف عند العقل املجرد عن ال�سرع 

والدين، تلك التي ه�ست الن�سرانية يف اأوروبا.

احل�سارة  على  وتعرفه  تعارفه  يف  املعادلة  هذه  اإىل  الطهطاوي  وخل�ض 
الأوروبية، و�ساغها هذه ال�سياغة الدقيقة واملتوازنة، التي قال فيها:

تغيب ال  فيها  �لعلم  ديار�سمو�س  باري�س  مثل  �أيوجد 
عجيب وحقكم  هذ�  �سباح�أما  له  لي�س  �لكفر  وليل 

 

املرجع ال�سابق، ج 1، �ض 285.  (1(
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فهذه املدينة، كباقي مدن فرن�سا وبالد الإفرجن العظيمة م�سحونة بكثري من 
العلوم  وديار  الدنيا  بالد  اأحكم  من  كانت  واإن  وال�ساللت،  والبدع  الفواح�ض 

الربانية«.

اإن اأكرث اأهل هذه املدينة، اإمنا له من دين الن�سرانية ال�سم فقط، حيث ل 
يتبع دينه، ول غرية له عليه، بل هو من الفرق املح�سنة واملقبحة بالعقل، اأو فرقة 
من الإباحيني الذين يقولون اإن كل عمل ياأذن فيه العقل �سواب؛ ولذلك فهو 
ل ي�سدق ب�سيء مما يف كتب اأهل الكتاب خلروجه عن الأمور الطبيعية، ولهم يف 

الفل�سفة ح�سوات �ساللية خمالفة لكل الكتب ال�سماوية«.

وبعد و�سف الطهطاوي ور�سده ملكونات هذه املعادلة يف النموذج احل�ساري 
الأوروبي:

• تغرب 	 ول  تغيب  ل  التي  املدين،  التمدن  علوم  يف  والإحكام  احلكمة 
�سمو�سها يف هذه البالد.

• وتهمي�ض الدين، وتاأليه العقل املجرد والنوامي�ض الطبيعية، وتغيب ال�سرع، 	
حتى اإن ليل الكفر لي�ض له �سباح!

بعد هذا الت�سوير للنه�سة العلمية يف ظل الفل�سفة الو�سعية الالدينية املليئة 
باحل�سوات ال�ساللية! نبه الطهطاوي على توازن النموذج احل�ساري الإ�سالمي، 
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والذي جعل  التعبدية،  والأمور  املعقولة  الأمور  بني  وال�سرع،  العقل  بني  اجلامع 
هذا  اإىل  الطهطاوي  نبه  العلمانية،  الدنيوية  اإىل  فقط  �سرعية، ل حتتكم  ال�سيا�سة 
النوامي�ض  حت�سني  »اإن  فقال:  الأوربي،  للنموذج  املقابل  الإ�سالمي  النموذج 
التي  وال�سيا�سية  ال�سرعية  والتكاليف  ال�سرع،  قرره  اإذا  اإل  به  يعتد  ل  الطبيعية 
من  اخلالية  ال�سحيحة  العقلية  التكاليف  على  موؤ�س�سة  العامل،  نظام  مدار  عليها 
اأو  لنا  املعقولة  احلكمة  على  ببنيتها  وال�سيا�سة  ال�سريعة  لأن  وال�سبهات؛  املوانع 
اأن نعتمد على ما  التعبدية التي يعلم حكمتها املوىل �سبحانه وتعاىل، ولي�ض لنا 

يح�سنه العقل اأو يقبحه اإل اإذا اأورد ال�سرع بتح�سينه اأو تقبيحه.

والذي ير�سد اإىل تزكية النف�ض هو �سيا�سة ال�سرع، ومرجعها الكتاب العزيز 
املحتاج  ال�سيا�سات  عليه من  ا�ستمل  ما  مع  املغفول  املطلوب من  لأنواع  اجلامع 
والعقول  الأديان  اإىل حفظ  املف�سية  الزواجر  اأحوال اخللق ك�سرع  نظام  اإليها يف 
والأن�ساب والأموال، و�سرع ما يدفع احلاجة على اأقرب وجه يح�سل به الغر�ض، 

كالبيع والإجارة والزواج واأ�سول اأحكامه.

احل�سنى، ول عربة  العاقبة  تثمر  ال�سرع ل  ب�سيا�سة  تكن  ريا�سة مل  فكل 
بالنفو�ض القا�سرة الذين حكموا عقولهم مبا اكت�سبوه من اخلواطر التي ركنوا اإليها 
حت�سيًنا وتقبيًحا وظنوا اأنهم فازوا باملق�سود بتعدي احلدود، فينبغي تعليم النفو�ض 
ال�سريف  ال�سرع  اأن  ومعلوم  املجردة،  العقول  بطرق  ل  ال�سرع،  بطرق  ال�سيا�سة 
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ل يحظر جلب املنافع ول درء املفا�سد، ول ينايف املتجددات التي يخرتعها من 
منحهم اهلل العقل واألهمهم ال�سناعة«)1).

ا لهذا املوقف النقدي من النموذج احل�ساري الأوروبي،  وظل الطهطاوي وفيًّ
ي�ستلهم اإيجابياته، ويعار�ض �سلبياته. 

مطبعة  اإىل  دفع  الرتجمة«،  »قلم  وراأ�ض  م�سر،  اإىل  الطهطاوي  عاد  وعندما 
الدولة بقائمتني من الكتب لطباعتها، الأوىل باملرتجمات يف علوم التمدن املدين، 
التي هي �سرط عمارة الوطن وتقدمه، والثانية خا�سة بكتب الرتاث الإ�سالمي 
احل�ساري  منوذجه  وبني  احلديث  امل�سلم  العقل  بني  التوا�سل  حبال  جتدد  التي 

الإ�سالمي الأ�سيل.

وعندما بداأت بواكري ت�سلل القوانني الو�سعية الأوروبية اإىل م�سر على عهد 
اخلديوي �سعيد با�سا ]1270- 1279هـ/ 1854- 1863م[، يف املحاكم التجارية 
عار�ض  امل�سريني،  والتجار  الأجانب  التجار  بني  املنازعات  يف  للف�سل  باملواين 
الإ�سالمية  املعامالت  فقه  يزيح  الذي  الو�سعي  للقانون  الت�سلل  هذا  الطهطاوي 
عن عر�سه الطبيعي، فكتب معار�ًسا ومعلاًل معار�سته، فقال: »مع اأن املعامالت 
الفقهية لو انتظمت وجرى عليها العمل ملا اأخلت باحلقوق، بتوفيقها على الوقت 
واحلالة، ومن اأمعن النظر يف كتب الفقه الإ�سالمية ظهر له اأنها ل تخلو من تنظيم 
اأبوابًا  ال�سرعية  للمعامالت  بوبوا  حيث  العمومية،  املنافع  من  النافعة  الو�سائل 

املرجع ال�سابق، طبعة بريوت، �سنة 1973م، ج2، �ض159، 160، 79، 32، 477، 386، 387.  (1(
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والعارية،  واملخابرة،  والقر�ض،  وامل�ساربة،  كال�سركة،  التجارية،  لالأحكام  متنوعة 
يغادر من  تفرع م�سارعه مل  الغراء، على  ال�سريعة  اإن بحر  وال�سلح، وغري ذلك. 
ومل  والري،  بال�سقي  واأحياها  اأح�ساها  اإل  كبرية  ول  �سغرية  امل�سائل  اأمهات 
تخرج الأحكام ال�سيا�سية عند املذاهب ال�سرعية؛ لأنها اأ�سل، وجميع مذاهب 

ال�سيا�سات عنها مبنزلة الفرع«)1).

الروؤية  احل�سارات،  بني  العالقات  لقانون  الإ�سالمية  الروؤية  هي  تلك 
اإقامة الأ�سوار ال�سينية العازلة بني احل�سارات، بالرتكيز فقط على  التي: ترف�ض 

اخل�سو�سيات التي تتميز بها كل ح�سارة من هذه احل�سارات.

ما  اإبراز  من  انطالًقا  احل�سارات،  بني  والتماهي  والتقليد  التبعية  وترف�ض 
بني هذه احل�سارات من »عموم«، واإغفال ما لكل منها من »خ�سو�سيات«، ذلك 
احل�سارات،  من  غريها  على  القوية،  احل�سارات  هيمنة  اإىل  ا  عمليًّ يف�سي  الذي 

مبنطق الداروينية، التي جتعل البقاء لالأقوى، زاعمة اأن هذا الأقوى هو الأ�سلح.

�سمات  حتديد  اإىل  احل�سارات،  تعارف  يف  الإ�سالمية  الروؤية  هذه  لت�سل 
العموم، التي يجب اأن تكون ميدانًا للتعارف والتفاعل بني احل�سارات، مع العناية 
بق�سمات اخل�سو�سيات التي تتميز بها كل ح�سارة عن هذه احل�سارات، والتي 

املرجع ال�سابق، طبعة بريوت �سنة 1973م، ج1، �ض544، 369، 370، 533.  (1(
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يق�سي الهتمام بها اإىل بقاء التنوع والتمايز والتعدد بني احل�سارات التي تبدعها 
الأمم وال�سعوب.

التي كانت ول  الق�سية،  الإ�سالمية من هذه  احل�سارة  هكذا كان موقف 
تزال مثرية للجدل واخلالف، وتلك هي مناذج للتطبيقات التاريخية، التي �سهدها 
التاريخ الإ�سالمي يف تعارف احل�سارات، منذ ع�سر �سدر الإ�سالم وحتى ع�سرنا 

احلديث.

اإبان  بالنموذج الغربي  انبهروا  نفر قليل من الذين  اإل  ومل ي�سذ عن هذا 
تراجع وا�سمحالل الدولة العثمانية، فاجتهدوا اجتهاًدا خاطًئا، �سرعان ما تراجعوا 
كله،  الغربي  النموذج  بتقليد  ب�سروا  عندما  وذلك  ا،  فكريًّ ن�سجوا  عندما  عنه 
]1306- 1393هـ  والتماهي فيه على عالته، وقالوا بل�سان الدكتور طه ح�سني 
1889- 1973م[، اإبان انبهاره بالغرب: »اإن العقل ال�سرقي هو كالعقل الغربي 

مرده اإىل عنا�سر ثالثة:

1- ح�سارة اليونان وما فيها من اأدب وفل�سفة وفن.

2- وح�سارة الرومان وما فيها من �سيا�سة وفقه.

3- وامل�سيحية وما فيها من دعوة اإىل اخلري وحث على الإح�سان.
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واأن ال�سبيل وا�سحة: بنية م�ستقيمة لي�ض فيها عوج ول التواء، وهي واحدة 
فذة لي�ض فيها تعدد، وهي اأن ن�سري �سرية الأوروبيني ون�سلك طريقهم يف احل�سارة، 

خريها و�سرها، حلوها ومرها، ما يحب منها وما يكره، ما يحمد منها وما يعاب.

واأن الإ�سالم قد تقبل احل�سارة اليونانية، فلم ل يتقبل احل�سارة الفرن�سية، 
اليونانية  احل�سارة  هو  واحد  اأ�سا�ض  على  قائمتان  والفرن�سية  الغربية  واحل�سارة 

الالتينية، وهو يف نهاية الأمر احل�سارة الكال�سيكية.

يف  �سريتها  ون�سري  احلكم،  مذهبها يف  نذهب  اأن  اأوروبا  اأمام  التزمنا  ولقد 
الإدارة، ون�سلك طريقها يف الت�سريع، وقليل هم امل�سلمون الذين يهتمون بالتوفيق 
بني اإيانهم واملعارف التي ح�سلوها، وهم يندفعون بابتهاج نحو احل�سارة الغربية، 

ويتخذونها مثاًل اأعلى«)1).

قبل  من  الطهطاوي  احتفظ  بينما  بباري�ض،  ح�سني  طه  انده�ض  هكذا 
بتوازنه، ثم عاد طه ح�سني اإىل قواعد التعارف بني احل�سارات، بعد اأن ودع مرحلة 

الندها�ض)2)!

احل�سارات  التقاء  يف  املتوازن،  املوقف  هذا  اأن  على  نوؤكد  اخلتام،  ويف 
ا امتداد تاريخ احل�سارات الأ�سلية وتنوعها، وحتى  وتعارفها، قد ا�ستوى قانونًا عامًّ
طه ح�سني، م�ستقبل الثقافة يف م�سر، طبعة القاهرة �سنة 1938م، ج1، �ض29، 45، 36، 37. ومن ال�ساطئ   (1(
ال�سادق حممودي، طبعة بريوت،  الر�سيد  ترجمة عبد  �سابًقا،  ين�سر  الذي مل  الآخر طه ح�سني يف جديده 

1990م، �ض62.
انظر كتابنا: النتماء احل�ساري: للغرب اأم الإ�سالم؟ طبعة نه�سة م�سر، القاهرة، �سنة 2008م.  (2(
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احل�سارات الغربية راأيناها اإبان نه�ستها احلديثة، قد انفتحت على تراث احل�سارة 
الإ�سالمية يف الأندل�ض، و�سقلية، واإبان احلروب ال�سليبية، فتعرفت على تراثها 
العربية لهذا الرتاث، كما  الإغريقي والروماين من خالل الرتجمات وال�سروح 
حدث عندما اأخذت اأر�سطو ]384- 322 ق. م[ عن طريق �سارحه الأكرب ابن 
ر�سد ]520- 595هـ/ 1126- 1198م[، واأخذت كل تراثها اليوناين والروماين 

يف العلوم الطبيعية عن العلماء العرب وامل�سلمني.

لكن هذه النه�سة الأوروبية احلديثة قد اأخذت من تراث الإ�سالم، وتركت 
الروح  لأنه  والروماين؛  الإغريقي  تراثها  اأخذت  واخل�سو�ض،  العموم  قانون  وفق 
والإبداعات  الإ�سافات  واأخذت  الأوروبية،  احل�سارة  خل�سو�سيات  املوؤ�س�سة 
واملناهج التجريبية التي اأ�سافها امل�سلمون لهذه العلوم الطبيعية؛ لأنها من امل�سرتك 

الإن�ساين العام.

يف  الإ�سالمية،  احل�سارة  فيه خ�سو�سيات  رف�ست  الذي  الوقت  ذات  يف 
العقائد وال�سرائع ومنظومة القيم والأخالق، بل لقد تعاملت مع ابن ر�سد وفق 
هذا القانون، فاأخذت منه �سروحه على اأر�سطو، وتركت ابن ر�سد الفقيه املالكي، 
واملبدع يف علم الكالم الإ�سالمي، وقا�سي ق�ساة قرطبة، فقيه الفال�سفة وفيل�سوف 

الفقهاء.
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ال�سحي  والتعارف  احل�سارات،  تعدد  ويحكم  حكم  عام،  قانون  هو  اإذن 
»الكلمة  النبوي:  الهدي  يف  جاء  وقد  احل�سارات،  هذه  بني  ويقوم  قام  الذي 
املوؤمن« - رواه الرتمذي وابن ماجه. و»احلكمة: الإ�سابة يف غري  احلكمة �سالة 

النبوة« البخاري.

 -1040 513هـ/   -431[ البغدادي  عقيل  ابن  الوفاء  اأبو  الإمام  وقال 
ال�سالح  اإىل  اأقرب  معها  النا�ض  يكون  التي  التدابري  »ال�سيا�سة: هي  1119م[: 

واأبعد عن الف�ساد، واإن مل ينزل بها وحي اأو ينطق بها ر�سول«.

من  نخجل  األ  بنا  »خليق   : ]260هـ/873م[  الفيل�سوف  الكندي  وقال 
العرتاف باحلقيقة وا�ستيعابها مهما كان م�سدرها«.

وقال اأبو الوليد ابن ر�سد ]520- 595هـ/ 1126- 1198م[: »اإنه يجب 
اأكان  �سواء  تقدمنا يف ذلك،  قاله من  مبا  ب�سبيله  نحن  ما  ن�ستعني على  اأن  علينا 

م�سارًكا لنا يف امللة اأو غري م�سارك، طاملا كان �سوابًا«.

وقال جمال الدين الأفغاين ]1254- 1314هـ/ 1838- 1897م[: »اإن 
اأبا العلم واأمه هو الدليل، واحلقيقة تلتم�ض حيث يوجد الدليل«.





تعارف احل�صارات.. مناذج تاريخية خالل احلرب 
والدبلوما�صية

نادية حممود مصطفى

مقدمة: �الأبعاد �ملنهاجية و�لنظرية

اإن خربة عقد من احلوارات )2001- 2011)، والتي ان�سغل بها العامل، 
على م�ستويات عدة: وطنية واإقليمية وعاملية، وعرب دوائر متنوعة: اأكاديية، فكرية، 
اإعالمية، �سيا�سية، ويف جمالت ثالثة متداخلة: الأديان والثقافات واحل�سارات، 
الأمم  اأن  فهو  �سيء  على  دلت  واإن  واملت�سابكة  واملركبة  املعقدة  اخلربة  هذه  اإن 

وال�سعوب واجلماعات ل يكن اأن توجد مبعزل عن بع�سها.

 ولكن الأهم هو كيف يحدث التفاعل والتبادل �سراًعا اأم تعاونًا، �سلًما اأم 
حربًا، وهل هناك حاجة ملدخل اآخر، هو »التعارف«. وهو ما يت�سدى له املوؤمتر بحًثا 
يف خريطة تاأ�سيل »التعارف«: كمفهوم، اأو خطاب، اأو عملية اأو م�سروع، وتطرح 
هذه اخلريطة اإ�سكاليات متعددة اأمام بناء »نظرية التعارف«، كما تنبه هذه اخلريطة 
اإىل �سرورة التمييز بني عدة اأمور: التعارف: روؤية للعامل اأم غاية اأم �سبيل لغاية؟ 

ونحو اأية غاية؟ وجمالت التعارف هل هي معرفية اأم �سيا�سية اأم...
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متعددة،  مداخل  من  البناء  هذا  يف  اأ�سهمت  عدة  بحوث  كانت  واإذا 
النماذج  م�ستوى  وعلى  ع�سكري،   - �سيا�سي  م�ستوى  من  تنطلق  درا�ستي  فاإن 
الراهنة  الدللت  والأهم ل�ستك�ساف  واأخرًيا  نظري،  اإطار  التاريخية، ولختبار 

لهذه النماذج يف ظل »حالة ثورات ال�سعوب العربية«.

ومن ثم فاإن الدرا�سة تنبني على اأربعة اأبعاد منهاجية ونظرية وهي كالآتي: 
اأوًل: منظومة اأو �سبكة مفهوم التعارف، �سياق التعارف، دوائر التعارف احل�سارية 
للتعارف،  التاريخي  الع�سكري   - ال�سيا�سي  املدخل  �سعوبات  الهتمام،  حمل 

ثانًيا: الإطار النظري، ثالًثا: املنهج، رابًعا: الدللة الراهنة.

�أواًل: �ملفهوم، �ل�سياق، �لدو�ئر، �ل�سعوبات

التعدد، التنوع، التعارف، احلوار، رباعية تقع يف �سميم املنظور احل�ساري 
للعالقات بني الأمم وال�سعوب والدول)1).

ال�سنن  من  و�سموًل  كليًة  اأكرث  منظومة  اإطار  يف  الرباعية  هذه  وتنتظم 
احل�سارية: التعارف احل�ساري، التدافع احل�ساري، التداول احل�ساري)2).

د. نادية حممود م�سطفى، العالقات الدولية يف الإ�سالم: نحو تاأ�سيل من منظور الفقه احل�ساري، جملة امل�سلم   (1(
املعا�سر، العدد )133/ 134)، دي�سمرب2009، �ض189-121

نادية حممود م�سطفى، د. �سيف الدين عبد الفتاح واآخرون: منظومة مفاهيم نظم  بناء املفهوم يف: د.  انظر   (2(
احل�سارة  مو�سوعة  )حمررون):  واآخرون  با�سا  فوؤاد  اأحمد  د.  )يف)  الإ�سالم،  يف  الدولية  والعالقات  احلكم 
الإ�سالمية، يف: �سل�سلة املو�سوعات الإ�سالمية املتخ�س�سة )4)، القاهرة: املجل�ض الأعلى لل�سئون الإ�سالمية، 

وزارة الأوقاف، ج. م. ع، 2005، �ض 496-397.
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اإذن، التعارف لي�ض اإل منطلًقا لدورة من العمليات والتفاعالت احل�سارية، 
يعقبه منطلقات اأخرى، وي�سبقه منطلقات اأخرى اأي�ًسا.

والتعارف ل يتم يف فراغ ولكن يف بيئة اأو ن�سق، قد تختلف طبيعتها من 
مرحلة اإىل اأخرى، �سراًعا اأو تعاونًا، �سلًما اأو حربًا. فاإذا كان احلوار هو اإدارة �سلمية 
لل�سراع بالكلمة، فلي�ض من احلتمي اأن يكون التعارف دائًما يف بيئة �سلمية، اأو 
اأو تعاوين �سلمي  اإطار �سراعي  ل �سراعية. ومن ثم، فاإن التعارف قد يكون يف 
حواري، وقد يتحقق يف اإطار �سراعي من خالل احلرب والدبلوما�سية، فكيف اإذن 
ت�سبح احلروب والدبلوما�سية �سياًقا للتعارف اأو متثل ن�سًقا للتعارف؟ وما الفارق 
بني التعارف يف ظل بيئات خمتلفة؟ وكيف كانت احلروب والدبلوما�سية مدخاًل 

للتعارف؟

العربية  احل�سارة  دائرة  ا�ستقراء  من  ال�سوؤال،  هذا  عن  الإجابة  �ساأحاول 
الإ�سالمية يف تفاعلها التاريخي مع دائرة احل�سارة الغربية - امل�سيحية، بحًثا عن 

مناذج تاريخية ت�سرح حالت التعارف، وخا�سًة يف وقت احلرب والدبلوما�سية.

وقراءتي للتاريخ الإ�سالمي والفكر الإ�سالمي من منظور ح�ساري اإ�سالمي 
لدرا�سة العالقات الدولية، وهذه القراءة اأ�سفرت، اأو ا�ستهدفت القرتاب النظمي 
من تاريخ العالقات الدولية بني امل�سلمني وغري امل�سلمني، وهو القرتاب ال�ساعي 
ل�ستك�ساف مراحل واأمناط تطور هذه العالقات �سلًما وحربًا، وتدبر اأ�سباب �سعود 
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ابتداًء،  ركزت  قراءة  وهي  وانق�سامها،  انحدارها  ثم  ووحدتها  الإ�سالمية  الدولة 
على الأطر الع�سكرية وال�سيا�سية والدبلوما�سية لهذه العالقات)1).

 اإل اأن هذه الأطر ما كانت تكفي مبفردها لفهم حقيقة ال�سورة الأعقد تركيًبا 
من العالقات الدولية للم�سلمني، فهي مل تكن عالقات احلروب واملعاهدات فقط 
ولكن كان للعملة وجه اآخر يت�سل بالنا�ض، ولي�ض بامللوك واحلكام واأمراء اجليو�ض 
والتقاليد  والعادات  والأفكار  بالقيم  يت�سل  اأي  فقط،  والدبلوما�سيني  والقادة 

والثقافة، ويف قلبها بالطبع الدين.

ولذا؛ فاإن احللقة الثانية من القراءة ركزت على النماذج الفكرية التاريخية 
اأي�ًسا، اأي ركزت على الفكر ال�سيا�سي يف العالقات الدولية)2).

انظر: د.نادية حممود م�سطفى، مدخل منهاجي لدرا�سة التطور يف و�سع ودور العامل الإ�سالمي يف النظام   (1(
القاهرة: املعهد  الدويل، )يف): د.نادية حممود م�سطفى )اإ�سراف)، م�سروع العالقات الدولية يف الإ�سالم، 

العاملي للفكر الإ�سالمي، 1996، اجلزء ال�سابع. هذا اإ�سافة اإىل اأربعة اأجزاء تطبيقية يف اإطار امل�سروع ذاته:
- د.عال اأبو زيد، الدولة الأموية.. دولة الفتوحات )41- 132هـ/ 661- 750م) من ا�ستئناف الدولة الأموية القوي 

واملوؤثر حلركة فتوحات الرا�سدين اإىل بلوغ املد الفتحي حدوده الطبيعية يف امل�سرق واملغرب، اجلزء الثامن.
- د.عال اأبو زيد، الدولة العبا�سية من التخلي عن �سيا�سات الفتح اإىل ال�سقوط )132- 656هـ/ 750- 1258م)، 

اجلزء التا�سع. 
- د.نادية حممود م�سطفى، الع�سر اململوكي من ت�سفية الوجود ال�سليبي اإىل بداية الهجمة الأوروبية الثانية )642- 

923هـ/ 1258- 1517م)، اجلزء العا�سر.
- د.نادية حممود م�سطفى، الع�سر العثماين من القوة والهيمنة اإىل بداية امل�ساألة ال�سرقية، اجلزء احلادي ع�سر.

د.نادية حممود م�سطفى، درا�سة العالقات الدولية يف الفكر الإ�سالمي: بني الإ�سكالت املنهجية وخريطة   (2(
النماذج واملفاهيم الفكرية، بحث اأعد كاإطار نظري ل�ستكمال امل�ستوى الثالث من م�سروع »العالقات الدولية 

يف الإ�سالم« واخلا�ض بالفكر الإ�سالمي، يوليو 2008 )حتت الطبع).
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وهذا التقاطع بني الع�سكري - ال�سيا�سي، وبني الفكري - الثقايف يف تاريخ 
تتم درا�سة كل جانب على حدة،  اكت�سافه، حيث  ال�سهل  لي�ض من  امل�سلمني، 
الأفكار  وتواريخ  والع�سكرية يف جانب،  ال�سيا�سية  اجلزئية،  اأو  ال�ساملة  فالتواريخ 
واحلياة الجتماعية والقت�سادية يف جانب اآخر. ولكل من هذه التواريخ م�سادرها 
ح�ساب  على  اأحدهما  ولي�ض  التواريخ  بنمطي  لالهتمام  الدعوات  تتعدد  كما 

الآخر)1).

احلرب  للتعارف خالل  تاريخية  مناذج  درا�سة  �سعوبات  اأهم  تتجلى  وهنا 
والدبلوما�سية، حيث لأمناط احلروب والدبلوما�سية ومناذجها عرب التاريخ الإ�سالمي 

م�سادرها املنف�سلة عن اأمناط التعارف احل�ساري عرب هذا التاريخ.

النماذج  حتديد  اإىل  و�سوًل  الدرا�سة،  هذه  متطلبات  اأهم  فاإن  ثم،  ومن 
التاريخية على اختالفها وتنوعها، هو ا�ستح�سار خريطة الن�سق الدويل وموازين 
القوى بني الدول الإ�سالمية وغريها، عرب تطورها وحتولتها من مرحلة اإىل اأخرى 
عرب اأرجاء العامل الإ�سالمي، وهو الأمر الذي حتققه درا�سات التاريخ الإ�سالمي من 
مدخل نظمي، ولي�ض درا�سات التاريخ الإ�سالمي التقليدية، فالأوىل ا�ستهدفت 
الدولية الإ�سالمية -غري  العالقات  نظام  املتكررة يف  التاريخية  اكت�ساف الأمناط 

د.نادية حممود م�سطفى، مدخل منهاجي لدرا�سة التطور يف و�سع ودور العامل الإ�سالمي يف النظام الدويل،   (1(
مرجع �سابق.
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اأي  التاأريخ  فل�سفة  ثم  التاريخ  اإل  ت�ستهدف  مل  الثانية  اأن  حني  يف  الإ�سالمية، 
تف�سريه)1).

احلرب  خالل  للتعارف  تاريخية  بنماذج  تهتم  الدرا�سة  هذه  لأن  ونظًرا، 
هذه  فاإن  والدبلوما�سية،  احلرب  خالل  التعارف  تاريخ  ولي�ض  والدبلوما�سية، 
الدرا�سة ت�ستعني مبا مت من قبل من درا�سات نظمية للتاريخ، و�سرتكز حتديًدا على 
نحٍو  وعلى  متنوعة،  ومكانية  زمنية  ب�سياقات  ترتبط  التي  النماذج،  من  خريطة 
ي�سرح كيف توؤثر توازنات القوى على اجتاه التعارف )من اأين اإىل اأين)، وعلى منط 

التعارف، وكذلك على حمتوى التعارف واآلياته واأدواته. 

اأ�ستاذانا املغفور لهما،  لنا عنه  اإياه و�سرح  التاريخي كما در�سنا  والنموذج 
اأ.د. حامد ربيع واأ.د. منى اأبو الف�سل- ي�سري اإىل خربة حمددة زمانًا ومكانًا ب�ساأن 
واقع  من  �سفتها  تكت�سب  وعمليات  تفاعالت،  من  اأمناط  حولها  تتجلى  ق�سية 

الظروف التاريخية التي تقع يف اإطارها. 

�سياقات  عن  احلديث  يعني  اإمنا  تاريخية،  مناذج  عن  فاحلديث  ثم،  ومن 
ا،  ا اأو معرفيًّ ا اأو فكريًّ حمددة زمانًا ومكانًا ولي�ض حديًثا يف تاأ�سيل »التعارف« فقهيًّ

وهذه ال�سياقات املختلفة ل جتعل »التعارف« اأمًرا واحًدا مطلًقا.

حول منهجية الو�سول اإىل هذه الأمناط انظر: املرجع ال�سابق.  (1(
اأعقاب  - وحول هذه الأمناط واأ�س�ض تف�سريها انظر: د. ودودة بدران، و�سع الدول الإ�سالمية يف النظام الدويل يف 

�سقوط اخلالفة )1924-1991)، يف: م�سروع العالقات الدولية يف الإ�سالم، مرجع �سابق، اجلزء الثاين ع�سر.
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ثانًيا: �الإطار �لنظري

اإن القراءة الأولية بحًثا عن مناذج تاريخية، قادتني اإىل ت�سميم اإطار نظري 
على  اأمور  عدة  بني  التمييز  على  يقوم  وهو  �سوئه،  على  النماذج  لعر�ض  اأويل 

اجلانبني التاليني:

�جلانب �الأول: التمييز بني التاريخ الإ�سالمي ومفا�سل تطور التاريخ الإ�سالمي، 
تف�سرًيا،  اأو  تاأريًخا  درا�سته  مناهج  تتنوع  ممتد  عام  فالأول  التاريخية،  والنماذج 
مفا�سل  هناك  ثم  ومن  ويتحول،  يتغري  كنظام  الإ�سالمي  للتاريخ  ينظر  والثاين 

حتدد متى التغري ومتى التحول.

فعلى �سبيل املثال: تاريخ الفتوح الإ�سالمية، تاريخ ال�سرتداد امل�سيحي، 
تاريخ الوحدة ثم التعدد ثم التجزئة الإ�سالمية، �سهدت كل منها مفا�سل مهمة متيز 
بني مرحلة واأخرى من مراحل هذه العمليات )فتح الأندل�ض، فتح الق�سطنطينية، 
للقوقاز،...  الرو�ض  احتالل  غرناطة،  �سقوط  فيينا،  اأ�سوار  على  العثماين  الف�سل 

�سقوط ممالك الذيلع، الك�سوف اجلغرافية، احلمالت ال�سليبية... اإلخ).

اأما النماذج التاريخية، فهي قد تتكرر يف اأزمنة واأمكنة خمتلفة التفا�سيل، 
الفتح،  املثال: منوذج  ولكن تظل حتمل نف�ض الدللت احل�سارية، فعلى �سبيل 
املوالة  منوذج  اخليانة،  منوذج  الرباط،  منوذج  التجزئة،  منوذج  ال�سرتداد،  منوذج 

والتبعية، منوذج الن�سرة اأو اخلذلن... اإلخ.
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بالقتال  التعارف  عملة:  وجهي  حتمل  والنماذج  املفا�سل  هذه  وجميع 
والتعارف �سلًما، اأو التعارف خالل القتال والتعارف خالل ال�سلم، والناجم عن 
تالحم النا�ض، ولي�ض جمرد احتكاك اجليو�ض والقادة واملفاو�سني، وذلك خالل 
ال�سلم )مثاًل يف ظل  اأوقات  واأن يختلف عن  فرتات احلروب. وهو تالحم لبد 

التجارة، الدعوة، الرحالة،...). 

ومن ثم، فاإن الدرا�سة حتاول الإجابة على ال�سوؤال الآتي: األي�ض التعارف 
تاأ�سيل  من  ينبع  �سوؤال  وهو  والدبلوما�سية؟  القتال  اأوقات  يف  اأي�ًسا  �سبيله  يجد 
ذاتها،  مبتغاة يف حد  اأو حالة  غاية  ولي�ض  باعتباره عملية  ذاته:  التعارف  مفهوم 
كما ينبع ال�سوؤال اأي�ًسا من طبيعة الروؤية الإ�سالمية للحرب وال�سلم، باعتبارهما 

حالت للعالقات تتناوب وتتواىل. 

وبالتايل، فهو ل ينطلق من �سوؤال هل اأ�سل العالقة بني امل�سلمني وغريهم 
يكون  ومتى  احلرب  تكون  متى  ال�سوؤال:  من  ينطلق  ولكن  ال�سلم،  اأم  احلرب 
اأي�ًسا  ينطلق  عنه  الإجابة  الدرا�سة  حتاول  الذي  ال�سوؤال  هذا  اأن  كما  ال�سلم؟ 
لي�ست  فهي  الإ�سالمية  الروؤية  يف  ووظيفتها  احلرب  لدور  ح�ساري  مفهوم  من 
اأدوات اجلهاد،  اأداة من  ولكنها  ذاتها،  ولي�ست غاية يف حد  ا�ستئ�سالية لالآخر، 

ولي�ست الأ�سل يف الروؤية عن العالقة مع غري امل�سلم)1).
د. نادية حممود م�سطفى، اإ�سكاليات البحث والتدري�ض يف علم العالقات الدولية من منظور ح�ساري مقارن،   (1(
موؤمتر »حوار احل�سارات وامل�سارات املتنوعة للمعرفة )املوؤمتر الثاين للتحيز)«، مركز الدرا�سات احل�سارية 

وحوار الثقافات بكلية القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية بجامعة القاهرة، 2007، )حتت الطبع).
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بني  التمييز  يجدر  ولكن  مطلًقا  اأو  م�سمًتا  لي�ض  التعارف  اإن  �لثاين:  �جلانب 
الآتي:

اأم متدهورة؟  اأية ح�سارة؟ زاهرة  اأية ح�سارة نحو  1- اجتاه التعارف: من 
مادية اأم قيمية؟ �ساعدة اأم هابطة... اأم تعارف متبادل بني ح�سارات اأنداد؟

ال�سور  جتاوز  الفروقات؟  اأم  امل�سرتك  يف  البحث  التعارف:  هدف   -2
النمطية، فتح اندلع احلروب، الأمن.

الأفكار،  املعارف،  ال�سلوك،  القيم،  ومو�سوعاته:  التعارف  مناط   -3
املوؤ�س�سات والنظم... اإلخ.

ا�ستباقي،  اإحلاقي/  ق�سري،  اإرادي/  �سال،  ر�سيد/  التعارف:  منط   -4
ا�ستعالئي/ تفاعلي.

5- اآليات التعارف وقنواته واأدواته: من الذي يتعارف على من؟ وكيف؟ 
لي�ض  التعارف  اأدركه؟  بعده وكيف  اأو  التعارف يف حينه  الذي ر�سد هذا  ومن 
من  لها  ننظر  حني  وخا�سًة  ومتغرية  ومركبة  معقدة  ممتدة  عملية  ولكنه  ا  �سكونيًّ

القرتاب الع�سكري ال�سيا�سي.

ومن هنا، فاإن النماذج التاريخية التي تقدمها الدرا�سة حاولت اأن تعك�ض 
ا، بحيث تبني الأبعاد امل�سار اإليها  ا ومو�سوعيًّ ا، ومتنوعة جغرافيًّ خريطة ممتدة زمنيًّ
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اإ�سكالية العالقة بني  اأخرى  ناحية  ناحية. ومن ثم، تبني من  للتعارف من  عالًيا 
الع�سكري وال�سيا�سي، وبني الثقايف واحل�ساري.

فكالهما لي�ض منف�ساًل عن الآخر، ول يكن اأن تكون درا�سة كل منهما 
والثقافات  احل�سارات  بني  املعقدة  العالقات  حقيقة  لفهم  كافية  حدة  على 
والأديان. وحتى لو كانت مداخل التعارف بني احل�سارات حتاول اأن جتد خمرًجا 
من تناق�ض القول اإن هذه العالقات �سراعية )كما يقول الواقعيون)، اأو تعاونية 
)كما يقول املثاليون)، اإل اأن التعارف ذاته بني النا�ض وخا�سًة الذي يتم خالل 
القول،  �سبق  فراغ كما  يتم يف  اإ�سالمية، ل  روؤية ح�سارية  نبع من  واإن  احلروب 
ول بد واأن ي�ستدعي بدوره اإ�سكالية العالقة بني احل�ساري وبني ال�سيا�سي. وهو 
الثقافات  بني  العالقات  لإدارة  كاآلية  احلوار  عن  در�سناه  ما  كل  مثل  ذلك  يف 

واحل�سارات والأديان)1). 

فهو بدوره يتاأثر بال�سياقات املحيطة، ومن ثم فالبد اأن تتاأثر مناذجه التاريخية 
بحالة احلرب اأو الدبلوما�سية املحيطة.

 ويبقى اأخرًيا على خلفية هذا الإطار النظري، ا�ستدعاء ق�سية فكرية معرفية 
مهمة تقع يف �سميم تاريخ التعارف بني احل�سارتني العربية الإ�سالمية والغربية، 
القوة  ع�سر  يف  امل�سلمني  اأن  وحمورها  عدة،  اجتاهات  بني  نقا�ض  مو�سع  وكانت 
والفتوح والزدهار مل يهتموا بالتعارف على غريهم على عك�ض ما حدث منذ اأن 
انظر: اإ�سدارات مركز الدرا�سات احل�سارية وحوار الثقافات بكلية القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية، جامعة القاهرة.  (1(
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بداأ ميزان القوة يف التحول لغري �ساحلهم، كما اأن ف�سل احلمالت ال�سليبية كان 
منطلق اهتمام الغرب بالتعارف علينا ومن ثم تد�سني ال�ست�سراق)1). 

له  ما بني متهم  الدرجات  لتقييم متعدد  بدوره  تعر�ض ال�ست�سراق  ولقد 
على اإطالقه بخدمة ال�ستعمار)2)، وما بني مركز على النماذج ال�ست�سراقية التي 
خدمت ب�سورة اإيجابية التعرف على الإ�سالم بوجوهه املتنوعة )العقيدة، ال�سريعة، 
ال�ست�سراق  بني  للتمييز  داٍع  بني  وما  الفنون...))3)،  التاريخ،  والثقافة،  احل�سارة 
القدمي وال�ست�سراق احلديث)4)، وما بني مهتم مبعرفة كيف يرد امل�ست�سرقون على 
بدرا�سة  مهتم  بني  وما  اإ�سالمية)5)،  فكرية  تيارات  من  لهم  املوجهة  التهامات 
مواقف رموز ال�ست�سراق التقليدي واحلديث من ق�سايا مهمة يف تاريخ العالقات 

انظر: اأبعاد هذا النقا�ض حول الأ�سباب والنتائج والتحولت )يف): د. نادية حممود م�سطفى، الع�سر اململوكي   (1(
من ت�سفية الوجود ال�سليبي اإىل بداية الهجمة الأوروبية الثانية )642- 923هـ/ 1258- 1517م)، مرجع 
نادية حممود م�سطفى، العالقات الدولية يف الفكر الإ�سالمي، مرجع �سابق. وانظر  �سابق، �ض38-42، د. 

اأي�ًسا:
امل�سري )درا�سات  املوؤرخ  التجهيل والفتتان والرف�ض، جملة  امل�سلمني بني  الغرب يف كتابات  اأبو زيد،  - د. عال 

وبحوث يف التاريخ واحل�سارة) ق�سم التاريخ، كلية الآداب، جامعة القاهرة، العدد 8، 1992.
جمال عبد الهادي واآخرون، اأخطاء يجب اأن ت�سحح يف التاريخ: الدولة العثمانية، دار الوفاء للطباعة والن�سر   (2(

والتوزيع، املن�سورة، 1416هـ/ 1995م.
انظر على �سبيل املثال: مقدمة املرتجم واملحقق لكتاب: اآنا ماري �سميل، اجلميل واملقد�ض: درا�سات غري تقليدية   (3(

يف احل�سارة الإ�سالمية، حتقيق وترجمة: عقيل يو�سف عيدان، الدار العربية للعلوم نا�سرون، الكويت، 2008.
اأحمد ال�سيخ، من نقد ال�ست�سراق اإىل نقد ال�ستغراب: حوار ال�ست�سراق، املركز العربي للدرا�سات الغربية،   (4(

القاهرة، 1999.
جمموعة باحثني، ال�ست�سراق بني دعاته ومعار�سيه، بريوت، دار ال�ساقي، ط2، 2000.  (5(
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بني امل�سلمني والعامل وعلى راأ�سها اجلهاد، والدعوة، والفتوح، والأقليات)1) واأخرًيا 
ما بني متهم لل�سرق الآن بعدم القدرة على درا�سة الغرب وفهمه)2).

ومتثل هذه الق�سية الإطار الكلي الذي يحيط بالدرا�سة: متى وكيف ظهر 
وتطور الهتمام بدرا�سة التعارف بني احل�سارتني؟

وما الفارق بني ال�ست�سراق وبني ال�ستغراب؟ وما مو�سع ق�سية التعارف 
بني احل�سارات منهما، وخا�سًة ما نحن ب�سدده يف هذه الدرا�سة اأي خالل احلروب 

والدبلوما�سية؟ 

هذا  عن  الإجابة  حول  املختلفة  الجتاهات  تفا�سيل  عن  النظر  وبغ�ض 
ال�سوؤال، فاإنه يجدر الإ�سارة اإىل اأن التعارف ال�سيا�سي لي�ض املحوري اأو الوحيد 
والدبلوما�سية  املعارك  على  ين�سب  الإ�سالمي  والتاريخ  الإ�سالمي،  التاريخ  يف 
وال�سالطني بني احلكام. ولذا؛ فاإن التعارف ال�سيا�سي من عدمه تابع للتوا�سل 
احل�ساري بني ال�سعوب يف التاريخ الإ�سالمي، فالأخري ممتد وم�ستمر مهما كانت 
حالة العداء اأو التعاون بني احلاكم، لأنه اأ�سل ل يتاأرجح �سعوًدا وهبوًطا يف الروؤية 

الإ�سالمية الكونية الإن�سانية.

نادية  د.  اأرنولد، )يف):  توما�ض  بوازار،  مار�سيل  لوي�ض، جميد خدوري،  برنارد  من  لكل  مقارن  انظر: حتليل   (1(
حممود م�سطفى، العالقات الدولية يف الفكر الإ�سالمي، مرجع �سابق.

جمموعة باحثني، ال�ست�سراق بني دعاته ومعار�سيه، مرجع �سابق.  (2(
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ثالًثا: �ملنهج

من  وانطالًقا  الدرا�سة،  تطرحها  التي  الأ�سئلة  عن  الإجابة  منهج  يقوم 
على  التعارف،  ق�سية  بلب  واملت�سلة  احل�ساري،  باملنظور  املت�سلة  ال�ستدعاءات 
اخلطوات التالية: حتديد املفا�سل التاريخية يف تطور العالقات الدولية الإ�سالمية 
باأبعاده  للتعارف  بالن�سبة  الدللة  ذات  التاريخية  النماذج  اختيار  ثم  جهة،  من 
الفكري  التاريخ  اأدبيات  القراءة يف  ثالثة  اإليه عالًيا، ثم من جهة  امل�سار  املختلفة 
ا�ستدعت  التي  النماذج  عن  بحًثا  العالقات  لهذه  والقت�سادي  والجتماعي 
التعارف  حالة  اإدراك  مت  كيف  ولنتعرف  املفا�سل  هذه  احل�سارية خالل  الأبعاد 

وبوا�سطة من؟

واأخرًيا، حماولة تق�سيم املفا�سل التاريخية يف حماور كربى وتقدمي ب�سعة 
مناذج عن كل حمور، دون ادعاء بالطبع ب�سمول هذه النماذج، فهي لي�ست اإل 
الباحث، وقد تعك�ض اهتماًما  انتقائية. وذلك على �سوء معارف  جمرد حالت 
ا يف حدود الطالع على التواريخ الجتماعية والقت�سادية يف نطاق اهتمام  ذاتيًّ
درا�سات  اأو  الأنرثوبولوجيا  ولي�ض  الدولية،  العالقات  يف  كمتخ�س�ض  الباحث 
مناذج  النماذج جمرد  هذه  تظل  ولذا  التاريخ؛  اأو  الثقافية  الدرا�سات  اأو  املناطق 
ولي�ض النماذج ال�سارحة لل�سورة الكلية للتعارف بكافة جوانبه امل�سار اإليها عالًيا.

اأخرى،  حالت  عليها  ويراكم  النماذج  هذه  يدعم  اأن  بد  ل  ثم،  ومن   
اأو  ال�سيا�سية  �سواء   - الدولية  التواريخ  يف  كلية  منظمة  درا�سة  تتطلب 
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القت�سادية -الجتماعية- لر�سم خريطة اأكرث �سموًل من ناحية، وملناق�سة دللة 
وللنظر يف مدى  بل  اأخرى،  ناحية  من  الدرا�سة  هذه  املقرتح يف  النظري  الإطار 
م�سداقية ما يقدم يف هذه الدرا�سة من مقولت وذلك على �سوء النماذج املقدمة. 

لدرا�سة  اإ�سالمي  ح�ساري  منظور  من  انطلقت  واإن  الدرا�سة  هذه  فاإن 
درا�سات  من  يتم  قد  ما  مع  اختالفها  مو�سع  فما  الإ�سالمية،  الدولية  العالقات 
من  التعارف  الق�سية  نف�ض  حول  اأخرى  منظورات  من  ولكن  مناظرة،  اأخرى 

خالل احلروب والدبلوما�سية؟

ر�بًعا: �لدالالت �لر�هنة للذ�كرة �لتاريخية

قبل النتقال لعر�ض النماذج التاريخية املعنية، يجدر التوقف عند الأمر 
التايل: اإن الإجابة عن الأ�سئلة الكربى التي تنطلق منها الدرا�سة متثل الذاكرة 
بني  التعارف  من  الراهنة  املرحلة  وتدبرها خالل  بها،  الوعي  الواجب  احل�سارية 
احل�سارتني يف ظل العوملة، ويف ظل اختالل ميزان القوة املادية بني احل�سارتني، 
ويف ظل مراجعة �سعوب كل منهما لذاتيته وهويته. ومن ثم، فاإن النماذج التاريخية 
Current History. املعني بها يف الدرا�سة، �ستمتد اإىل بع�ض مناذج التاريخ اجلاري

ا اأو غاية يف حد  اإن احلاجة لدرا�سة هذه النماذج التاريخية لي�ض ترًفا علميًّ
ذاتها، اأو ك�سبيل من �سبل مناق�سة م�سداقية مقولت افرتا�سية اأو اإمربيقية عن 
»التعارف بني احل�سارات«، باعتبار اأن التاريخ هو معمل حي للعلوم الجتماعية، 
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ولكن تنبع اأي�ًسا هذه احلاجة من احتياجات راهنة لل�سعوب العربية والإ�سالمية 
وهي تعاي�ض، يف ظل العوملة، وما بعد احلرب الباردة، وما بعد احلادي ع�سر من 
�سبتمرب، مرحلة من تطور النظام العاملي متار�ض تاأثريها على هذه ال�سعوب باأكرث 
من و�سيلة، وعلى نحو تنامى فيه اخرتاق اخلارجي للداخلي، وهو الأمر الذي لبد 

واأن يوؤثر على منط تعارف هذه ال�سعوب على �سعوب اأخرى والعك�ض �سحيح.

التعارف،  عن  التاريخية  النماذج  لفهم  الراهنة  احلاجة  اأهمية  وتكت�سب 
اأبعاًدا اإ�سافية يف ظل اندلع الثورات العربية، ابتداًء بتون�ض مروًرا مب�سر، واليمن 
والبحرين وليبيا و�سوريا )حتى الآن). فاإذا كانت الثورات قد اأعلت من وزن دور 

ال�سعوب، فكيف ينعك�ض هذا على اأمناط التعارف الراهنة؟

ومن ثم، فاإن منهاجية الدرا�سة متتد من النماذج التاريخية اإىل تلك الراهنة 
اجلارية، و�سيتم عر�ض جمموعة من النماذج التاريخية يف اأربعة حماور، هي:

�ملحور �الأول: )الفتوح، ال�سرتداد، الأقليات امل�سلمة): وتوزعت مناذج ثالثية 
الو�سطى،  واآ�سيا  القوقاز  مناطق  يف  وال�سعف،  القوة  ع�سور  بني  املحور،  هذا 

الأندل�ض، الزيلع، البلقان، وهي املناطق املحيطة بالقلب العربي الإ�سالمي)1).

مل�سروع  التطبيقية  الأجزاء  يف  والدبلوما�سية  الع�سكرية  واأبعادها  املفا�سل  لهذه  التاريخية  ال�سياقات  انظر:   (1(
الفتوحات  دولة  الأموية..  الدولة  زيد،  اأبو  عال  د.  اإليها:  الإحالة  وال�سابق  الإ�سالم،  يف  الدولية  العالقات 
)41- 132هـ/ 661- 750م) من ا�ستئناف الدولة الأموية القوي واملوؤثر حلركة فتوحات الرا�سدين اإىل بلوغ 

املد الفتحي حدوده الطبيعية يف امل�سرق واملغرب، اجلزء الثامن.
- د. عال اأبو زيد، الدولة العبا�سية من التخلي عن �سيا�سات الفتح اإىل ال�سقوط )132- 656هـ/ 750- 1258م)، 

اجلزء التا�سع. 
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ال�سرتداد  مناذج  جاءت  وكيف  الإ�سالمية،  الفتوح  مناذج  جاءت  فكيف 
وطبيعة  ملاهية  بالن�سبة  الدللة  وما  التعارف،  من  باأمناط خمتلفة  املناطق  هذه  يف 
املناطق  يف  الآن  امل�سلمني  ماآل  وما  امل�سرتدة؟  اأو  الفاحتة  بالقوة  املعنية  احل�سارة 
امل�سرتدة؟ وما ماآل امل�سيحيني الآن يف الدول الإ�سالمية؟ ما منط التعارف الذي 
اإفريقيا،  وال�سام و�سمال  الو�سطى، وم�سر  واآ�سيا  للقوقاز  بالفتح الإ�سالمي  اقرتن 
وقوميات  اأديان  على  نتائجه  وما  وغربها؟  اإفريقيا  و�سرق  والبلقان،  والأندل�ض، 
وثقافات �سعوب هذه املناطق، وعلى العمران احل�ساري يف مرحلة الفتوح الرا�سدة 
ر�سيد،  تعارف  باأنه  و�سفه  يكن  األ  والعثمانية؟  والعبا�سية  الأموية  الدول  ثم 

تفاعلي، لي�ض ا�ستئ�سايل؟

القرن  اأواخر  منذ  املتزامنة  �سبه  ال�سرتداد  اأمناط  مع  املقارنة  �سوء  وعلى 
اخلام�ض ع�سر يف نف�ض املناطق )والتي اكتملت خالل القرن ال�ساد�ض ع�سر يف 
الأندل�ض وا�ستمرت يف ال�سرق ويف البلقان حتى نهاية القرن التا�سع ع�سر واأوائل 

ا؟   ا ا�ستئ�ساليًّ القرن الع�سرين)، فما منط التعارف: اأمل يكن �سالًّ ا�ستعالئيًّ

وماذا عن المتدادات الراهنة ملا بعد ال�سرتداد، بالن�سبة لو�سع الأقليات 
)ال�سي�سان، البو�سنة، م�سلمو اأوروبا) يف هذه املناطق؟)1) 

- د. نادية حممود م�سطفى، الع�سر اململوكي من ت�سفية الوجود ال�سليبي اإىل بداية الهجمة الأوروبية الثانية )642- 
923هـ/ 1258- 1517م)، اجلزء العا�سر.

- د. نادية حممود م�سطفى، الع�سر العثماين من القوة والهيمنة اإىل بداية امل�ساألة ال�سرقية، اجلزء احلادي ع�سر. 
وحول ال�سياقات التاريخية وال�سيا�سية الع�سكرية يف هذه املناطق، انظر: اأعداد حولية اأمتي يف العامل، مركز   (1(

احل�سارة للدرا�سات ال�سيا�سية، القاهرة.
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ومن الأعمال عن التواريخ الفكرية والجتماعية والتي ت�سرح هذه الأمناط 
اأن نتوقف عند النماذج  املتقابلة من التعارف خالل الفتوح وال�سرتداد: يكن 

التي تقدمها الأعمال التالية:

1- مناذج من كتاب »�لفتوح �لعربية �لكربى«)1) 

يقدم هذا الكتاب تاأريًخا غري تقليدي، وفق منهج علمي جديد )كما حدده 
املوؤلف نف�سه وكما علق عليه املرتجم)، وي�سعى اإىل الإجابة عن �سوؤال مزدوج: 
ملاذا كان جناح امل�سلمني �سريًعا ووا�سع النطاق يف الفتح؟ وكيف متكنوا من حتويل 
الفتح اإىل تغيرٍي دائم يف م�سائر املناطق وال�سعوب؟ وذلك من خالل فهم لتاريخ 
الفتوح يخالف التيار ال�سائد يف البحث التاريخي الأوروبي والأمريكي عن هذه 
معظم  اأن  كيف  عن  املرتجم،  وتقدمي  مقدمته  وفق  الكتاب،  ويك�سف  الفتوح. 
الفتوح كانت �سلمية، وكيف راأى اأهل البالد املفتوحة يف الفاحتني »�سادة اأف�سل 

من �سادتهم القدامى«.

اأكرث  اإجابة  لتقدمي  ي�سعى  فهو  اأي�ًسا،  املوؤلف  مقدمة  ووفق  اأخرى،  بعبارة 
تركيًبا من التي قدمها بع�ض اأهل هذا الزمان »من امل�سيحيني« )اإنها اإرادة الرب).

ومن بني تفا�سيل الأحداث التاريخية ذات الدللة املهمة عن فتح م�سر 
وال�سام و�سمال اإفريقيا، يكن القول اإن املوؤلف قد اأبرز الإجابة عن ال�سوؤال التايل، 
هيو كيندي،  الفتوح العربية الكربى: كيف اأثر انت�سار الإ�سالم على تغري العامل، ترجمة وتقدمي وتعليق: قا�سم   (1(

عبده قا�سم، املركز القومي للرتجمة، القاهرة، 2007.
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الذي طرحه اأحد رهبان القرن ال�سابع امليالدي تعليًقا على الفتوح العربية: »كيف 
يكن لرجال عراة، يركبون دومنا دون درع اأو تر�ض اأن يتمكنوا من النت�سار ويحطوا 

من �ساأن روح الكربياء الفار�سية؟)1).

وعاداتهم  واأعدائهم  وامل�سلمني  العرب  بني  الفرق  هي:  الإجابة  وهذه 
ومواقفهم وقيمهم املختلفة«)2). 

ومن بني الق�س�ض ذات املغزى يف الكتاب، تلك املنقولة)3)، عن اأحد كتب 
تاريخ فتح م�سر )ابن عبد احلكم) خالل فتح الإ�سكندرية عن مواجهة بني فار�ض 
فتح  باأحداث  مقارنًة  ب�سيطة  الق�سة  تبدو هذه  قد  بيزنطيني،  فار�سني  عربي وبني 
وعدم  والغنى  الرتف  اأثر  بني  الفارق  املوؤلف:  وفق  بينت،  اأنها  اإل  الإ�سكندرية 
والتق�سف  الزهد  حياة  مقابل  يف  البيزنطيني  عند  احلربية  الأمور  خ�سونة  اعتياد 
واحلرمان لدى الفار�ض العربي، وقدراته القتالية العالية اإىل جانب اإيانه ال�سديد 
املادية  بالأغرا�ض  مبالته  وعدم  بالف�سيلة  مت�سكه  عن  ف�ساًل  ودوره،  بر�سالته 

)الغنائم)، بل والن�سراف قارئًا للقراآن بعد �سرعه لعدوه.

ومن ناحية اأخرى، ويف مو�سع اآخر من الكتاب، حني و�سف فتح ال�سام 
بني املوؤلف، من خالل امل�سادر عن اأحداث كثرية، كيف جتلت قوة اإيان و�سرب 
وجلد امل�سلمني يف اأعمال احل�سار، وكيف جتلت م�ساندة اهلل لهم على اأكرث من 

املرجع ال�سابق، �ض15.  (1(

املرجع ال�سابق، �ض44.  (2(
املرجع ال�سابق، �ض48-44.  (3(
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نحو، يف مقابل حت�سرات البيزنطيني على اأنف�سهم والياأ�ض الذي دب يف نفو�سهم 
وانتظارهم ال�سقوط وفق اإرادة الرب)1). 

الديانتني  اأتباع  بني  الأمر  ينتهي  كيف  املوؤلف)2)  بني  ثالثة،  ناحية  من 
وكذلك  حم�ض)،  )يف  يوحنا  كني�سة  مقا�سمة  اإىل  عنيفة  حرب  يف  املتقابلني 
امل�سيحية،  للقوات  ال�سيا�سية  الهزية  »بعد  هذا:  ويقول يف  والنجف،  دم�سق  يف 
تعاي�ست اجلماعات الدينية )امل�سلمون والن�سارى) مًعا، على اأ�سا�ض من الت�سامح 

املتبادل، اإن مل يكن يف حال من الن�سجام والتوافق«.

ويت�سمن الكتاب روؤى من اأكرث من م�سدر تاريخي عربي وغري م�سلم، فهو 
يقدم اأي�ًسا روؤى قا�سية عن فتح العرب قدمتها م�سادر قبطية ت�سف عنف ودموية 

هذا الفتح، وا�ستعباد اأهل م�سر لدرجة الت�سبيه بفرتة حكم فرعون)3).

اإن كتاب الفتوح الكربى، وفق هذه املنهاجية متعددة امل�سادر والروايات 
عن احلدث الواحد، اإمنا يقدم لقطات حية عن منط من اأمناط التعارف، حني الفتح 
العربي وكيف اختلفت الروايات التاريخية امل�سيحية والإ�سالمية حول تكييفه، 
وكيف اأ�سهم هذا الكتاب، من خالل املقارنات يف تقدمي م�ساهمة علمية من�سبطة.

املرجع ال�سابق، �ض125-124.  (1(
املرجع ال�سابق، �ض126.  (2(
املرجع ال�سابق، �ض484.  (3(
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وبال �سك، فاإن الدللت احل�سارية الراهنة لهذا الكتاب، وما يقدمه من 
مناذج، ذات اأهمية كربى يف اإطار ال�سياق الراهن يف ال�سرق العربي واخلا�ض بو�سع 
�سنعه  يف  ي�سهم  �سياق  وهو  م�سيحييها،  من  املنطقة  بتفريغ  يهدد  مما  امل�سيحيني 
العديد من العوامل ال�سيا�سية الداخلية واخلارجية، فهو ظريف، ولي�ض هيكلي نابع 

من طبيعة ثقافة ودين اأغلبية اأهل املنطقة كما يدعي البع�ض)1).

ومما ل �سك فيه، اأن هذه الدللة الراهنة للكتاب لبد واأن تتاأكد من قراءة 
احل�سارة  ع�سور  عرب  والتعارف  للتوا�سل  تاريخية  مناذج  عن  اأخرى  كتابات  يف 
املحور  هذا  يف  لحًقا  �سريد  كما  فقط،  الفتوح  لقطة  ولي�ض  الإ�سالمية،  العربية 

وحماور اأخرى.
2- مناذج من كتاب »�الإ�سالم يف يوغ�سالفيا من بلغر�د �إىل �سر�ييفو«)2)

البلقان، ومن مدخل  العثمانية يف  الفتوح  تاريخ  الكتاب جانًبا من  ُيقدم 
تعاريف اآخر يت�سل بالنا�ض خالل توايل احلروب الع�سكرية وتغري توازنات القوى 
فتح  منذ  قرون،  ثالثة  عن  يزيد  ما  عرب  والنم�ساويني  وال�سرب  العثمانيني  بني 
كو�سوفا الذي اأكد الهيمنة العثمانية على املنطقة، وحتى احلروب البلقانية التي 

�سفت احلكم العثماين يف البلقان )1912- 1913). 

مركز   ،»(2010 �سبتمرب   18-17( امل�ستقبل،  الدور،  التاريخ،  العربي:  الوطن  »م�سيحيو  موؤمتر  اأعمال  انظر:   (1(
الدرا�سات احل�سارية وحوار الثقافات بكلية القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية، جامعة القاهرة )حتت الطبع).

د. حممد اأرناوؤوط، الإ�سالم يف يوغ�سالفيا من بلغراد اإىل �سراييفو، دار الب�سري للن�سر، عمان، 1993.  (2(
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واملدخل التعاريف الذي يقدمه املوؤلف هو مدخل فريد األ وهو تاريخ املدن 
)بلجراد و�سراييفو)، وكيف اأن اأحوالهما العمرانية وخ�سائ�سهما الب�سرية وغريها 
تتغري بتغري القوة امل�سيطرة، عثمانية كانت اأو جمرية من�ساوية اأو �سربية، وهو التغري 
منط  على  لي�ض  انعك�سا  متقابلني  ح�ساريني  منوذجني  بني  الفارق  يعك�ض  الذي 
احلروب فقط، ولكن على منط اإدارة العمران اأو تخريبه يف ظل ت�سامح اأو تع�سب، 

وذلك خالل فرتة ما بعد احلروب.

ويلخ�ض املوؤلف يف تقديه للكتاب، ما يف�سله الكتاب من دورات ازدهار، 
ودورات ارتداد للمدينتني يف اإطار التعاقب من احلكم العثماين اإىل غريه)1).

ويقول املوؤلف عن بلجراد)2): »خالل احلكم العثماين الطويل )1521- 
لهذا  ال�ستقرار  توفر   ،(1689  -1521( الأوىل  الفرتة  يف  وخا�سًة   ،(1867
ال�سرقية.  اأوروبا  يف  املدن  اأكرب  من  واحدة  اإىل  قلعة  من  بلغراد  لت  وحتوَّ املوقع 
للمدينة  كنموذج  ازدهرت  جديدة  مدينة  القلعة  خارج  ن�ساأت  لقد  الواقع،  ويف 
ا متقدًما بالن�سبة للو�سط الأوربي. ومع هذا  الإ�سالمية، و�سكلت منوذًجا ح�ساريًّ
العثماين،  البلقان يف ظل احلكم  الأخرى يف  املدن  منو  الذي �ساحبه  الزدهار، 
امتدت حدود ال�سرق غربًا حتى اأ�سبحت مدينة بلغراد »بوابة ال�سرق« بالن�سبة 
لالأوروبيني الغربيني، الذين كانوا ي�سعرون عند و�سولهم اإىل بلغراد بعبورهم اإىل 

املرجع ال�سابق، �ض13-11.  (1(
املرجع ال�سابق، �ض12.  (2(
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جاءت  بدم�سق،  ه  ُت�َسبَّ بلغراد  فيه  اأ�سبحت  الذي  الزدهار،  هذا  وبعد  ال�سرق. 
ا كرمز للنموذج احل�ساري ال�سرقي  حرب ال�سرتداد لتق�سي على بلغراد تدريجيًّ
الإ�سالمي يف اأوروبا، وهكذا، با�ستثناء اجلامع الوحيد الذي بقي يف املدينة بعد 
اأن كان عدد اجلوامع يتجاوز املئتني، تبدو بلغراد الآن مدينة اأوروبيًة حديثًة ل متتُّ 

ب�سلة اإىل تراثها احل�ساري ال�سابق«.

وحتت عنوان »�سراييفو: دار اجلهاد والزهرة بني املدن«، يقدم د. الأرناوؤوط 
كل  باعتبار  و�سراييفو  بلجراد  بني  الت�سابه  وُيبني  كتابه،  من  الثاين  للق�سم 
الع�سر  خالل  البلقان  يف  ح�سل  الذي  الفريد  العمراين  للتطور  »منوذًجا  منهما 
جديدة  ح�سارة  عن  تعبرًيا  الفريد  العمراين  التطور  هذا  وكان  العثماين)1)«: 
مركز  اإىل  حتولت  و�سراييفو  بلغراد  من  كالًّ  فاإن  ولذلك  الإ�سالمية)؛  )احل�سارة 
من مراكز هذه احل�سارة املتميزة باملالمح العمرانية، والتعاي�ض والت�سامح والإبداع 
والرتكية  كالعربية  معروفة  تكن  مل  جديدة،  بلغات  التاأليف  جمال  يف  اجلديد 
والفار�سية. ومع هذا الت�سابه، كما قلنا، بني بلغراد و�سراييفو لدينا هناك نوع من 
الرتابط اأي�ًسا يف امل�سري. فبعد اأن اأ�سبحت عا�سمة �سربيا، عاي�ست بلغراد اأوًل ما 
ُي�سمى الآن التطهري، اأي تطهري املدينة من امل�سلمني، وما ُيذّكر بهم من جوامع 

ومدار�ض ومن�ساآت اأخرى، وذلك با�سم التخّل�ض من الأتراك.

وعندما اأ�سبحت بلغراد عا�سمة يوغ�سالفيا )1918)، وجد امل�سلمون يف 
�سراييفو اأنف�سهم يف و�سع م�سابه، اإذ تعر�سوا ملجازر دموية وحو�سروا بال�سعارات 

املرجع ال�سابق، �ض152.  (1(
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اأو  اآ�سيا«،  اإىل  »الأتراك  �سعار  حتت  بالهجرة  تطالبهم  التي  ال�سحفية  واملقالت 
�سمدوا  امل�سلمني،  البو�سنيني  اأن  مع  )امل�سيحية).  القدمي«  »الدين  اإىل  بالعودة 
وقاوموا، اإّل اأن تلك العقلية التي ل تفهم اإل يف »التهجري و»التطهري« بقيت كامنة 

وتنتظر الفر�سة لنطالقتها من جديد«. 

اإن منوذجا كل من بلجراد و�سراييفو التاريخيني يعك�سان منًطا من التعارف 
احل�ساري، يف مقابل منط من التعارف ال�ستعالئي ال�ستئ�سايل. وهو منط ممتد عرب 
التاريخ وجت�سد يف �سكله املعا�سر بعد نهاية احلرب الباردة يف ماأ�ساة حروب الإبادة 
باإبادة  ا  زمنيًّ واقرتن ذلك  ب�سفٍة خا�سة،  والكو�سوفيني  البو�سنيني  والتطهري �سد 

اأخرى يف القوقاز �سد �سعب ال�سي�سان بعد تفكك الحتاد ال�سوفيتي.

ولقد �سبق وتعر�ض هذا ال�سعب بدوره ملواجهات من التهجري والإبادة يف 
ظل الرو�سنة وال�سـڤيتة، وبعد اأن اأحكم القيا�سرة الرو�ض هيمنتهم على القوقاز يف 

منت�سف القرن التا�سع ع�سر، بعد �سراع على النفوذ مع العثمانيني.

ال�سربي  ال�سرتداد  ومن  الرو�سي،  ال�سرتداد  من  احللقات  هذه  كل 
واملجري، ل تقارن بال�سرتداد الأكرب يف الأندل�ض.

3- �ال�سرتد�د يف �الأندل�س

مت عرب حلقات متتالية تدعمت خاللها قوة ق�ستالة واأرجون ووحدتهما يف 
مقابل تزايد جتزئة ممالك الأندل�ض واإماراتها من ناحية، وتزايد موالتهم وحتالفهم 
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عدم  اأمد  اإطالة  اأدق  مبعنى  اأو  النجاة،  اأماًل يف  البع�ض  بع�سهم  �سد  اإ�سبانيا  مع 
ا، وخا�سًة مع افتقاد الن�سرة وف�سل ما قدم منها. ال�سقوط، الذي اأ�سحى حتميًّ

ولقد �سهد ال�سرتداد عدة مراحل: ابتداًء من احلروب ال�سليبية يف الأندل�ض 
)625هـ- 898هـ)، والتي واجهت مقاومة وجهاًدا قبل تدهور روح اجلهاد لينتهي 
ب�سقوط غرناطة، و�سوًل اإىل اإجبار امل�سلمني على التن�سر، ثم اإجبارهم على ترك 
واإخ�ساعهم  العربية والإ�سالمية  العربية، وكل مظاهر احلياة وال�سلوكيات  لغتهم 

ملحاكم التفتي�ض)1). 

خربة  يف  ازدهر  الذي  احل�ساري  والتوا�سل  التعارف  منط  اأن  بدا  وهنا،   
الأندل�ض موؤ�س�ًسا ح�سارة قد حتول اإىل منط اآخر ا�ستئ�سايل.

4- من منوذج »طريق �حلرير« �إىل منوذج �لعالقات �القت�سادية �لدولية �لعثمانية

من لقطة الفتح، اإىل لقطة العمران ن�سل اإىل لقطة التجارة والقت�ساد يف 
ظل تطور موازين القوى ال�سيا�سية والع�سكرية، فالتجارة والقت�ساد �سكالن من 
اأو  ال�سراع  اأو  العداء  اأ�سكال  كانت  مهما  امل�ستمرة  احل�ساري  التوا�سل  اأ�سكال 
التعاون بني الكيانات ال�سيا�سية، اإل اأنها لبد واأن تتاأثر �سعوًدا وهبوًطا اأو ازدهاًرا 
وتراجًعا اأو ا�ستقالًل وتبعية، بالتطور يف ال�سياقات ال�سيا�سية والع�سكرية املحيطة.

د. نادية حممود م�سطفى، الع�سر العثماين من القوة والهيمنة اإىل بداية امل�ساألة ال�سرقية، مرجع �سابق،   (1(
�ض 44-46.
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1- منوذج طريق احلرير)1)

اإذا كان منوذج طريق احلرير، يثل منوذًجا للتفاعالت الب�سرية احلية وانتقال 
اإىل  ال�سرق  اأق�سى  من  ممتد  م�سار  اآخر يف  اإىل  ثقايف وح�ساري  مركز  من  املوارد 
اأق�سى الغرب عند الأرا�سي الرتكية و�ساطئ املتو�سط العربي، مروًرا بت�ساري�ض 
�سبكة  على  منوذًجا  اأي�ًسا  يثل  اأنه  اإل  التنوع،  �سديدة  وب�سرية  طبيعية  وجغرافيا 
الب�سرية والطبيعية والثقافية  م�سالح جتارية ودعوية ربطت بني جميع هذه الأطر 

عرب تاريخ ممتد.

وي�ستهل موؤلف الكتاب الف�سل الأول حتت عنوان »اخليط احلريري«، مبقولة 
والدوقات  العظماء  وامللوك  والأباطرة  الأمراء  »اأيها  الرحالة، وهي)2):  بولو  ملاركو 
واملاركيزات والفر�سان واأع�ساء الربملان والنا�ض من كل الطبقات، يا من ترغبون 
يف معرفة �سعوب الب�سرية العديدة واأقاليم العامل الكثرية املتباينة، لتاأخذوا هذا 
الكتاب ولُيقراأ عليكم. ف�سوف جتدون فيه كل ما هو عجيب اإىل جانب التواريخ 

املختلفة لأرمينيا الكربى وبالد فار�ض وبالد التتار والهند وبالد كثرية اأخر«.

وتعليًقا على هذه املقولة، فاإن موؤلف الكتاب يقدم �سهادة مهمة ذات دللة 
اأ�سا�سية عن مو�سع طريق احلرير من التوا�سل احل�ساري بني ح�سارتني: �سرقية 

القاهرة،  القومي للرتجمة،  املركز  اأحمد حممود،  براون�ستون، طريق احلرير، ترجمة:  فرانك، ديفيد  اإبرين   (1(
ط2، 2009.

املرجع ال�سابق، �ض11.  (2(
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زاهرة وغربية اآفلة )خالل الع�سور الو�سطى)، وهذه ال�سهادة هي)1): »عندما �سجل 
ماركو بولو م�ساهداته يف نهاية القرن الثالث ع�سر امليالدي، لقي ذلك تقدير عدد 
اأقل. فقد كان الأوروبيون الأجالف غري  اإل عدد  النا�ض ومل ي�سدقه  قليل من 
املتعلمني الذين متيزوا ب�سيق الأفق يف الع�سور الو�سطى، يف ريٍب من رواياته عن 
املدن القدية الواقعة و�سط بحار الرمال وعن ملوك البدو الذين يرفلون يف ثياب 
من احلرير ويجل�سون على عرو�ض ُطليت بالذهب وعن املدن ال�سرقية التي تفوق 

مدن اأوروبا عظمة وجماًل.

ولكن ما مل يدركه ماركو بولو، اأو من عا�سروه، اإدراًكا كاماًل، اأنه جاء يف 
حقبة متاأخرة من تاريخ هذا الطريق العظيم الذي يقطع قارة اآ�سيا. فقد اأتيحت له 
فر�سة ثمينة لروؤية طريق احلرير يف اأواخر ع�سوره الزاهية. فذلك هو اأعظم طرق 
�سيان  وت�ساجن  العظيم  دارا  والإمرباطور  الأكرب  الإ�سكندر  طريق  القدمي،  العامل 

وجنكيز خان.

وعلى مر الآلف من ال�سنني التي �سبقت زمن ماركو بولو، �سار يف طريق 
واملهاجرون  واملغامرون  واجلنود  واحلجاج  الرثوة  عن  والباحثون  التجار  احلرير 
ال�سري يف طريق  لبدء  عليه  املتعارف  التاريخ  اأما  والالجئون.  اجلوالون  واملمثلون 
احلرير، فهو �سنة 105 اأو 115 قبل امليالد. ففي ذلك الوقت، �سار ال�سينيون حتى 
منت�سف الطريق عرب اآ�سيا، لريبطوه بطريق م�سابه ي�سري من عند البحر املتو�سط اإىل 

املرجع ال�سابق، �ض17-13.  (1(
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و�سط اآ�سيا. ومع ذلك، فالواقع يقول اإن طريق احلرير اأقدم من ذلك بكثري، فرمبا 
يعود اإىل األفي �سنة قبل ذلك اأو يزيد، اإذ ظل طريق الت�سال بني البحر املتو�سط 

وال�سني ما ل يقل عن اأربعة اآلف �سنة.

يكون  فقد  العامل،  التجارية يف  الطرق  اأعظم  اأحد  احلرير  كان طريق  واإذا 
اأهمية من حيث كونه طريًقا لتبادل الأفكار. فعلى هذا الطريق،  اأكرثها  كذلك 
انتقلت بع�ض اأهم الأفكار والتقنيات يف العامل، كالكتابة والعجلة والن�سيج والزراعة 
وركوب اخليل وغريها، وكان للدين اأي�ًسا دور كبري على طول طريق احلرير. ورمبا 
يكون الإ�سالم والبوذية اأهم الديانات التي �ساغت �سخ�سية الطريق يف ع�سر كل 
منهما، اإل اأن ديانات كثرية اأخرى عربت قارة اآ�سيا على هذا الطريق، مثال ذلك 

امل�سيحية والزراد�ستية واملانوية واليهودية واملزدكية والكونفو�سية والتاوية.

اأر�سلت  ال�سعف،  من  تعاين  اأوروبا  كانت  وبينما  الو�سطى،  الع�سور  ويف 
ذلك.  تتعمد  مل  واإن  اإ�سهاماتها،  اأعظم  من  بع�ًسا  الغرب  اإىل  املزدهرة  ال�سني 
اإدواردز  مايكل  عليه  اأطلق  ما  اأو  والطباعة،  الورق  الإ�سهامات  تلك  و�سملت 
»�سقالة العامل احلديث«، اإىل جانب التفكري اجلديد والتطورات العملية يف الطب 
والفلك والهند�سة، عالوة على الأ�سلحة التي ت�سمل القو�ض والن�ساب ومعدات 

احل�سار والبارود والعجالت احلربية.
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بع�ض  باهتمام  الآ�سيوي  ال�سريان  هذا  يحظى  اأن  -اإذن-  عجب  ول 
ال�سخ�سيات العاملية العظيمة. فمنذ اأقدم الع�سور وهذا الطريق به من املغريات ما 

ي�ستحق اهتمام اأكرث الغزاة طموًحا.

مر  فعلى  باآ�سيا.  بالت�سال  مغرمني  جميًعا  النا�ض  يكن  مل  ذلك،  ومع 
الع�سور، كانت هناك �سكوى من اإف�ساد رفاهية ال�سرق ل�سكان الغرب واإبعادهم 

عن احلياة الب�سيطة التي تتميز بالنقاء.

....  وعلى امتداد تاريخ الطريق مل يتمكن من قطعه ذهابًا وعودة اإل قليل 
من النا�ض. وهذا الطريق الذي يتد خم�سة اآلف ميل تقريًبا ير عرب العديد من 
البالد التي تغار على اأرا�سيها، ومما يحققه الو�سطاء التجاريون من اأرباح وكانت 

بالد فار�ض اأكرث تلك البالد غرية.

.... ويف الع�سور الو�سطى، التي حكم فيها امل�سلمون الغرب وملعت اأ�سرة 
تاجن يف ال�سرق، مل يقطع الطريق بحرية �سوى عدد قليل من النا�ض، فعلى الدوام 
كان قطاع اأو اآخر من هذا الطريق املحفوف بالعذاب ُيبتلى باحلروب اأو الثورات.

.. ومل تتوحد اآ�سيا حتت راية واحدة اإل يف اأواخر القرن الثالث ع�سر واأوائل 
القرن الرابع ع�سر. ويف تلك الفرتة، وفر املغول، الذين يعتربهم الغرب جمرد �سعب 
مدمر، الأمن وال�سالمة للم�سافرين بني ال�سرق والغرب. ويف تلك احلقبة الق�سرية 

من ال�سالم املغويل اجته التجار الأوروبيون اإىل ال�سني يف رحالت منتظمة.
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.... وبزوال دولة املغول انق�ست اآخر اأيام طريق احلرير العظيمة. اإذ عادت 
�سعوب اآ�سيا اإىل ما كانت عليه من انق�سام وفرقة وعاد ال�سرق والغرب ينظر كل 
بغرابة  النظرة  تلك  متيزت  ما  وكثرًيا  ورومان�سية.  خيال  كلها  نظرة  لالآخر  منهما 
�سديدة، وعند �سقوط الق�سطنطينية، يف منت�سف القرن اخلام�ض ع�سر، ظل طريق 
احلرير مقطوًعا متاًما لبع�ض الوقت. ورغم ا�ستئناف التجارة وال�سفر عرب اآ�سيا، مل 
اأوروبا  غرب  اأهل  كان  اجلغرافية  الك�سوف  ع�سر  ويف  قائمة،  احلرير  لطريق  تقم 
اإىل  كذلك  واإمنا  فح�سب  اجلديد  العامل  اإىل  لي�ض  بحرية جديدة،  طرًقا  يفتحون 
ال�سني حول اآ�سيا واإفريقيا، ومل يكن هناك باأ�ض من قطع الرحلة يف عام اأو يزيد 
مر�ض  يتقون  كيف  البحارة  يتعلم  اأن  قبل  خا�سًة  الأرواح،  من  العديد  و�سياع 
يكن  ومل  لأحد،  تابعة  اأرا�ٍض  يف  ير  البحري  الطريق  يكن  ومل  الإ�سقربوط. 
يف  �سبًبا  البحرية  الطرق  ظهور  كان  لذلك  اأرباحهم،  التجار  يقا�سمون  الو�سطاء 
اأفول جنم ذلك الطريق الربي، الذي ظل اآلف ال�سنني م�سيطًرا على اآ�سيا، لقد 

انقطع اخليط احلريري.

ويف ع�سور النحطاط التي تلت ذلك، ن�سيت ال�سعوب التي تعي�ض على 
التي  املدن  تلك  اأما  اأ�سالفهم،  �سهدها  التي  العظمة  تلك  احلرير  طريق  امتداد 
رها  وعمَّ التجار  واأثراها  والالجئون  امل�ستوطنون  واأحياها  العظام  الفاحتون  �سيدها 

الكهنة، فقد انكم�ست، وغالًبا ما هجرها اأهلها وتركوها نهًبا للرمال«. 
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يف  اأثرت  قد  وحتولتها  والع�سكرية  ال�سيا�سية  القوى  توازنات  كانت  واإذا 
ازدهار هذا الطريق اأو تراجعه، مما ل �سك فيه اأن حتولت القوى العاملية الراهنة 
نحو قارة اآ�سيا ومع كل احلديث عن »القرن 21 قرن اآ�سيا« ومع كل احلديث عن 
توازنات القوى الآ�سيوية وحتالفاتها يف مواجهة حتالفات القوى الأوروبية-الأمريكية 
وم�ساحلها العاملية ويف اآ�سيا ب�سفٍة خا�سة، فن�سهد حماولت لإحياء »طريق احلرير« 
كنموذج على تنظيم امل�سالح القت�سادية بني مراكز ثقافية وح�سارية، بل وقوى 

�سيا�سية خمتلفة.

 1996 اأعلنت  اآ�سيوية  دولة   40 »اإن  الكتاب:  مرتجم  يقول  هذا،  ويف 
�سبكة خطوط �سكك حديدية  اجلديد من خالل  احلرير  قيام طريق  اإيران،  من 
تربط بني بكني �سرًقا والبحر املتو�سط غربًا«. وي�سف املرتجم هذا احلدث الراهن 
ودللت ذاكرته احل�سارية كالآتي)1): »... وهكذا، تعود احلياة اإىل طريق احلرير 
النفائ�ض  ينقلون  كانوا  �سنة، عندما  الألفي  يربو على  ما  منذ  التجار  الذي خطه 
بني ال�سرق والغرب. وهو الطريق الذي �سار عليه الغزاة والفاحتون، كالإ�سكندر 
الأكرب والرومان والفر�ض وجيو�ض الفتح الإ�سالمي وجحافل جنكيزخان وهولكو 
وتيمور لنك، وحمل هذا الطريق الدعاة واملب�سرين البوذيني واليهود وامل�سيحيني 
وماركو  بطوطة  وابن  ت�سوجن  �سيان  اأمثال  العظام  الرحالة  �سار  وعليه  وامل�سلمني، 
بولو، الذين لولهم ملا عرفنا كيف كان حال الطريق يف الع�سور التي عا�سوا فيها.

املرجع ال�سابق، �ض8-7.  (1(
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وقد عا�ض هذا الطريق �سنوات عزٍّ وازدهار، واأخرى من الك�ساد والنقطاع. 
فيها لإمرباطوريات  الواقع  البالد  عندما خ�سعت  فكانت  ازدهاًرا  اأيامه  اأكرث  اأما 
قوية، كما حدث يف عهد الفر�ض واملغول، يف حني اأدى �سعف الدول التي ير 

فيها وحدوث حروب و�سراعات فيما بينها اإىل انقطاع الطريق.

وعلى مر التاريخ، كانت هناك مدن تظهر واأخرى تختفي، تبًعا ملوقعها من 
طريق  جتاه  مبرور  ازدهرتا  اللتني  والبرتاء  تدمر  مع  متاًما كما حدث  احلرير،  طريق 

احلرير عليهما، ثم انهارتا وطواهما الن�سيان حني ابتعد م�سار الطريق عنهما".

2- منوذج التاريخ القت�سادي والجتماعي للدولة العثمانية

ن�ستطيع ا�ستخال�ض جماًل اآخر للتعارف، وكيف تاأثر بحالة توازن القوى 
�سلًما اأو حربًا، فتحت عنوان »التجارة العاملية«، جند اجلزء الأول من كتاب »تاريخ 
تعاليم  »كانت  الآتي)1):  اإىل  ي�سري  والجتماعي«  القت�سادي  العثمانية  الدولة 
اأوروبا،  ال�سرع الإ�سالمي حتظى باأهمية عظيمة وتتحّكم بعالقات العثمانيني مع 
ول يكن فهم اأي درا�سة بدون هذه التعاليم... قبل عام 1800، مل تكن التجارة 
العاملية بني الدولة العثمانية واأوروبا حمكومة بتكاليف النقل فح�سب، واإمنا اأي�ًسا 
ا، وحروب احلدود  ا وثقافيًّ بال�سراعات املتكررة بني هذين العاملني املتناف�سني دينيًّ
املتبادلة  القت�سادية  احلاجات  فاإن  ذلك،  ومع  القرا�سنة.  ون�ساطات  امل�ستمرة، 
خليل اأيناجلك، دونالد كواترت )حمرران)، التاريخ القت�سادي والجتماعي للدولة العثمانية )املجلد الأول   (1(

1300-1600)، ترجمة: د. عبد اللطيف احلار�ض، دار املدار الإ�سالمي، 2007،  �ض291-287.
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حتى  ودية  جتارية  عالقات  على  احلفاظ  اجلانبني  كال  على  فر�ست  الإلزامية 
خالل اأوقات احلرب، وكان ال�سلطان - الإمام ينح ال�سمانات ال�سرورية لالإقامة، 
والنتقال والتجارة يف الأرا�سي العثمانية بح�سب مبداأ الأمان الإ�سالمي، فقط 
لغري امل�سلمني من دار احلرب الذين يقدمون تعهًدا »بال�سداقة والنية احل�سنة«. 
ونتيجة لذلك، فاإن الدول اأو الأفراد املعتربين اأعداء لالإ�سالم كانوا يحرمون من 

تلك ال�سمانات الر�سمية، ويكن ا�ستعباد مثل هوؤلء النا�ض.

ا من قبل رئي�ض  اإن املبداأ الأ�سا�سي لالمتيازات هو دائًما »اأمان« اأعطي ر�سميًّ
اجلماعة الإ�سالمية يف مقابل التعهد بال�سداقة من قبل غري امل�سلمني، وغالًبا ما 

كان العثمانيون ييلون اإىل تف�سري مثل هذا التعهد على اأنه نوع من التحالف.

 وعلى قاعدة التعهد »بال�سداقة«، توقع العثمانيون، رغم اأن ذلك مل يكن 
معرًبا عنه يف الوثيقة، ح�سول رعاياهم على امتيازات متبادلة، وقد ا�ستفاد الرعايا 
ب�سكٍل  وال�سالف  واليونان  والأرمن،  اليهود،  مثل:  امل�سلمني  غري  العثمانيون 
خا�ض، من احلماية املعطاة للعثمانيني يف اخلارج واأن�ساأوا منذ القرن اخلام�ض ع�سر، 

جاليات جتارية مزدهرة...

توقع العثمانيون، وب�سكل رئي�سي، من منحهم المتيازات احل�سول على 
امتيازات �سيا�سية من الدول امل�ستفيدة، اأي فر�سة احل�سول على حليف �سمن 
اأوروبا،  مع  التجارية  من عالقاتهم  اأي�ًسا  العثمانيون  وا�ستفاد  امل�سيحي...  العامل 



تعارف �حل�سار�ت.. مناذج تاريخية خالل �حلرب و�لدبلوما�سية
197197

فقد ح�سلوا على �سلع نادرة واإ�سرتاتيجية... اعتربت املنافع املالية الناجتة عن هذه 
التجارة اأحد اأكرث نواحيها اأهمية، فقد قدمت الر�سوم اجلمركية مبالغ نقدية كبرية 
منح  المتيازات  ظل  ويف  اإليها...  احلاجة  اأم�ض  يف  الإمرباطورية  اخلزانة  كانت 
الأجانب غري امل�سلمني الإذن بالتنقل والتجارة احلرة يف الأرا�سي العثمانية. لكن 
ا لأع�ساء الدول الأجنبية اإل بالإقامة فقط يف بع�ض املرافئ باأحياء  مل ي�سمح عمليًّ
حمددة اأو خانات �سمن هذه املرافئ، ومتتعوا يف اإزمري، وحلب وغلطة بدرجة عالية 

من حرية احلركة«.

الثاين  اجلزء  مقدمة  الكتاب  حمرري  اأحد  اإيناجلك  خليل  ا�ستهل  وقد 
الكتاب على  موؤلفي  قيام  ت�سبق  ال�سيا�سية  الأحداث  درا�سة  اإن  بالقول  منه)1)، 

درا�سة القت�ساد واملجتمع يف مراحل تطور الع�سر العثماين.

والع�سكرية  ال�سيا�سية  العثمانية،  القوة  اأن  كيف  بني  اأخرى،  ناحية  ومن 
العامل  الأو�سط، وحافظت على  وال�سرق  الهند  بني  ال�سرقية  التجارة  اأحيت  قد 
وال�ستعمارية  التب�سريية  اخلارجية،  الأخطار  من  قرون  اأربعة  طيلة  الإ�سالمي 
خليل  ي�سري  اإذ  اآخر  وجًها  العاملي  العثماين  للدور  كان  فقد  الوقت  نف�ض  ويف 
نة حتى يف مناهج التاريخ املدر�سية األ  اإيناجلك«)2): »وهناك حقيقة تاريخية مدوَّ
وهي: اإن الأوروبيني تعلموا كافة العلوم ابتداًء من علم الريا�سيات وحتى فنون 
خليل اأيناجلك، دونالد كواترت )حمرران)، الدولة العثمانية التاريخ القت�سادي والجتماعي )املجلد الثاين   (1(

1600-1914)، ترجمة: د. قا�سم عبده قا�سم، دار املدار الإ�سالمي، 2007، �ض35-25.
املرجع ال�سابق، �ض30-29.  (2(
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الن�سج والأ�سباغ ونظم ال�سركات غري اخلا�سة وغريها من ح�سارة ال�سرق الأدنى، 
الأوروبية«،  بـ»املعجزة  ي�سمى  ما  واإدراك  فهم  يكن  املفهوم ل  هذا  اإدراك  ودون 
احلرة  التجارة  امتيازات  الإ�سالمية  الدول  منحت   1150 عام  من  واعتباًرا 

لالأوروبيني يف البلدان الإ�سالمية.

ومن دون �سك، فقد لعب العثمانيون دوًرا يف تطوير القت�ساد الراأ�سمايل 
اإنه  القول:  يكن  وباخت�سار  الراأ�سمالية...  امتيازاتهم  بتو�سيع  وذلك  الأوروبي 
اأوروبا احلديثة بغ�ض النظر عن احل�سارة الإ�سالمية والتعاون  ل يكن فهم تطور 

الإ�سالمي، و�سوف يجد القارئ تفا�سيل كل ذلك يف هذا الكتاب«.

ا،  ا و�سيا�سيًّ ويف املقابل، حني بداأ الدور العثماين العاملي يف الرتاجع ع�سكريًّ
ا  وبداأ ع�سر الإ�سالحات اأو التنظيمات، فاإن اجتاهات القت�ساد العاملي �سجلت منوًّ
الأمر  الراأ�سمالية  اأوروبا  ل�سالح  التجاري  امليزان  اختالل  نتيجة  مت�سارًعا  ا  اأوروبيًّ
الذي اأثر �سلًبا على الدولة العثمانية، والتي كانت تواجه م�ساكل تتفاقم وهو الأمر 

الذي انعك�ض على التجارة وال�سرائب واجلمارك والعملة العثمانية)1).

والتجارية  القت�سادية  العالقات  لتفا�سيل  املدخل  فاإن  موجزة:  بعبارة   
كما  ال�سيا�سية،  القوة  وميزان  ال�سيا�سية  العالقات  حالة  هو  العامل  مع  العثمانية 
للتاأثري يف  مدخل  اأو  على  موؤ�سر  اأي�ًسا  هي  القت�سادية  العالقات  هذه  حالة  اأن 

املرجع ال�سابق، �ض39-36.  (1(
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حالة العالقات ال�سيا�سية، وقد كان و�سع التجار الأجانب والمتيازات العثمانية 
ا يف هذا اجلانب من التعارف. وهجرات ال�سكان، ووزن العمالت حموًرا اأ�سا�سيًّ

ومن الوا�سح، اأن هذا اجلانب مو�سوعه هو »القت�ساد ال�سيا�سي الدويل« 
»للتعارف«، ودوره يف ت�سكيل عالقات القوى العاملية يف الع�سر العثماين.

ت�سرح  و�ساملة  وا�سحة  عبارات  يف  املدخل  هذا  اإيناجليك  خليل  ويوجز 
بي�سر تفا�سيل ممتدة عرب اأكرث من اأربعة قرون تفاعل خاللها القت�ساد وال�سيا�سة 
ا وهي الآتية)1): »عالقات الدولة بالغرب التي تكثفت بعد القرن  ا وخارجيًّ داخليًّ
تاأثري  ت�سهد  اآ�سيوية  اإمرباطورية  اأول  العثمانية  الدولة  لقد كانت  ال�ساد�ض ع�سر، 
نهو�ض اأوروبا وتو�سعها البارزين يف احلقلني القت�سادي والع�سكري. وبينما كان 
ا يف احلفاظ على ال�سوق العثماين وا�ستغالله كاأمر حيوي  الغرب التجاري مهتمًّ
لالقت�ساد الغربي، فاإن كالًّ من اإمرباطورية اآل هاب�سبورغ والإمرباطورية الرو�سية، 
�سيا�سة  بداأتا  الع�سكرية،  التكنولوجيا  يف  اجلديدة  التطورات  من  م�ستفيدتان 

عدوانية لغزو وتق�سيم الإمرباطورية العثمانية.

الإمرباطورية  و�سع  الأوروبية  الهيمنة  ت  غريَّ اجلديدة،  املرحلة  هذه  يف 
العثمانية، من ال�سيطرة اإىل التبعية املتزايدة. ويف حماولة للخروج من هذه الأزمة، 
�سعى العثمانيون اأوًل اإىل اإ�سالح موؤ�س�ستهم الع�سكرية، ثم تنظيماتهم الإدارية، 

املرجع ال�سابق، �ض48-47.  (1(
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لذا ظهر بالن�سبة للعثمانيني ما يكن ت�سميته امل�ساألة الغربية، اأي حماولة جمتمع 
اإ�سالمي تقليدي اأن يحدد اإىل اأي مدى باإمكانه اأن يتبع الطرق الغربية.

ترافقت هذه التغيريات الع�سكرية والإدارية مع ت�سارع وترية ال�سترياد من 
الغرب.

التقليدية،  املرحلة  تلت  التي  املرحلة  يف  اأهمية  الأكرث  التطورات  من 
تو�سعت  وقد  والقت�سادية،  الثقافية  املو�سوعات  يف  العثمانية  »الليربالية«  ظهور 

المتيازات التجارية لتطال كل الدول الأوروبية.

على  بالق�ساء  الليربالية  ا�سُتوؤنفت  الأخري،  العثماين  القرن  ويف   ...
احلرفية،  النقابات  امتيازات  حتمي  كانت  التي  وهي   ،1826 عام  الإنك�سارية 
وباملعاهدة الإنكليزية - الرتكية عام 1838. لقد �سعفت م�ساعي احلكومة لتوجيه 
ا من الآن ف�ساعًدا، بعد اأن كادت توؤدي اإىل تدمريه يف اأواخر  القت�ساد، تدريجيًّ
القرن الثامن ع�سر. اإل اأن احلكومة �سعت جمدًدا يف القرن التا�سع ع�سر، للتدخل 

واحلماية.

... اإل اأن احلروب وخ�سارة الأرا�سي ا�ستمرت يف تدمري �سبكات التجارة 
وت�سكيل �سبكات جديدة، ما اأثر وب�سكل عميق يف الن�ساطات الزراعية وال�سناعية 

يف اأعقاب ذلك.
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... لقد �سعينا لعر�ض تف�سري للوقائع الجتماعية والقت�سادية يف حميطها 
العاملي«.

خال�سة القول، اإن النموذج التاريخي لهذا النمط من »التعارف« خالل 
»الإ�سالحات يف ظل �سغوط خارجية«)1)، لبد واأن يقود اإىل منط من الإ�سالح 

»ال�سال« والتابع.

وهذه اخلربة تلقي بالكثري من ال�سوء على م�سار ونتائج خربات الإ�سالح 
اجلارية يف العامل الإ�سالمي، يف ظل �سبكة من ال�سغوط والتدخالت اخلارجية.

توؤ�س�ض  وهي  التاريخية،  اخلربة  هذه  مغزى  العربية  الثورات  �ستعي  فهل 
لنظم جديدة تاأملها ال�سعوب، األ يكن للتعارف على الآخر اأن يتم لأمور اأخرى 

ولي�ض جمرد النقل عنه فقط احتذاًء اأو تقليًدا؟ 

حول مزيد من التفا�سيل انظر: د. نادية حممود م�سطفى، الع�سر العثماين، مرجع �سابق. د. نادية حممود   (1(
التاريخ الإ�سالمي والنظام الدويل، )يف): د. عبد الوهاب امل�سريي  م�سطفى، الدولة العثمانية يف درا�سات 
للفكر  العاملي  املعهد  نظمها  التي  الندوة  اأعمال  لالجتهاد.  ودعوة  معرفية  روؤية  التحيز:  اإ�سكالية  )حمرر) 
الإ�سالمي يف وا�سنطن بالتعاون مع نقابة املهند�سني. القاهرة يف 19- 21 فرباير 1992، املعهد العاملي للفكر 

الإ�سالمي، القاهرة، 1994.
  - د. نادية حممود م�سطفى، حممد علي بني الدولة العثمانية والتوازنات الأوروبية: من عواقب التناف�ض الإ�سالمي 
  " البيني اإىل قيود و�سغوط امل�ساندة الأوربية، بحث مقدم اإىل: ندوة "مائتي عام على تاأ�سي�ض دولة حممد علي

التي عقدت يف جامعة القاهرة: مركز البحوث والدرا�سات ال�سيا�سية اأبريل 2007. ) حتت الطبع).
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ال�سليبي  الهجوم  خالل  ال�ستعمار،  الدفاع،  الهجوم،  مناذج  �لثاين:  �ملحور 
الهجمة  تطور  خالل  مناذج  اإىل  عنه  والدفاع  الإ�سالمي  القلب  على  واملغويل 

الأوروبية احلديثة

اإىل  ال�سليبية  احلمالت  ال�سدد: من  هذا  التاريخية يف  املفا�سل  اأهم  من 
اإىل احلملة  التتار  اإىل غزوة  اإىل الك�سوف اجلغرافية،  املتو�سط  الفرجن يف  هجمات 
التنظيمات  اإىل  الإ�سالمي،  العربي  للقلب  احلديث  ال�ستعمار  وبداية  الفرن�سية 

والإ�سالحات يف مرحلة ال�سعف والتجزئة.

فما هي النماذج التاريخية الكا�سفة عن اأمناط التعارف املتقابلة خالل وعرب 
هذه املفا�سل التاريخية املهمة؟

1- منوذج تعارف املوؤرخ اأ�سامة بن منقذ الكناين ال�سريازي على ال�سليبيني 
يف »رد العتبار«)1). 

التي  الإفرجن  حروب  يف  منقذ  بن  اأ�سامة  مذكرات  الكتاب  هذا  يقدم 
اأ�سماها الأوروبيون احلروب ال�سليبية، ومن الرتجمة التي قدمها حمقق الكتاب 
اأ�سامة وطبيعة الفرتة الزمنية التي عاي�ض خاللها ال�سليبيني)2)، يت�سح  ل�سخ�ض 

اأ�سامة بن منقذ الكناين ال�سيزري، رد العتبار )مذكرات اأ�سامة بن منقذ يف احلروب ال�سليبية مع ملحقها يف   (1(
اأخبار ال�ساحلني وم�ساهد ال�سيد والقن�ض)، دقق ن�سو�سها وف�سل فقرها وقدم لها وعلق عليها: د. عبد الكرمي 

الأ�سرت، املكتب الإ�سالمي، بريوت، عمان، ط2، 2008.
املرجع ال�سابق، �ض8-7.  (2(
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مدى اأهمية هذا الكتاب يف ت�سوير عادات اأهل ال�سام وفل�سطني يف غمرة تلك 
احلروب، والأهم هو روؤيته عن »ال�سليبيني« خالل معاركهم وخالل تفاعلهم مع 

امل�سلمني.

النحو - وفق مقدمة املحقق - متثل وثيقة حية من  واملذكرات على هذا 
والع�سكرية،  ال�سيا�سية  للمعارك  اأ�سامة  يوؤرخ  مل  حيث  الإفرجن،  حروب  وثائق 
 " املحقق:  يرى  ثم،  ومن  العدو.  هذا  يعاملون  وهم  النا�ض  حياة  �سور  ولكنه 
اأنَّ قيمة الكتاب تبدو يف ح�سن ت�سويره ملجتمعه الذي كان ي�سطرب ا�سطرابًا 
ق الأهواء، وَغَلبة الأطماع، واختالل الأمن،  عنيًفا مبا يلقى من كرثة الفنت، وتفرُّ
وف�سّو بع�ض التيارات الفكرية املتطرفة فيه، ثم بو�سف ما يرزح حتته من ِثَقل غزو 
وثيقًة  الكتاب  يبدو  اجلانب  ففي هذا  له،  النا�ض  ونهو�ض  اأذاه،  واّت�ساع  الإفرجن، 
حية من وثائق حروب الإفرجن - وهي اأطول حروب التاريخ اإىل اليوم - ل نعرف 

لها �سبيًها...

فاإن اأ�سامة مل يكن يعباأ فيه باأخبار املعارك والتاأريخ لها، على نحِو ما نعرف 
ر-عن طريق ال�سرد احلكائي  َخت لها، ولكنه كان ُي�سوِّ اأرَّ يف كتب التاريخ التي 
الأحداث  �سطح  حتت  جتري  التي  النا�ض  حياة  واملواقف-  الوقائع  وا�ستح�سار 
الدامية، ويقف عند ال�سور العميقة املوؤّثرة منها، وما كان يقع لهم داخل بيوتهم، 
املوت،  ُيواِجهون  وهم  لأنف�سهم  يقولونه  كانوا  وما  وَلهِوهم،  هم  ِجدِّ مواطن  ويف 
)اأوربة،  الكبرية  الأر�ض  من  جاَءُهم  الذي  الغريب  العدّو  هذا  ُيعاِملون  وهم  اأو 
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ا غليًظا مل ت�سقله  كما كانوا ُي�سمونها) ويتكلَّم لغًة غربيًة ل يفهمونها، ويبدو فظًّ
احل�سارة، جهًما �سخًما ل ت�سعه العني.

لهذه  الجتماعي  والنمو  الثقايف  التبادل  تاريخ  لدار�سي  يتهياأ  هنا،  ومن 
املنطقة، اأن يجدوا يف الكتاب �سوًرا دالة من عملية املثاقفة التي متت بني �سعوبها 

من ناحية، وبينها وبني �سعوب الإفرجن من ناحية اأخرى)1). 

تبني  لل�سليبيني  �سورة  قدمت  قد  املذكرات  هذه  اأن  باملالحظة،  واجلدير 
افتقار الغرب، يف ذلك الوقت اإىل اأ�سياء ثقافية وح�سارية كثرية، فما هي وكيف 

نقلها اأ�سامة بن منقذ؟

يقول املحقق يف هذا ال�سدد اأن الكتاب يعد)2): »وثيقًة حّية قّل نظريها يف 
ق احل�ساري العام يف القرون الو�سطى، وخطوه يف ردِّ غزو  ر�سد اإح�سا�سنا بالتفوُّ
ق يف الأ�سلوب الذي كنا نتناول به  الإفرجن ديارنا اأيام تلك احلروب. اأعني التفوُّ
ق فيه نظرتنا اإىل  حياتنا ونظمها يف ال�سيا�سة والجتماع والرتبية والعمل، وتتحقَّ
الإن�سان والوجود، وما ينتج من نتاج العقل واملادة والروح، اإذ مل يكن عند هوؤلء 
الغالبة،  كرثتهم  يف  كانوا،  وقد  منه،  نتعلم  ما  الكتاب،  يف  يبدو  ما  على  الغزاة، 

ع�ساكر وفالحني يعي�سون يف قالع وح�سون مفردة«. 

املرجع ال�سابق، �ض21-19.  (1(

املرجع ال�سابق، �ض26-25.  (2(
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ا ُم�سِلًما، يحفظ تقاليد  وي�سخ�ض لنا اأ�سامة، يف جملة الكتاب، فار�ًسا عربيًّ
الفتّوة الإ�سالمية، يف اأح�سن مظاهرها واأقوالها )ال�سهامة والإقدام واجلراأة واللتزام 

اخُلُلقي)....

)وي�سخ�ض).... لأهم �سفات الرجال الكبار الذين يراهم ينت�سبون، بحق، 
مقدر  باهلل  اإيانهم  خا�سوه:  الذي  املعرتك  يف  اأ�سلحتها  اأم�سى  وُيظِهر  اأّمته،  اإىل 
ِد �سخ�سيتهم الذي  الأقدار وموقت الآجال والأعمار، اإىل جانب اإح�سا�سهم ِبتفرُّ
جَمَعهم على اختالف الأ�سول واملناِبت، ووقفهم من الغزو والُغزاة موِقَف املوؤِمن 
عانوا  ما  وعلى  الطويلة،  املعركة  امتداد  على  اأ�سبابه،  �سنع  على  القادِر  بالن�سر، 
ق ال�سمل وتخاُذل القيادات وتغليب م�ساحلها الذاتية ال�سيقة، اأحيانًا  فيها من متزُّ
ليايل  يف  لظهوره  الظروف  اأَت  تهيَّ الذي  البطُل  ال�ساحة  ي�سغَل  اأن  قبَل  كثرية، 

املحنة احلاِلكة.

ا مل يكن يرى معه، يف الإفرجن  ...وبلغ اأ�سامة من قوة هذا الإح�سا�ض حدًّ
البهائم  يف  كما  غري،  ل  والقتال  ال�سجاعة  ف�سيلة  فيهم  »بهائم  من  اأكرث  الغزاة، 
امل�سلمني  بالد  �سكَن  )اأي:  منهم  َد  تبلَّ َمن  اأنَّ  ويرى  واحلمل!«  القوة  ف�سيلة 
وعا�سَرُهم) »اأ�سلح من القريبي العهد ببالدهم، لكنهم �ساذ ل ُيقا�ض عليه«! ويبلغ 
وبداوة طباعهم،  قلوبهم،  ق�سوة  ويدين  وفقههم وطّبهم،  اأحكامهم  ي�سخر من  اأن 
وجفاء اأخالقهم. ويعجب من �سعف غريتهم على اأعرا�سهم وِقّلة نخوتهم: »يكون 
الرجل منهم ي�سي هو وامراأته، يلقاه رجٌل اآخر، ياأخذ املراأة ويعتزل بها ويتحدث 
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لت عليها خاّلها مع  معها، والزوج واِقٌف ناحية ينتظر فراغها من احلديث. فاإذا طوَّ
ث وم�سى!« »ما فيهم غريٌة ول نخوة، وفيهم ال�سجاعة العظيمة، وما تكون  املتحدِّ

ال�سجاعة اإّل من النخوة والأنَفة من �سوء الأحدوثة!«.

اإىل جانب هذا، م�ساهد رائعة من ثباِت قوِمه رجاًل ون�ساًء، ومن  وي�سور، 
وا�ستهانتهم  باملغامرة  و�َسَغِفهم  ال�سهادة،  وَطَلِب  الِفداء  على  وتداُفِعِهم  متا�ُسِكهم 
باخلطر، واإيانهم بقدرتهم على انتزاع الن�سر، حتى َلينامون باأ�سلحتهم، ويندفعون 

اإىل القتال لأول بادرة)1). 

اإل اأن هذه ال�سورة التي قدمها اأ�سامة بن منقذ عن الإفرجن قد تعر�ست  -وفق 
مقدمة املحقق)2) - لنتقادات انطالًقا من العالقات التي كان يجريها اأ�سامة مع 
الإفرجن، والتي �ساعدته على تبيان هذه ال�سور عن قرب. وقد راأى فيها البع�ض 
اجتاًها للمهادنة مع الإفرجن وموادعتهم، وراأى فيها البع�ض الآخر انعكا�ض ملرجعية 
اأ�سامة وهويته الفكرية املت�سبعة بقيم الإ�سالم واأطره املرجعية يف الوجود وال�سلوك 
بالأ�سا�ض  يفرط  اأنه مل  اإل  الإفرجن  التعامل مع  واإن فر�ض عليه  واأنه  والعالقات، 
اأن  الوقت مل يجد حرًجا يف  نف�ض  لهويته واختالفه، ويف  يوؤ�س�ض  الذي  الثقايف 

يكون و�سيًطا نافًذا بني امل�سلمني والإفرجن.

حول هذه ال�سفات انظر على التوايل الفقرات الآتية من كتاب اأ�سامة بن املنقذ )والتي حددها املحقق يف   (1(
هوام�ض مقدمته): الفقرات 161، 175، 165، 173، 174، 161،  162، 167، 168، 74، 75، 92، 110، 

113، 149، 156، 158، 183، 120.  انظر اأي�ًسا: اآخر الفقرة 169.
اأ�سامة بن املنقذ، مرجع �سابق، �ض30-28.  (2(
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اإن هذا النموذج الذي تناوله اأ�سامة بن منقذ بق�س�سه وذاكرته، ليبني منًطا 
الأر�ض  املعتدي على  التعارف على  وهو  التعارف يف ظل احلرب،  مفرو�ًسا من 
املعتدى عليه، وهو تعارف، كانت له دوافعه واأهدافه، ف�ساًل عن تزامن هذا النمط 
الأفكار  تبادل  من  اأخرى  اأمناط  مع  والدبلوما�سية  احلروب  خالل  التعارف  من 
اقت�سادية  واتفاقات  وهدنات  اإن�سانية،  وروابط  الر�سمية  العالقات  ومن  واحلوار 

وزيارات وخمالطات يف الأ�سواق واحلمامات والبيوت واملزارات)1). 

ومما ل �سك فيه اأن هذا النمط من التعارف لبد واأن يقدم دللة بالن�سبة 
حلالة راهنة من العتداء، ال�ستيطاين، وهي حالة امل�سروع ال�سهيوين يف فل�سطني 
تعارف  اأمناط  من  ذلك  تال  وما  اإ�سرائيل،  تاأ�س�ست  حتى  وتدعم  تطور  وكيف 
امل�ستوطنني  الوافدين  وبني  واليهود،  وامل�سيحيني  امل�سلمني  العرب  بني  )ق�سرية) 
املعتدين من اليهود ال�سهاينة. فكيف نو�سف هذا النمط من التعارف الق�سري؟ 
وخامتته  ماآلته  ن�ست�سرف  كيف  والأهم  عواقبه  نحدد  وكيف  اأدواته  نقراأ  وكيف 

على �سوء ذاكرة النماذج التاريخية ال�سبيهة؟

2- منوذج »الفندق« وتطوره: قناة تعارف التجار بني احلرب وال�سلم 

ال�سام  ال�سليبية يف  الإمارات  املماليك ومواجهتهم مع  مل يكن احتكاك 
يف اآخر مراحل حياتها وحتى متت ت�سفيتها، اإل الوجه الأول لعملة العالقات مع 
»الغرب امل�سيحي«، وكان الوجه الثاين للعملة هو الحتكاك مع »ممالك الإفرجن«. 

املرجع ال�سابق، �ض32.  (1(
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والتي  املتو�سط  حو�ض  عرب  التفاعالت  من  غنية  خربة  اململوكية  اخلربة  وتقدم 
ت�سابكت فيها احلروب مع الدبلوما�سية مع العالقات ال�سلمية التعاونية، ومن ثم 
التفاعالت  قدمته  الذي  المتداد  مقابل منط  املقاوم، يف  التعامل  متثل منط  فهي 
مقابل  يف  اأو  عليه  التالية  ثم  اململوكي،  الع�سر  مع  املتزامنة  الأوروبية  العثمانية 
منط ال�سرتداد امل�سيحي يف الأندل�ض، ويف رو�سيا والقوقاز واآ�سيا الو�سطى الذي 

تزامنت بدايته مع الع�سر اململوكي وا�ستكمل حلقاته مع الع�سر العثماين)1). 

ينه  مل  جديًدا  بدا  الذي  الأوروبية)2)  اململوكية  للتفاعالت  النمط  وهذا 
جديدة  اأدوات  اأفرز  ولكن  العاملني،  بني  القائم  والعقيدي  ال�سيا�سي  ال�سراع 
وهبوًطا  �سعوًدا  تاأثر  ال�سعوب  بني  للتعارف  الجتاه  من  اأكرث  اإطار  ويف  لإدارته، 
بحالة احلرب اأو ال�سلم اإذ اأخذت العالقات ال�سلمية دفعة قوية مع نهاية احلروب 
الأوروبية؟ وهل  ال�سليبية  الروح  انتهت  الت�ساوؤل هل  اأثار  نحو  ال�سليبية، وعلى 

انتهى اجلهاد الإ�سالمي؟ وهل يدخل التعارف مرحلة جديدة؟ 

ومع تنوع اجتاهات الإجابة على هذه الأ�سئلة، اإل اأن من واقع ا�ستقراء وقائع 
اإنه يف  القول)4):  التحليالت املختلفة)3)، يكن  الدبلوما�سي واملقابلة بني  التاريخ 
ظل الأو�ساع ال�سيا�سية والقت�سادية للطرف الأوروبي يف نهاية الع�سور الو�سطى 

د. نادية حممود م�سطفى، الع�سر اململوكي، مرجع �سابق، �ض12-7.  (1(
املرجع ال�سابق، �ض40-38.  (2(
املرجع ال�سابق، �ض42-38.  (3(

املرجع ال�سابق، �ض42.  (4(
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كان باإمكان الفاعلني الإ�سالميني الأ�سا�سيني، املماليك، والعثمانيني توظيف هذه 
ال�سليبية مل يكن  التغري يف طبيعة  اإن  الإ�سالم حيث  الأو�ساع خلدمة وحماية 
يعني انتهاء ال�سراع ال�سيا�سي بني امل�سيحية والإ�سالم، وبقدر ما اأفرزت املرحلة 
القوى  واجهتها  ما  بقدر  �سليبية جديدة  واأدوات  اأ�ساليب  ال�سراع  من  اجلديدة 
الإ�سالمية بنمطني من اجلهاد الإ�سالمي: الفاحت والذي ترجمته الدولة العثمانية، 
واجلهاد الإ�سالمي احلامي والذي ترجمته الدولة اململوكية، ولو باأ�ساليب �سلمية 
اإيل جانب القتالية. فلم تكن تعني - كما �سرنى - انتهاء للجهاد اململوكي ولكن 

متابعته باأ�ساليب جديدة.

امل�ستوى  )على  العالقات  من  النمط  هذا  اآليات  اختبار  مناذج  اأهم  ومن 
حتى  امليالدي  التا�سع  القرن  من  وابتداًء  بالفندق)1)،  يعرف  ما  الر�سمي)  غري 
جتارة  اإل  الدول  وهذه  م�سر  بني  التجارة  تكن  مل  ع�سر  الثاين  القرن  منت�سف 
�ساحلية، حيث تكونت جاليات جتارية يف مدن و�سواحل وبنادر البحر املتو�سط 
دون اأن تتمكن من احل�سول علي حق اإقامة فندق. وكان ينظم مقام هوؤلء التجار 
عقد اأمان اإ�سالمي للفرد اأو اجلماعة وبالرغم من اأن ا�ستمرار هذه العالقات كان 
يدل على وعي �سالطني م�سر باأهمية توطيد العالقات التجارية على نحو يخدم 
اأجنبية  اأنه مل تظهر جماعات  اإل  ال�سيا�سية والع�سكرية،  ول ي�سر م�سالح م�سر 
م�ستقرة تتمتع بحقوق موؤ�س�سية الفندق، ولكن ومنذ منت�سف القرن الثاين ع�سر 

املرجع ال�سابق، �ض50-49.  (1(
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ا ال�سيا�سة الإ�سالمية التقليدية يف ق�سر ن�ساط التجار  امليالدي تراجعت تدريجيًّ
الفندقية  املوؤ�س�سة  اأبعاد  اكتملت  ثم  تطورت  ال�سواحل، حيث  على  الأوروبيني 
والعمود  الدولية،  واملعامالت  التجارية  املوؤ�س�سات  ذروة  متثل  اأ�سبحت  حتى 
الفقري للمعاهدات التي عقدتها م�سر مع املمالك الأوروبية املتو�سطية يف القرنني 
الرابع ع�سر واخلام�ض ع�سر امليالديني. ولقد �ساغت بنود هذه املعاهدات الت�سريح 
للتجار القادمني من دار احلرب مبزاولة اأعمال التبادل باعتبار اأنها ل ت�سر الإ�سالم 
الإ�سالمية  القوانني  التي حتكمها  الأعمال  وامل�سلمني، كما �ساغت حدود هذه 

وال�سروط التي طالبت بها دول هوؤلء التجار. 

وكان من اأهم تلك املعاهدات تلك التي عقدت مع البندقية والتي ترجع 
اإىل القرن الثالث ع�سر امليالدي، ثم تلتها �ست معاهدات اأخرى يف القرن 14م 
)1302، 1344، 1355، 1361، 1366، 1375)، وثالث معاهدات يف القرن 
ا )1415، 1422، 1444)، وذلك نظًرا لزدهار العالقات  اخلام�ض ع�سر ميالديًّ
التجارية بني م�سر والبندقية اأواخر القرن الثامن الهجري الرابع ع�سر امليالدي، 

ا)1). ا اخلام�ض ع�سر ميالديًّ واأوائل القرن التا�سع هجريًّ

وحول مزيد من التفا�سيل، انظر:   (1(
- د. �سبحي لبيب، الفندق ظاهرة �سيا�سية واقت�سادية قانونية، )يف):  د.روؤوف عبا�ض )حمرر)،  م�سر وعامل البحر 

املتو�سط، دار الفكر للدرا�سات والن�سر والتوزيع، القاهرة، 1986، �ض 298-286.
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ومن ناحية اأخرى، فاإن لطبيعة هذه العالقات مدلولت مهمة بالن�سبة لفهم 
ما كان مل�سر يومئذ من �ساأن يف ال�سئون الدولية القت�سادية وال�سيا�سية، وبالن�سبة 

لتكييف طبيعة عالقاتها كطرف م�سلم مع اأطراف م�سيحية اأوروبية. 

�سوؤال  على  الإجابة  يفر�ض  املدلولت  هذه  حتليل  فاإن  اأخرى،  بعبارة 
هام يعد امتداًدا وا�ستكماًل ل�سوؤال �سبق طرحه حول مرحلة ت�سفية الإمارات 
ال�سليبية وهو: هل تعد هذه العالقات اجلديدة نقطة حتول يف العالقات الدولية 
الإ�سالمية -امل�سيحية بعيًدا عن ال�سيا�سة الإ�سالمية، التي كانت دعامتها فكرة 
اأنها ظلت تعرب عن نف�ض هذه  اأم  اجلهاد، والتق�سيم اإىل دار حرب ودار اإ�سالم؟ 
ال�سيا�سة ولكن باأدوات جديدة ل تنفي طبيعتها ال�سلمية ا�ستمرار تفوق وهيمنة 

دور الطرف الإ�سالمي؟

واخلام�ض  ع�سر  الرابع  القرنني  معاهدات  اأن  راأى  قد  البع�ض)1)  كان  واإذا 
خالل  املماليك  معاهدات  يف  البع�ض))2)،  راأى  اأن  �سبق  )كما  ا  ميالديًّ ع�سر 
ا ت�ستمل على بدايات »المتيازات  الن�سف الثاين من القرن الثالث ع�سر ميالديًّ
الأجنبية« التي وردت يف معاهدات الباب العايل )ال�سلطان العثماين مع البالد 

ال�سديقة). 

املرجع ال�سابق، �ض 292-291.  (1(
(2( P.M.Holt, The Age of The Crussads. p 166.    



نادية حممود م�سطفى
212212

واإذا كان البع�ض الآخر)1)، قد اأ�سار يف معر�ض تقويه لأبعاد قوة املماليك 
الع�سكرية والقت�سادية والدينية اأنه من الأمور امل�سكوك فيها بقوة اأن املماليك قد 
راأوا مبداأ احلرب املقد�سة )اجلهاد) بنف�ض طريقة الفقه التقليدي، اإل اأنه بالنظر اإىل 
ال�سياق الزماين واملكاين لهذه املعاهدات وحلالة الطرف اململوكي واأهدافه من 
ورائها يكن القول: اإن هذه املمار�سات اململوكية على �سعيد العالقات ال�سلمية 
اأنها  كما  واخل�سوع،  ال�سعف  ولي�ض  واملناورة  القوة  و�سع  من  انطلقت  التجارية 
ال�سيا�سية والع�سكرية امل�سرية يف مواجهة الأعداء  كانت تخدم وتدعم امل�سالح 

من ال�سرق والغرب على حدٍّ �سواء.

»الر�سالة  يف  الإفرجن  ممالك  على  تيمية  ابن  »الفقيه«  تعارف  منوذج   -3
القرب�سية«)2): خطاب من �سيخ الإ�سالم ابن تيمية اإىل �سرجوا�ض ملك قرب�ض، 
من التعارف النقدي للم�سيحية، اإىل حقوق الأ�سرى امل�سلمني وامل�سيحيني: )دور 

الفقيه يف التعارف املعريف والعقيدي والدور ال�سيا�سي).

ملك  تيمية  ابن  فيها  ي�ساأل  لها)3)،  املحقق  تقدمي  وفق  الر�سالة،  هذه  اإن 
ولكن  خال�سهم.  على  واملعاونة  اإليهم  والإح�سان  الأ�سرى  م�ساعدة  قرب�ض 

 (1(Aziz Swial Atiy, The Crusade in later Middle Ages (Methuen, London, .   

.1938(, p 20-21
ابن تيمية، الر�سالة القرب�سية )خطاب من �سيخ الإ�سالم ابن تيمية اإىل �سرجوا�ض ملك قرب�ض)، تعليق: عالء   (2(

الدين دمج، دار ابن حزم، بريوت، 1987.
انظر مقدمة املحقق، املرجع ال�سابق، �ض11-9.  (3(
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»وهو  للملك خا�سة)1):  تيمية  ابن  اأرادها  »فائدة  هو  اآخر  هدًفا  الر�سالة  تت�سمن 
معرفته بالعلم والّدين، وانك�ساف احلق وزوال ال�سبهة وعبادة اهلل كما اأمر، فهذا 
خري له من ُملك الدنيا بحذافريها، وهو الذي ُبعث به امل�سيح، وعلمه احلواريني«.

واملت�سفح لأوراق الر�سالة لبّد اأن ي�ستوقفه اأمران:

�الأول: �سعة اطالع ابن تيمية ومعرفته بعقائد الن�سارى وفرقهم، وامتالكه 
تلبي�ساتهم  وك�سف  دعاويهم،  على  الرّد  يف  ال�ساطع،  والدليل  البالغة،  ة  احُلجَّ

ودح�ض باطلهم.

والعامل  ال�سيخ  وهو   - وتدخله  العامة،  امل�سلمني  باأمور  اهتمامه  �لثاين: 
�سعيه  خالل  من  للدولة،  اخلارجية  ال�سيا�سة  ق�سايا  من  واحدة  يف   - والإمام 
لإطالق اأ�سرى امل�سلمني، وحر�سه وعنايته باأحوال الرعّية وم�ساكلها، حتى تلك 

التي تقع يف اخت�سا�ض احلاكم وم�سوؤوليته«.

�سئون  اإىل  ينتقل  ثم  الدين  باأمور  يبداأ  الذي  الر�سالة  لهيكل  القارئ  اإن 
الأ�سرى، ليت�سح له حيوية هذا الربط بني اأمور فقه الأديان املقارن وبني فقه اأمور 
يحكمون،  ل  الذين  الإ�سالم  �سيوخ  جانب  من  خلدمتها  والتحرك  ال�سيا�سة، 
فهوؤلء مل يقت�سر دورهم يف تاريخ امل�سلمني على جانب دون اآخر، ولكن حيوية 

املرجع ال�سابق، �ض10.  (1(
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الأمة ونهو�سها تاأثرت باجلمع بني الدورين، �سواء جتاه امل�سلمني وفيما بني بع�سهم 
البع�ض، اأو �سواء اخلارج وغري امل�سلمني.

وبداأ التدهور والرتاجع يف حال الأمة مع النف�سال بني اجلانبني وخا�سًة 
اأهم  ومن  اخلارج.  يف  اأو  الوطن  اأر�ض  على  الآخر،  جتاه  باخلطاب  يت�سل  فيما 
الدللت احل�سارية لهذه الر�سالة اأنها تت�سل بالأ�سرى من امل�سلمني وامل�سيحيني 

على حدٍّ �سواء فهم جميًعا »الأهل« يف مواجهة املعتدي.

اإن منط التعارف الذي ج�سده منوذج العامِل ابن تيمية ليدفع اإىل الت�ساوؤل 
عن دللته الراهنة واملت�سلة بدور علماء الإ�سالم و�سيوخه )�سلًبا اأو اإيجابًا)، يف 

الأزمة القائمة بني امل�سلمني وامل�سيحيني يف بع�ض الدول العربية؟

اأو الإيجابية، يف  اأبعاده ال�سلبية  وتزداد بالطبع اأهمية هذا الدور، �سواء يف 
ظل تداعيات الثورات العربية على ق�سية العالقة بني الدين واملجتمع والدولة.

4- منوذج اإ�سالم املغول وتاأ�سي�ض اإمرباطورياتهم بعد التن�سر وبعد احلروب 
مع امل�سلمني

 مل يكن التعارف احل�ساري بني عامل امل�سلمني وغريهم قا�سًرا على العامل 
ال�سعوب  تعارفت  ولقد  املغول.  عامل  اإىل  امتد  ولكن  وغربه،  �سرقه  امل�سيحي 
الإ�سالمية من غرب ال�سني وحتى ال�سام وم�سر، باأ�ساليب املغول الوح�سية يف 

القتال والتدمري لالأبنية الثقافية واحل�سارية ولي�ض اجليو�ض فقط.
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ابتداًء من جنكيزخان  واقرتن ذلك الهجوم املمتد عرب فرتة زمنية طويلة 
امل�سادة  والتحالفات  التحالفات  من  ب�سل�سلة  اقرتن  لنك،  تيمور  وهولكو حتى 
ثم  املماليك  وح�سار  لحتواء  حماولة  يف  الأوروبية  الدول  وبني  املغول  بني 

العثمانيني)1). 

واملمالك  والإمارات  الباباوات  اأهداف  من  هدًفا  املغول  تن�سري  وكان 
الإفرجنية. ويقدم تاريخ هذه املحاولت ومنط ا�ستجابة بع�ض املغول لها منوذًجا عن 
كيفية التفاعل بني الديني وال�سيا�سي، بل وتوظيف الديني التب�سريي من جانب 
موجات  مع  ذلك  بعد  حدث  ما  على  و�سابق  متقدم  وقت  يف  امل�سيحية  اأوروبا 
ال�ستعمار احلديث )التجاري ثم ال�سيا�سي ثم الع�سكري) على العامل الإ�سالمي 
يف اآ�سيا واإفريقيا)2). اإل اأنه �سرعان ما دخل املغول اإىل الإ�سالم وبرزت اأمناط من 

التحالفات بينهم وبني املماليك.

اأنه بعد 1260م وبعد عني جالوت، حدثت خالفات  واملهم هنا الإ�سارة 
عميقة خطرة على وحدة الإمرباطورية املغولية التي تكونت على يد جنكيزخان 
اإيران  مغول  اأجزاء:  اأربعة  اإىل  الإمرباطورية  هذه  توزعت  ثم  ومن  واأبنائه، 
)الإيلخانيون)، مغول القبيلة الذهبية يف ال�سمال والتي تركزت يف حو�ض الفوجلا 

ملزيد من التفا�سيل انظر: د. نادية حممود م�سطفى، الع�سر اململوكي، الف�سل الأول، مرجع �سابق.  (1(
انظر التفا�سيل يف: د. منذر احلايك، العالقات الدولية يف ع�سر احلروب ال�سليبية )اجلزء الثاين)، تقدمي: اأ.د.   (2(

�سهيل زكار، الأوائل للن�سر والتوزيع، دم�سق، 2006.
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جنوب رو�سيا، مغول اآ�سيا ال�سغرى )مملكة جغطاي)، ثم اأخرًيا مغول ال�سني يف 
اأق�سى ال�سرق. 

ويهمنا ب�سفٍة خا�سة اأمر الثالثة الأوائل اإذ لعب كل منهم دوره يف العالقات 
-الإفرجنية.  اململوكية  اأو  ال�سام  يف  -ال�سليبية  اململوكية  اأو  -املغولية،  اململوكية 
ولقد تباين تاأثري كل من هذه الأطراف املغولية الثالثة على هذه العالقات نظًرا 
لختالف درجة وتوقيت انت�سار الإ�سالم بينها، ونظًرا لطبيعة العالئق فيما بينهم.

هذه  بني  الإ�سالم  انت�سار  تطور  تفا�سيل  يف  الدخول  دون  هنا  ويكفي 
الأجنحة الثالثة اأو تطور العالئق بينها)1)، التذكرة بالأمور التالية:

للقرن  الأخري  العقد  منذ  وبالتحديد  امليالدي  ع�سر  الرابع  القرن  بداية  مع   -1
الثالث ع�سر امليالدي، كانت الإيلخانية والقبيلة الذهبية قد حتولت اإىل الإ�سالم، 
وكانت الثانية اأ�سبق من الأوىل يف التحول، وخا�سًة حتت تاأثري حاكمهم ال�سهري 

الإ�سالمي، بريوت، ط2. 1407هـ/1987م، ج4،  �ض 135- املكتب  الإ�سالمي،  التاريخ  �ساكر،  حممود   (1(
.177

- د. رجب حممد عبد احلليم، انت�سار الإ�سالم بني املغول، دار النه�سة العربية، بريوت، 1986.
- برتولد �سبولد، العامل الإ�سالمي يف الع�سر املغويل. ترجمة خالد اأ�سعد عي�سى، مراجعة وتقدمي د. �سهيل زكار، دار 

ح�سان. دم�سق، 1402-1982، �ض 104-19.
- توما�ض اأرنولد، الدعوة اإىل الإ�سالم. ترجمة د. ح�سن اإبراهيم ح�سن، د. عبد املجيد عابدين، اإ�سماعيل النحراوي، 

النه�سة امل�سرية، القاهرة، 1970، �ض 275-248.
 M. G. Hodgson, The Venture of Islam (University of Chicago Press, Chicago 1971, Vol II(. -

p 410-417
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بركة خان )1256م-1267م/ 652هـ-665هـ)، وتالهما مغول اآ�سيا ال�سغرى 
يف الدخول اإىل الإ�سالم.

الإ�سالمية  الدولية  العالقات  يف  الأبعاد  مزدوج  دوًرا  الذهبية  القبيلة  لعبت   -2
خالل  اأي  )633هـ-635هـ)  رو�سيا  اأرا�سي  فتحت  التي  فهي  املرحلة.  هذه  يف 
تاأثريها  ا، ومن ثم كان لها  العقدين الثالث والرابع من القرن الثالث ع�سر ميالديًّ
القبيلة  دخول  فمع  الإ�سالم.  مع  ن�ساأتها  بعد  احلديثة  رو�سيا  تفاعل  جذور  على 
ا تكونت كدولة اإ�سالمية  الذهبية اإىل الإ�سالم يف اأواخر القرن الثالث ع�سر ميالديًّ
ت�سم عدة اإمارات وت�سيطر على الإمارات امل�سيحية الرو�سية، وعلى اأوروبا ال�سرقية 
طول حو�ض  وعلى  القرم  جزيرة  �سبه  ومن  الأ�سود  البحر  اإىل  البلطيق  بحر  )من 
الفوجلا وحتى و�سلت اإىل حدود مملكة النم�سا وهددت مملكة اأملانيا)، ولقد اأ�سحت 
هذه املناطق -بعد �سعف وتفرق القبيلة الذهبية عوا�سم خلانات م�سلمة م�ستقلة، 
ال�سابع  القرن  منذ  الرو�سية  العثمانية  التناف�سات  جمال  يف  بع�سها  دخلت  والتي 

ع�سر.

ومن ناحية اأخرى، �ساعدت القبيلة الذهبية املماليك يف �سدامهم ال�سريح 
ثم  وهولكو،  الذهبية  القبيلة  زعيم  خان  بركة  بني  للعداء  نظًرا  الإيلخانني  مع 
اأباقة خان زعيم مغول فار�ض كما �ساعد بركة خان بيرب�ض يف حربه مع الإمارات 

ال�سليبية يف ال�سام وكان يعادي القوى واملمالك الإفرجنية.
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3- مثلت الدولة الإيلخانية اأي مغول فار�ض )والتي اأ�سقطت اخلالفة يف بغداد) 
العدو الرئي�ض للمماليك، وا�ستمر ال�سدام بينهم وتكرر حتى بعد اإ�سالمهم، واإن 
مغول  تعاون  مثل عني جالوت. كذلك  وم�سريية  معارك حا�سمة  اإىل  ي�سل  مل 
فار�ض مع ال�سليبني، ومع املمالك الإفرجنية �سد املماليك، ولقد انهارت دولتهم 

بعد اأكرث من ثالثة اأرباع قرن من ن�ساأتها.

4- اأما اململكة املغولية الثالثة يف اآ�سيا ال�سغرى، فكانت يف التاأثري املبا�سر على 
العالقات الدولية للعامل الإ�سالمي، اإل فيما يتعلق بحدث جلل وهام وهي اأنها 
كانت موطن تيمور لنك املغويل امل�سلم الذي اأعاد توحيد اململكة بعد تفككها، 
ثم اجتاح العامل الإ�سالمي مرة اأخرى بعد ما يزيد عن املائة وخم�سني عام من 
اآثارها  الأوىل  املغولية  للزحفة  كان  ما  وبقدر  واأبنائه.  خان  جنكيز  زحف  بداية 
للزحفة  اأي�ًسا  ما كان  بقدر  الأجل، كما �سرنى لحًقا،  املبا�سرة وطويلة  العميقة 
املغولية الثانية اأي�ًسا اآثارها العنيفة على توازن القوى الإ�سالمية، وعلى العالقات 

الإ�سالمية امل�سيحية.

خال�سة القول، اإن القوى املغولية الثالث كانت اأعداء تتنازع على حدود 
فار�ض  ال�سغرى، وبني مغول  اآ�سيا  فار�ض وبني مغول  بينهم )بني مغول  الأقاليم 
وبني مغول القبيلة الذهبية)، كما تبنت �سيا�سات خارجية متناف�سة الأمر الذي 
اأمناط  ثم على  امل�سيحية)1)، ومن  والقوى  املماليك  مع  تفاعالتهم  اأمناط  اأثر على 

التعارف احل�ساري بني �سعوب اجلانبني.
د. نادية حممود م�سطفى، الع�سر اململوكي، مرجع �سابق، �ض22-18.  (1(
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الأوروبية  الهجمة  وبداية  الفرن�سية  احلملة  املبا�سرة:  الغرب  »�سدمة  منوذج   -5
الثانية على قلب العامل الإ�سالمي: من التعارف على ال�ستعمار اأو مهمة الرجل 

الأبي�ض يف التحديث، اإىل التاأرجح بني الإ�سالح الر�سيد والإ�سالح ال�سال.

الوافد  و�سغط  الع�سكري  الحتالل  �سغط  ظل  يف  النه�سة  عن  وماذا 
الثقايف؟

انظر يف هذا ال�سدد: تاأريخ اجلربتي وابن اإيا�ض وما يك�سف عنه من روؤية 
للحملة الفرن�سية، باعتبارها العدو، واملوقف من م�ساندة العثمانية يف مواجهتهم 

باعتبار العثمانيني حكام ظاملني ولي�سوا اأعداء.

كذلك انظر: قراءة كل من:
 - اأبو الأعلى املودودي: نحن واحل�سارة الغربية)1).

- طارق الب�سري: يف امل�ساألة الإ�سالمية املعا�سرة)2).
- نازك �سبايارد)3).

- ر�سوان ال�سيد)4).

اأبو الأعلى املودودي، نحن واحل�سارة الغربية، الدار ال�سعودية للن�سر والتوزيع، جدة، 1987.  (1(
طارق الب�سري، �سل�سلة امل�ساألة الإ�سالمية املعا�سرة، 8 اأجزاء، دار ال�سروق، القاهرة، 1999.  (2(

نازك �سبايارد، الرحالون العرب وح�سارة الغرب يف النه�سة العربية احلديثة: )ال�سراع الفكري واحل�ساري)،  موؤ�س�سة   (3(
نوفل، ط2، 1992.

ر�سوان ال�سيد، مراحل اخلطاب الإ�سالمي يف جوابه على التحديات خالل قرن، منرب احلوار، العدد 24-23،    (4(
�ستاء 1992.
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العربي  الفكر  اجتاهات  خريطة  تر�سم  املعا�سرة  الفكرية  الروؤى  هذه  اإن 
والإ�سالمي يف ا�ستجاباتها ل�سدمة الحتكاك احلديث بالغرب يف مراحل خمتلفة 
حالة  قنوات  من  قناة  لنا  تقدم  بهذا  وهي  الإ�سالمي،  العامل  من  عدة  ومناطق 

التعارف يف ظل �سياق دويل جديد.

الثالثة  القرون  خالل  وتقييًما  وحتلياًل  حتديًدا  اخلرائط  بهذه  والهتمام 
الفكر  تفاعل  كيفية  درا�سة  ا�ستهدف  منظم  علمي  بحث  حمل  كان  الأخرية، 
الإ�سالمي والعربي مع ق�سايا واإ�سكاليات العالقة مع الغرب خالل هذه القرون 
املولد  التحدي  وم�سدر  لالهتمام  جاذبًا  الغرب  هذا  اأ�سحى  حيث  الثالثة)1)، 
لال�ستجابات، �سواء باعتباره م�ستعمًرا، اأو باعتباره م�سدًرا لعلم ومدنية، وباعتباره 
ال�سابقة من  املراحل  نحٍو غري م�سبوق يف  وثقايف، وعلى  لتحدي معريف  م�سدًرا 
العالقات بني امل�سلمني والغرب، وحيث تواجد الغرب، من جديد، على اأر�ض 
امل�سلمني ولكن يف اأثواٍب جديدة، على نحو كان لبد واأن ينعك�ض على طبيعة 
والتيارات  واحلركات  الأفكار  تولدت  ثم،  ومن  واآثاره.  ومنطه  واجتاهه  التعارف 
واخلربات جتاه هذا الغرب، انطالًقا من درجة ما من املعرفة به. ولكن لأي درجة؟

حتقق  التي  الالزمة  ال�ستجابة  لتوليد  الالزمة  املعرفة  عمق  قدر  وما 
ال�ستقالل والنه�سة؟؟

د. نادية حممود م�سطفى، العالقات الدولية يف الفكر الإ�سالمي، مرجع �سابق.  (1(
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بالدائرة  احل�سارية  دائرتنا  جانب  من  ر�سيد  ح�ساري  تعارف  حتقق  هل 
الزاهرة وامل�ستعمرة لنا؟

براثن  وقع يف  اأو  النبهار  براثن  وقع يف  اإما  �سال،  تعارف  هو  ما حتقق  اأم 
الرف�ض والنغالق؟

وهنا، يجدر الإ�سارة اإىل اأحد الإ�سهامات يف درا�سة ال�ست�سراق)1)، والتي 
لبيان  �سعت  ولكن  التقليدي  ال�سائد  التيار  وفق  ال�ست�سراق،  بنقد  تكتف  مل 

املناطق امل�سيئة يف بع�ض اإ�سهاماته يف درا�سة »ال�سرق«. 

اأنف�سهم  عن  اجلدد  امل�ست�سرقني  دفاع  تقدمي  حاولت  اأخرى،  ناحية  ومن 
وكذلك راأيهم يف احلوار بني ال�سمال واجلنوب، كما حاولت الإجابة - من خالل 

اآراء ا�ست�سراقية حديثة- على الأ�سئلة التالية:

هل فهم امل�سلمون الغرب احلديث؟

هل فهموا اأ�سباب قوته ومكامن �سعفه؟

ملاذا  للغرب؟  اأعمق  درا�سة  لتحقيق  منظًما  ا  علميًّ جهًدا  يبذلون  ل  ملاذا 
ينت�سر اخلطاب الأيديولوجي على اخلطاب الإب�ستمولوجي جتاه الغرب؟

جمموعة باحثني، ال�ست�سراق بني دعاته ومعار�سيه، مرجع �سابق، �ض16-5.  (1(
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يف  امل�سدر  هذا  وفق  الأكادييني  امل�ست�سرقني  اإجابات  تلخ�ست  ولقد 
ال�سعف  يدينوا  اأن  الأكادييني  امل�ست�سرقني  على  ال�سهل  من  اإن  »اإذ  الآتي)1): 
املنهجي، اأو نق�ض املعلومات لدى نظرائهم من املثقفني العرب وامل�سلمني. ومن 
ال�سهل عليهم اأن يدينوا التطرف الأيديولوجي لدى بع�ض املثقفني العرب، �سواء 
ا، من ال�سهل عليهم اأن يعيبوا  ا اأم مارك�سويًّ ا اأم اإ�سالمويًّ كان هذا التطرف قومويًّ
اتخاذ  على  قدرتهم  وعدم  والتبجيلية  الذاتية  النزعة  يف  اإفراطهم  مثقفينا،  على 
م�سافة ما بينهم وبني اأنف�سهم، عندما يدر�سون مو�سوًعا يخ�ض تراثهم اأو دينهم اأو 
حا�سرهم. من ال�سهل اأن يدينوا عدم تقيدهم باملنهجية العلمية اأو عدم قدرتهم 

على ال�سيطرة عليها كما ينبغي.

ولكن الأمر الذي يبقى م�سكاًل، ول اأدري اإىل اأّي حّد يوّفر اأعذاًرا ملثقفينا، 
اجلوع،  يطحنها  خائفة،  م�سطربة،  جمتمعات  عن  م�سوؤولون  مثقفون  اأنهم  هو 
اأ�ساتذة  لي�سوا  واأنهم  الأهلية،  واحلروب  الداخلي  بالنزيف  مهددة  جمتمعات 
ينعمون بكل اأنواع الطماأنينة )املادية واملعنوية) يف جامعات ال�سوربون، وهارفارد، 
واخلرطوم  الرباط  جامعات  يف  اأ�ساتذة  هم  واإمنا  واأك�سفورد..  وبرلني،  وبرن�ستون، 
والقاهرة ودم�سق وطرابل�ض الغرب، اإلخ... هناك حيث يتعر�ض الأ�ستاذ اجلامعي 
لكل اأنواع الهزات واخل�سات التي يتعر�ض لها جمتمعه، وحيث يبدو خائًفا على 
م�سريه يف كل حلظة. هناك حيث ل يجروؤ الباحث العربي على اأن يقول كل ما 

املرجع ال�سابق، �ض16-15.  (1(
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يريد قوله كما يفعل زميله الأوروبي، لأنه يظل خائًفا على من�سبه وم�سدر رزقه، 
�سغط  مقاومة  على  دائًما  قادر  اأنه غري  كما  على حياته.  خائًفا  يكن  اإن مل  هذا 
اأبواب  اإىل  �سجيجها  ي�سل  والتي  ال�ساحة  حتتل  التي  والأيديولوجيات  ال�سارع 

مكتبه«.

اإن هذه الإجابات ال�ست�سراقية اجلديدة لتبني جانب من قنوات التعارف 
اأهل  وبني  احلديث«  ال�ست�سراق  »اأهل  بني  الراهن  الأكاديي  املعريف  الفكري 

»ال�ستغراب« املاأمول؟؟

6- منوذج التطهري الثقايف الراهن بعد عودة الحتالل الع�سكري يف العامل العربي 
والإ�سالمي مع بداية القرن الواحد والع�سرين

اأفغان�ستان 2001، ثم احتالل العراق 2003 حدثني ذوي  ُيثل احتالل 
دللة بالن�سبة لدخول »التعارف بني الغرب والإ�سالم« يف مرحلة ما بعد احلرب 
الباردة، نقطة حرجة اإذ اقرتن الحتالل الع�سكري باأدوات ثقافية وفكرية تتجه 
هذه  وانبثقت  برمته.  والإ�سالمي  العربي  العامل  و�سعوب  الدولتني  ل�سعبي 
الأدوات من اإطار اأو�سع هو ما �سمي »اإ�سرتاتيجية احلرب الأمريكية والعاملية على 
العقول  تغيري  وبني  والدبلوما�سية،  احلرب  اأدوات  بني  �سفرت  التي  الإرهاب«، 

والقلوب من خالل عمليات متعددة تتجه لل�سعوب اأ�سا�ًسا. 
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الواحد  القرن  من  الأول  العقد  خالل  التاريخي  ال�سياق  هذا  اأفرز  وقد 
والع�سرين )وكامتداد للعقد الأخري من القرن الع�سرين)، لقطات عدة ومرتاكمة، 
اختلف املراقبون واملحللون يف تف�سريها؛ هل هي موؤ�سر على عداء ح�ساري اأم هي 
موؤ�سر على توظيف بارع للديني والثقايف لتحقيق م�سالح اإ�سرتاتيجية منها املادي 
احل�ساري  اجلانبني  بني  اجلدل  عليه  اأ�سحى  ما  موؤ�سر على  اأنها  اأم  املادي،  وغري 

وال�سيا�سي التقليدي.

ومن اللقطات ذات املغزى تلك املت�سلة مبا اأ�سماه اإدموند بيكر يف كتاٍب 
�سارك يف حتريره بهذا ال�سدد »التطهري الثقايف يف العراق«)1).

الع�سكري  الغزو  تلت  التي  احلرب  املرتجم  ي�سف  الكتاب،  هذا  ويف 
اغتيال  اأو  الثقافية  الذاكرة  حمو  تهدف  والتي  احل�سارية)2)،  باحلرب  الأمريكي 
العقل من كوادر  يرتبط بذلك  ال�سعوب، مع كل ما  الفاعل ل�سعب من  العقل 

ب�سرية ومنجزات فكرية واأبنية وموؤ�س�سات. 

ح�سارة  على  حرب  هي  املرتجم  عنها  يتحدث  التي  احل�سارية  واحلرب 
ا حتى ي�سهل  ت�ستهدف ت�سفية الوجود املعنوي للخ�سم الذي متت هزيته ع�سكريًّ
ت�سكيله بعد ذلك. واحلرب احل�سارية على العراق بهذا املعنى لها �سوابق تاريخية 
ريوند بيكر، طارق اإ�سماعيل، �سريين اإ�سماعيل )حمررون)، التطهري الثقايف.. التدمري املتعمد للعراق، ترجمة:   (1(

د. حممد �سفار، مكتبة ال�سروق الدولية، القاهرة، 2010.
انظر يف هذا املفهوم:  (2(

- د. املهدي املنجرة، احلرب احل�سارية الأوىل، دار ال�سروق، القاهرة، 1995.
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ممتدة �سواء يف التاريخ البعيد )يف ظل مناذج ال�سرتداد ال�سابق عر�سها) اأو يف ظل 
�سوابق اأكرث معا�سرة، مثل ما حدث يف البو�سنة وال�سراع العربي -الإ�سرائيلي 

م�ستهدًفا تدمري عنا�سر الذاكرة الب�سرية واملادية.

العدوان  بدللة  املت�سلة  والتفا�سيل  بالوقائع  يذخر  الكتاب  فاإن  ثم،  ومن 
على تاريخ العراق وذاكرته اجلمعية، الرتاث الأركيولوجي، قتل الذاكرة اجلمعية، 
الفرار،  اأو  اأو التهجري  قتل الطبقة املثقفة والأكادييني، تطهري ال�سجالت، القتل 

تطهري العقول، ال�سحايا من الأقليات.

خال�سة القول بعد هذا املحور الثاين: اإن النماذج التاريخية التي ي�سمها 
اإمنا تعك�ض مداخل واآليات ومناطات متنوعة جرى التعارف حولها ومن  املحور 
خاللها. ومثلها مثل مناذج املحور الأول »الكلية« تعك�ض التقابل بني خ�سائ�ض 
عرب  متتد  املقابلة  وهذه  م�سيحي،  وغربي  اإ�سالمي  ح�ساريني،  معرفيني  منوذجني 

التاريخ ومن خالل مراحل خمتلفة من حيث �سياقات احلرب اأو الدبلوما�سية.

النماذج  هذه  اأن  اإل  وراهنة،  ومعا�سرة  امتدادات، حديثة  ذات  اأنها  كما 
وعك�ض مناذج املحور الأول، فهي لي�ست اأفقية كلية ممتدة، ولكنها مناذج تت�سل 
مناط  هي  حمددة  بق�سايا  ات�سالها  عن  ناهيك  حمدد،  ومكاين  زمني  ب�سياق 

التعارف، مهما كان منطه.
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• حماور �أخرى مقرتحة	

واأخرًيا، واإىل جانب مناذج املحورين ال�سابقني، ذوي ال�سلة املبا�سرة ل�سياقات 
حربية ع�سكرية ودبلوما�سية بني �سعوب احل�سارتني الإ�سالمية والغربية، فاإنه يكن 
بني  للتعارف  مناذجهما  وحتليل  ر�سد  اإىل  يحتاجان  اآخرين  حمورين  يف  التفكري 
�سعوب هاتني احل�سارتني، واأكتفي هنا بر�سم خريطة هذه النماذج وحمتواها على 

النحو التايل:

الإ�سالمية  القوة  جتديد  ظل  يف  الهويات  وت�سكيل  التعارف  �لثالث:  �ملحور 
الفاحتة، من هيمنة الدولة العثمانية اإىل �سقوطها، وهنا، يكن ر�سد النماذج التالية:

1- منوذج التعارف يف ظل المتيازات لالأجانب ومنوذج املرا�سالت الدبلوما�سية، 
ثم  ع�سر)،  وال�سابع  ع�سر  ال�ساد�ض  )القرنني  العثمانية  القوة  موقع  من  واملعاهدة 
والرتاجع  ال�سعف  اإطار  يف  ولكن  الأمناط  هذه  نف�ض  ظل  يف  التعارف  منوذج 

العثماين )القرنني الثامن ع�سر والتا�سع ع�سر))1).

2- منوذج ت�سكل الهوية الأوروبية يف ظل حتدي الفتوح العثمانية من ال�سرق)2).

د. نادية حممود م�سطفى، الع�سر العثماين، مرجع �سابق.  (1(
يف هذا ال�سدد انظر:  (2(

Tomaz Mastna، Islam And Creatian Of European Identity, University Of Westminster، 1994-
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اإ�سكاليات:  اأزمة العلمانية وحتديات مراجعة الهوية الأوروبية يف ظل  3- منوذج 
التعددية الثقافية، الندماج، املواطنة الناجمة عن تزايد الوجود امل�سلم يف اأوروبا 
هذا  اآثار  اختبار  حمطات  وتتعدد  الع�سرين.  القرن  خالل  املتحدة  والوليات 

الوجود امل�سلم، ومن اأ�سهرها ما يت�سل باحلجاب واملاآذن، والإرهاب)1).

الفكر الإ�سالمي،  اأعالم  املتبادلة بني  والروؤى  ال�سور  �لر�بع: مناذج من  �ملحور 
واأعالم الفكر ال�ست�سراقي القدمي واحلديث عن م�سارات تطور التعارف املعريف 
خالل  ومن  والغربية  الإ�سالمية  احل�سارتني  بني  املقارنة  )اخل�سائ�ض  والفكري 

الروؤى عن ق�سايا اجلهاد واحلداثة والديقراطية واملدنية والتنمية... اإلخ).

الروؤى  ناحية  من  التالية:  العملة  وجهي  نذكر  املتبادلة  ال�سور  هذه  ومن 
بوازار،  مار�سيل  اأرنولد،  توما�ض  لوي�ض، جميد خدوري،  برنارد  من  لكل  املقارنة 
ا�ستجابات  تطور  كيفية  حول  اإ�سالمية  روؤى  اأخرى  ناحية  ومن  بيرتز،  رودولف 

الفكر واحلركات الإ�سالمية للتحديات الغربية احلديثة)2).

انظر على �سبيل املثال:  (1(
- د. نادية حممود م�سطفى )حمرر)، الهوية الإ�سالمية يف اأوروبا: اإ�سكاليات الندماج قراءة يف امل�سهد الفرن�سي، اأعمال 

الندوة التي عقدت يف 18-19 فرباير 2004، جامعة القاهرة: برنامج حوار احل�سارات بكلية القت�ساد، 2005.
- اأعمال ندوة »امل�سلمون يف اأوروبا: قراءة على �سوء امل�سهد ال�سوي�سري«، 27 يناير 2010، )يف): د. نادية حممود 
م�سطفى ود. �سيف الدين عبد الفتاح )تن�سيق علمي واإ�سراف)، و�سام ال�سويني )مراجعة)، "اأزمات حوار 
الثقافات والأديان"، �سل�سلة ندوات املو�سم الثقايف )5)، مركز الدرا�سات احل�سارية وحوار الثقافات، القاهرة، 

2010 �ض530-471.
انظر: د. نادية حممود م�سطفى، العالقات الدولية يف الفكر الإ�سالمي، مرجع �سابق.  (2(
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خال�سة القول بعد القراءة يف هذه النماذج التاريخية: اأنه يكن الإ�سارة 
اإىل الأبعاد الثالثة التالية:

ا اأو كعملية ل يكن اأن يكون مر�ساًل  من ناحية: اأن تناول "التعارف" تاأ�سيليًّ
فالبد من حتديد ال�سياق، واملجال والق�سية. ذلك لأنه من اخلطورة التعميم يف 
املقولت عن اآثار التاريخ على ت�سكل ال�سورة النمطية التبادلية. فاإذا كان ل يكن 
اإنكار هذه ال�سور، فال يكن اأي�ًسا قبول الدعوة اإىل جتاوزها كما لو مل تكن قائمة 
اأ�ساًل. ولذا فنحن يف حاجة اإىل ر�سد النماذج التاريخية املتنوعة والقراءة املقارنة 
يف دللتها التاريخية والراهنة، دون الوقوع يف خطيئة اإعادة قراءة اأو كتابة التاريخ 

وفق روؤى حمددة.

وهذه القراءة يف النماذج التاريخية لبد واأن تبحث عن جمالت التعارف 
و�سبله واآلياته وكذلك وظيفته.

فقد تبني لنا من النماذج املقدمة عالًيا، على �سبيل املثال، اأن من جمالت 
التعارف: التجارة والدعوة، وتبادل الأفكار واملعارف وتبادل ال�سور، والتعارف بني 
املعتدي واملعتدى عليه. اأما عن �سبل التعارف فلقد تبني لنا، اأنها تتغري بتغري الزمان 
واملكان، واأنها طريق ذو اجتاهني من حيث املكا�سب واملزايا اأو اخل�سائر والقيود، واإن 
التعارف الب�سري ل ينع اجلهاد الع�سكري ول ينقطع خالل هذا اجلهاد، كما اأن 

العلماء يلعبون دورهم يف هذا التعارف اإىل جانب اأدوار اأ�سحاب احلركة.
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الختالف  اأن  اكت�ساف  هي  التعارف.  مناذج  درا�سة  وظيفة  فاإن  واأخرًيا، 
اأن  هو  والأهم  التعارف.  منط  يف  دوره  يلعب  املعريف  والنموذج  العامل  روؤى  بني 
اإدراك الذات احل�سارية وثوابتها، يتاأكد من خالل عمليات التعارف، وي�سبح هذا 
اأو ا�ستالب  اأو خ�سوع ح�ساري  اأما املقاومة ح�سارية  الإدراك من عدمه منطلًقا 

ح�ساري. 

اإىل جانب التعارف بني احل�سارات، فاإن التعارف يتد اأي�ًسا اإىل الثقافات 
التي تنتمي لنف�ض احل�سارة. ومما ل �سك فيه، اأن مناذج التعارف بني اأقوام و�سعوب 
وثقافات احل�سارات العربية الإ�سالمية اجلامعة ل تقل اأهمية عن مناذج التعارف 
بني احل�سارات اإل اأنها لبد واأن تنطلق من مقولت وافرتا�سات اأخرى. فما هي؟ 
وما  ا�ستخال�سها؟  يكن  التي  العامة  القواعد  وما  النماذج؟  هذه  نخترب  وكيف 

اأوجه الختالف مع نظائرها بالن�سبة للتعارف بني ح�سارات خمتلفة؟

واأكتفي هنا بالأمور التالية:

• اإن النماذج التاريخية للعالقات بني �سعوب واأمم وثقافات احل�سارة العربية 	
�سعًفا،  اأو  قوة  ال�سامل،  احل�ساري  ال�سياق  باختالف  تتنوع  الإ�سالمية، 

وحدة اأو جتزئة، فتوًحا اأو ا�ستعماًرا.

• الأمة 	 اأركان  كونت  التي  الأقوام  بني  للعالقات  التاريخية  النماذج  اإن 
يف  ومقارنتها  درا�ستها  من  لبد  ومهمة  وا�سحة  دللت  تقدم  ا،  تاريخيًّ
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�سياقات متنوعة لنعرف هل التعدد والتنوع يف ذاته موجًبا لل�سراع اأم اأنه 
حمرك لتدافع وفق طبيعة الأطر القائمة، هذه الأقوام هي: العرب، والرتك 

والفر�ض.

• من 	 النمط  بهذا  الهتمام  ي�ستوجب  لالأمة  احل�ساري  الوعي  جتديد  اإن 
امل�سبقة  ال�سروط  اأهم  من  البيني  احلوار  مثل  البيني  فالتعارف  التعارف، 

للتعارف واحلوار مع الآخر)1).

من الدرا�سات املعا�سرة التي اهتمت بهذا املجال من منظور ح�ساري اإ�سالمي انظر:  (1(
- د. نادية حممود م�سطفى، د. باكينام ال�سرقاوي )تن�سيق علمي واإ�سراف)، اأ�سامة اأحمد جماهد )حترير ومراجعة)، 
اإيران والعرب: امل�سالح القومية وتدخالت اخلارج )روؤى م�سرية واإيرانية)، مركز الدرا�سات احل�سارية وحوار 

الثقافات بجامعة القاهرة، القاهرة، 2009.
- د. باكينام ال�سرقاوي، د. نادية حممود م�سطفى )تن�سيق واإ�سراف)، اأ�سامة جماهد )حترير ومراجعة)، تركيا ج�سر 
بني ح�سارتني، جامعة القاهرة: كلية القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية، مركز الدرا�سات احل�سارية وحوار الثقافات، 

وموؤ�س�سة اأبانت للحوار برتكيا، )حتت الطبع).
- د. اإبراهيم البيومي غامن، د. باكينام ال�سرقاوي )حمرران)، اأعمال موؤمتر: م�ستقبل الإ�سالح يف العامل الإ�سالمي: 
خربات مقارنة مع حركة فتح اهلل كولن" )اأكتوبر 2009)، مركز الدرا�سات احل�سارية وحوار الثقافات، القاهرة، 

)حتت الطبع).
- د. نادية حممود م�سطفى، د. �سيف الدين عبد الفتاح )تن�سيق علمي واإ�سراف)، اأ. حممد كمال حممد )مراجعة 
وحترير)، ثقافات متنوعة يف ح�سارة جامعة )اأعمال دورة التثقيف احل�ساري الرابعة 2008)، مركز الدرا�سات 

احل�سارية وحوار الثقافات بكلية القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية بجامعة القاهرة، القاهرة، 2010.
وفيما يت�سل بنماذج التعارف التاريخية بني هذه ال�سعوب يكن الرجوع على �سبيل املثال اإىل امل�سادر التالية:

- د. �سيار اجلميل، العرب والأتراك.. النبعاث والتحديث من العثمنة اإىل العلمنة، مركز درا�سات الوحدة العربية، 
بريوت، 1997.

- د. وجيه الكوثراين، الفقيه وال�سلطان: درا�سة يف جتربتني تاريخيتني: العثمانية وال�سفوية - القاجارية، من�سورات 
املركز العربي الدويل، القاهرة، 1990.

- العالقات العربية الإيرانية، معهد البحوث والدرا�سات العربية، القاهرة، 1993.
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ومن ناحية ثالثة: اأن النماذج التاريخية ل تكت�سب اأهميتها لذاتها، ولكن 
بقدر القدرة على التدبر يف دللتها بالن�سبة لالأو�ساع الراهنة التي متر بها الأمة 
العربية والإ�سالمية، وخا�سة يف ظل ثورات ال�سعوب العربية، التي تقدم منوذًجا 

ا يقت�سى الر�سد والتدبر. تاريخيًّ

- جمموعة باحثني، العالقات العربية - الإيرانية: الجتاهات الراهنة واآفاق امل�ستقبل، مركز درا�سات الوحدة العربية، 
بريوت، ط2، 2001.
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بها  عني  التي  املهمة  املوا�سيع  من  احل�سارات  بني  العالقة  مو�سوع  يعد 
املجتمع الدويل، �سواء على م�ستوى املعاجلة التاريخية، اأم على م�ستوى الدرا�سة 

لواقع هذه العالقة الراهن، ويف امل�ستقبل املنظور لها. 

وقد جاءت اأحداث احلادي ع�سر من �سبتمرب 2001م، لتعيد و�سع هذا 
املو�سوع يف دائرة ال�سوء وعلى اأو�سع نطاق، ولتدفع الكثريين اإىل ا�ستح�سار ذاكرة 
املتبادلة،  النمطية  وال�سور  بالتوتر  مثقل  تاريخي  اإرث  بت�سورات حول  م�سحونة 

التي جت�ّسد متّثل الذات لالآخر اأكرث مما جت�ّسد حقيقة هذا الآخر. 

واإذا كان هذا التفاعل بني العاملني الإ�سالمي والغربي، قد متيز يف اأحيان 
التدافع  ومنطق  احل�ساري،  التعارف  منهاج  عن  به  حاد  الذي  بال�سدام،  كثرية 
ال�سلمي، فاإن هذا ل يلغي تاريًخا طوياًل من التعاي�ض بني اجلانبني، ول ينفي اأن 
اللجوء اإىل ال�سدام هو تعبري عن الف�سل يف تدبري الختالف، واإدارة اخلالف وفق 

روؤية الإي�صي�صكو للتعارف بني احل�صارات وتعزيز 
امل�صرتك الإن�صاين

حممدبن صاحل
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منطق التعارف احل�ساري، والتدافع ال�سلمي، بو�سفهما �سنة من ال�سنن الكونية 
املوؤ�ّس�سة للتعاي�ض بني املجتمعات، والتالقي والتالقح بني الثقافات، واحلوار بني 

الأديان واحل�سارات، على طريق تعزيز امل�سرَتك الإن�ساين. 

ذلك اأن جتاهل حقيقة العامل باعتباره ت�سكياًل متنوًعا من القوى والثقافات 
والديانات والإرادات وامل�سالح والتطلعات والروؤى والت�سورات، والتنكر ملبادئ 
التنوع الثقايف، والتعددية احل�سارية، واحلق يف الختالف، يوؤدي اإىل النغالق على 

الذات، بل ويف اأحيان كثرية اإىل خلق التوترات وتفجري النزاعات وال�سراعات.

الثقافات، والتعارف بني احل�سارات، يقت�سي  فاإن تعزيز احلوار بني  ولهذا 
اإقرار مبادئ التعددية احل�سارية، والتنوع الثقايف، واإبراز تاريخ التعاي�ض والتعاون 
والتعارف بني العاملني الإ�سالمي والغربي، وهذا جزء من امل�سوؤولية التي ينبغي 
الثقافات  بني  احلوار  اإجناح  اإىل  �سعيها  الأمة، يف  احلية يف  القوى  بها  ت�سطلع  اأن 
والتعارف والتحالف بني احل�سارات، بهدف تعزيز اأ�س�ض الفهم والتفاهم والحرتام 
ومن  ال�ساملة،  والتنمية  الدائم  وال�سالم  العدل  لتحقيق  ال�سعوب،  بني  املتبادل 
اأجل تر�سيخ مبادئ التعددية والتنوع الثقايف والتعاي�ض بني ال�سعوب والتفاعل 
بني الثقافات والتعارف والتحالف بني احل�سارات، بو�سفها ال�سبيل املف�سي اإىل 
اأجنا�سه  عامل ت�سوده قيم اخلري واحلق والعدل والأمن وال�سالم، على اختالف 
واأوطانه وعقائده وثقافاته، انطالًقا من روؤية اإ�سالمية تقّر حق املجتمعات الإن�سانية 
يف التنوع والتعدد والتباين، دون اأن يكون ذلك مدعاة للتفاخر والتمايز، وجت�سد 
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العامل  على  منفتحة  اإن�سانية  روؤية  على  املبنية  الإ�سالمي  املعريف  الن�سق  فل�سفة 
بتعّدد ت�سكيالته وعلى احل�سارة بتنّوع روافدها الدينية والثقافية، واملوؤ�س�سة على 
ا يدبِّر هذا الختالف  اإيان را�سخ بالختالف �سّنة كونية، وبالتعارف قانونًا ح�ساريًّ

ويديره على قاعدة الكلمة ال�سواء، تنفيًذا لأمره تعاىل: ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ، وم�سداًقا لقوله - جل وعال: ژڄ  ڃ  ڃ     

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇژ.

وهذا ما يج�ّسد حقيقة اأن احلوار والتعارف يف احل�سارة الإ�سالمية مل يكونا 
جمرد مقولت نظرية، واإمنا ممار�سة تربوية، وجتارب عملية، اأورثتنا ثروة فكرية ت�سهد 
اإىل التعدد والتنوع يف م�سريتنا احل�سارية،  على تاريخ الختالف البّناء املف�سي 
غنى  يربز  الذي  الأمر  الإ�سالمية،  الر�سالة  واإن�سانية  وعاملية  لو�سطية  واملج�سد 
التجربة الإ�سالمية التاريخية يف تدبري الختالف واإقرار التنوع الثقايف مع النفتاح 

على الثقافات الأخرى واإفادتها وال�ستفادة منها.

الإ�سالمية  الثقافة  انفتاح  عن  م�سرقة  ب�سفحات  حتتفظ  التاريخ  ذاكرة  اإن 
الثقافية، بدافع املعرفة وروح التعارف  على غريها وتفاعلها مع خمتلف الأن�ساق 
واملقاب�سة، وعن تفاعل الثقافات يف ما بينها، ونزوعها اإىل جني ثمار اإبداعها ملا فيه 

م�سلحة البناء احل�ساري الإن�ساين. 

اهتمام  يتجه  اأن  التاريخية،  الروابط  هذه  �سوء  الطبيعي يف  من  كان  وقد 
كل طرف اإىل معرفة الآخر، والطالع على ثقافته، ولذلك عرفت اجلامعات يف 
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لغة  لدرا�سة  علمية  وتخ�س�سات  كرا�سي  تاأ�سي�ض  والإ�سالمية  الأوروبية  البلدان 
بباحثني  املنطقة  يف  الثقافية  ال�ساحة  زخرت  كما  ثقافته،  على  والطالع  الآخر 

جعلوا ثقافة الآخر مو�سوع بحوثهم وجمال تخ�س�سهم. 

من هنا تربز اأهمية املعرفة يف حتقيق العرتاف بالتعّدد الثقايف، ويف مد ج�سور 
التعارف والتوا�سل بني ال�سعوب، ومواجهة �سراع التمثالت، ذلك اأن العالقة 
املتبادلة،  النمطية  بال�سور  تتاأثر  والتعارف  والعرتاف  املعرفة  على  املوؤ�س�سة  غري 
وحقيقة  نف�سها  حقيقة  روؤية  من  الذات  متنع  التي  املتخيلة،  الذهنية  والتمثالت 
الآخر، كما حتول دون التعارف والتوا�سل وجتّذر �سوء التفاهم والتنافر، الأمر الذي 
يفر�ض ت�سافر جهود اجلميع من اأجل تغيري هذه ال�سور النمطية املتبادلة واإقرار 
الثقافات والتعارف  الثقايف لإجناح مبادرات احلوار بني  التعددية والتنوع  مبادئ 
والتحالف بني احل�سارات. اأي اأن من �سرورات هذا التعارف والتحالف، الفهم 
الذهنية  والتمثالت  النمطية،  وال�سور  اجلهل،  مواجهة  على  والتعاون  املتبادل، 

اخلاطئة لكل طرف عن الآخر.
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من هنا فقد حر�ست الإي�سي�سكو على الهتمام بق�سايا احلوار بني الثقافات، 
والتعارف والتحالف بني احل�سارات، اإيانًا منها باأن احلوار هو خري و�سيلة لتحقيق 
التعارف بني ال�سعوب، واإزالة اأ�سباب �سوء الفهم بينها، وت�سحيح �سورة ثقافاتها 

وح�ساراتها، وتعزيز امل�سرتك الإن�ساين. 
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متكامل  مفهوم  بلورة  يف  فاعل  بدور  القيام  لالإي�سي�سكو  تاأتى  ثمة  ومن 
اأحد ركائزه الأ�سا�سية، واأهدافه ال�سامية، �سواء  ومتوازن للحوار، يكون التعارف 
على م�ستوى احلوار بني احل�سارات، اأم احلوار بني الثقافات، اأم احلوار بني الأديان.

و�سوابط حمكمة،  ثابتة،  اأ�س�ض  اإىل  الإي�سي�سكو،  روؤية  يف  احلوار  وي�ستند 
ونبذ  والعدل،  والإن�ساف  املتبادل،  الحرتام  هي:  ثالثة  منطلقات  على  ويقوم 

التع�سب والكراهية واملركزية احل�سارية اأو الدينية.

والعرتاف،  املعرفة  على  املوؤ�ّس�ض  احلوار  اإىل  الروؤية  هذه  من  وانطالًقا 
اأن احلوار الذي يحقق  واملف�سي اإىل التعارف والتاآلف، ثم التحالف، فاإننا نعترب 
الأهداف الإن�سانية العامة، ويعزز امل�سالح والقيم امل�سرتكة، والذي يكن اأن يكون 

مو�سع الهتمام من العامل الإ�سالمي، لبد واأن تتوفر فيه ال�سروط التالية:

�أواًل: اأن يكون احلوار متكافًئا، تتوفر فيه �سروط امل�ساواة والندية والإرادة 
امل�سرتكة، واأن تتعدد م�ستوياته وتتفاوت درجاته، بحيث يكون حواًرا �ساماًل، يدور 
مع خمتلف الفئات وال�سرائح، على امل�ستوى احلكومي، وعلى �سعيد املنظمات 
الأهلية، واملوؤ�س�سات الفكرية والعلمية والرتبوية والثقافية ذات العالقة بالق�سايا 

د لهذا احلوار. واملجالت التي حتدَّ

ومبادئ  التعارف  وقيم  املعرفة  ب�سلطة  من�سبًطا  احلوار  يكون  اأن  ثانًيا: 
التي  ال�سعوب  بني  املتبادلة  النمطية  ال�سور  بت�سحيح  كفيلة  فاملعرفة  العرتاف، 
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الت�سال  اإمكانات  الهائل يف  والتطور  التقنية  الثورة  بالآخر، رغم  اأنتجها اجلهل 
بينها،  التعارف  وتعزز  ال�سعوب،  بني  تقّرب  اأن  يفرت�ض  كان  التي  والتوا�سل 
عن  بعيًدا  الختالف،  احل�ساري يف  الآخر  وبحق  والتعدد،  بالتنوع  والعرتاف 
عقد املركزية احل�سارية، ونزعات الإق�ساء والإلغاء. فذلك هو ال�سمانة احلقيقية 
لتحقيق اأهداف احلوار، والتعارف بناء على املعرفة والعرتاف، وهو ال�سبيل اإىل 

حتقيق التعاي�ض ال�سلمي، وتعزيز امل�سرتك الإن�ساين.

املتحاورة،  لالأطراف  م�سرتكة  منافع  حتقيق  اإىل  احلوار  يهدف  اأن  ثالًثا: 
يف  بالتقدم  �سلة  لها  والتي  عليها،  حتر�ض  التي  امل�سالح  تاأمني  اإىل  يوؤدي  واأن 
ا، واأن ي�سعى اإىل حماربة الظلم  ا واجتماعيًّ ا، اقت�ساديًّ ا وعلميًّ جمالت احلياة ثقافيًّ
التي  ال�سراعات  اأ�سباب  اإزالة  على  يعمل  واأن  والأمم،  ال�سعوب  على  والعدوان 
تاأثري على جممل العالقات  يذهب �سحيتها الأبرياء، بحيث يكون لهذا احلوار 
بني امل�سلمني وغري امل�سلمني، ويحقق التعاون بينهم، ويعود بالنفع والفائدة على 

اجلميع.

اأن يكون احلوار متح�سًرا، ومرتفًعا عن املو�سوعات التي هي مثار  ر�بًعا: 
اختالفات دائمة ل �سبيل اإىل اإزالتها، اإل بتنازل طرف للطرف الآخر عن اأحد 
ثوابته العقدية، بحيث يقع جتنب امل�سائل ذات احل�سا�سية الفائقة التي من �ساأنها 

اإذا ما اأثريت يف احلوار، اأن توؤدي اإىل اإيقافه، اأو التاأثري على اإيجابيته.
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ة م�سبًقا، فال  خام�ًسا: اأن ي�سري احلوار يف خطوط متوازية ووفق برامج معدَّ
يتوقف احلوار يف هذا الجتاه حول مو�سوع معني، ريثما تظهر النتائج املرتتبة على 
واإمنا ترتابط حلقات احلوار وتتداخل الجتاهات  الثاين،  ال�سائر يف الجتاه  احلوار 
فيما بينها، و�سوًل اإىل التكامل بني الأهداف املتوخاة، والتعارف بني احل�سارات.

فاإذا توفرت هذه ال�سروط و�سار احلوار يف هذه الجتاهات، اأمكن الو�سول 
اإىل نتائج اإيجابية تعلي من �ساأن القيم الإن�سانية امل�سرتكة، وتعزز مبادئ التعاي�ض 
بني النا�ض كافة وحتقق التعارف بينهم، وتدعم العالقات الدولية وتقويها، وت�سهم 

يف اإقرار الأمن وال�سلم وال�ستقرار يف العامل، اأو ت�سهم يف تغيري العامل. 

اإن تغيري العامل رهني بالعمل على تعزيز الحرتام املتبادل، واإغناء الر�سيد 
الثقايف امل�سرتك، والقيم الإن�سانية امل�سرتكة، وامل�سالح امل�سرتكة، والإقرار ب�سرورة 
اأنه رهني  احرتام اخل�سو�سيات، والعرتاف بقيم التعددية والتنوع الثقايف، كما 
املخاييل  اإعادة هند�سة  والعمل على  الإن�ساين،  والت�سامن  التاآخي  باإ�ساعة روح 
اجلمعية، وتفكيك ال�سور النمطية املتبادلة بني ال�سعوب، حتى يتاأ�س�ض التعارف 
بينها على املعرفة احلقيقية، وحتى يكون التفاهم بينها ثمرة للفهم والتفهم، وهو 
ما لن يتاأتى اإل عرب ال�ستثمار يف الثقافة والرتبية، وذلك بعقد املوؤمترات الفكرية 
والعلمية، والقيام مببادرات هادفة من قبيل منتديات احلوار بني الأديان والثقافات 
وال�سيا�سات  الرتبوية  املنظومات  وتوجيه  احل�سارات،  بني  والتحالف  والتعارف 
الثقافية اإىل اإقرار التنوع والتعدد واحرتام الختالف، وبناء عالقات متينة مبنية 
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على الثقة املتبادلة، لتحرير العقول من اإ�سار ال�سور النمطية والت�سورات الذهنية، 
وانت�سالها من ظلمات الالوعي اإىل اأنوار الوعي. 

وهنا يكمن جوهر حوار الثقافات وتعارف احل�سارات، اأي ما الذي ت�ستطيع 
ت�ستطيع  الذي  ما  الت�ساوؤل عن  اإىل  يدفعنا  ما  وهو  لالإن�سانية؟  تقدمه  اأن  الثقافة 
الثقافة الإ�سالمية اأن تقدمه يف جمال البناء احل�ساري، والعطاء الكوين والتعاي�ض 
احلوار  ف�ساءات  ويو�ّسع  احل�ساري،  دورها  الإ�سالمية  للثقافة  يعيد  مبا  الإن�ساين، 
بني الثقافات، والتعارف بني احل�سارات، ويعزز بناء ح�سارة اإن�سانية مرتبطة بقيم 

العدل والإخاء والت�سامن، ل بقيم الظلم والكراهية والإق�ساء.
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للفكر  املثلى  ال�سورة  لتقدمي  فر�سة  احل�سارات«،  »تعارف  اأطروحة  اإن 
يعرّب  و�سوت  امل�سلمني،  حياة  معي�سة يف  ثقافة  اإىل  وحتويله  الو�سطي،  الإ�سالمي 
عنهم، وطرف حماور وفاعل ومتفاعل ومتعارف مع الكيانات احل�سارية الأخرى.

ول �سك اأن هذا املوؤمتر هو منا�سبة حل�سد تاأييد الباحثني والإعالميني لهذا 
الفكر الأ�سيل، وفتح نقا�ض اإ�سالمي حوله على طريق بناء نظرية معرفية توا�سلية 
النا�ض،  بني  ال�سلمية  العالقات  دعائم  وتقوي  الإن�ساين،  امل�سرتك  تعزز  تعارفية 
وتخلق �سروط جناح م�سروع احلوار بني الثقافات، وجتعل التعارف بني احل�سارات 

اأحد اأهم �سروط هذا النجاح وخلق ممكناته. 
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فالفكر الإ�سالمي يحتاج اإىل بناء »نظرية تعارفية«، نظرية بنائية ا�ستئنافية تنفتح 
اإعماًرا لالأر�ض واإعالًء  الثقافية املختلفة،  النماذج احل�سارية، والأن�ساق  بوعي على 
مع  تتفاعل  معرفية  تعارفية  نظرية  الإن�ساين،  للم�سرتك  وتعزيًزا  احل�سارة،  ل�سروح 
د مبنهاج ال�ستمداد املوفِّق بني النقل والعقل والواقع، وتكون  د وامل�سدِّ الوحي املر�سِّ
ه بالآيات  هي ال�سمانة احلقيقية لنجاح كل حماولة تتغيا جتديد الفكر الإ�سالمي املوجَّ
القراآنية والكونية، والباين لالإن�سان واحل�سارة الإن�سانية، مبا ي�سحح العالقة مع الذات 

يف �سعيها اإىل النهو�ض احل�ساري، ومع الآخر يف عالقتها بالتعارف احل�ساري.

بهذه القراءة ال�سمولية تنظر هذه الورقة اإىل م�سروع »تعارف احل�سارات«، 
املفاهيم  ح�ساب  على  ملفهوم  النت�سار  اأغرا�سها  من  لي�ض  اأنه  على  التاأكيد  مع 
الأخرى، فهي ل تنظر اإىل مفهوم »التعارف بني احل�سارات« بدياًل عن  مفهوم 
احلوار  مداخل  اأحد  بو�سفه  التعارف  اإىل  تنظر  واإمنا  احل�سارات«،  بني  »احلوار 
واإىل احلوار بو�سفه اأحد و�سائل التعارف، كما تعترب اأن مفاهيم احلوار والتعارف 
توؤدي  واحل�سارات  بالثقافات  والتفاعل يف عالقاتها  والتعاون  والتدافع  والتالقح 
املعنى ذاته، وتر�سم الأهداف نف�سها، وبالتايل فالعالقة بينها تكاملية غري تناف�سية، 

وما ينق�سها هو بحث ال�سبل الكفيلة وتفعيلها وحتقيق اأهدافها.

ومع اإدراكنا باأن الطريق �ساق وطويل، فاإن هذا لن يثنينا عن امل�سي قدًما 
وبناء  الإن�ساين،  امل�سرتك  تعزيز  يف  والثقافة  الرتبية  بدور  منا  اإيانًا  م�سالكه،  يف 
احلياة، واإحياء روح الأمل يف م�ستقبل اأف�سل للب�سرية، يف ظل الأخوة الإن�سانية 

والت�سابق يف فعل اخلريات.
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من اأجل تعارف اإيجابي للح�صارات.. املركزية 
الفكرية الغربية يف ميزان النقد

سعيد بنسعيد العلوي

متهيد

و»حتالف  احل�ضارات«،  و»حوار  اليوم،  نقول  كما  احل�ضارات«،  »تعارف 
اإرادة  على  تدل  املعنى،  نف�س  تفيد  التي  العبارات  من  �ضابه  وما  احل�ضارات«، 
االنفتاح على الغري املخالف من جهة اأوىل، وت�ضي بالرغبة يف االلتقاء به والتفاعل 
ا وجهته نحو امل�ضتقبل.  معه من جهة ثانية، وهي من جهة ثالثة، حتمل م�ضروًعا اإن�ضانيًّ

ي�ضح القول، يف كلمة جامعة: اإن »تعارف احل�ضارات« )على النحو الذي 
واحلرب  النفور  ي�ضتهدف جماوزة حال  م�ضتقبلي  م�ضروع  تو�ضيحه الحًقا(  نود 
اخلفية القائمة اليوم، ويتطلع اإىل غد قوامه احلوار والتفاهم وال�ضالم، وبالتايل اإر�ضاء 
القواعد املكينة ملجتمع اإن�ضاين تعددي، اأو للعامل على النحو الوحيد املمكن غًدا 

حيث ال بديل له اإال احلرب والدمار.

 يتعلق االأمر اإًذا بت�ضييد �ضرح جديد، وتاأ�ضي�س نظر جديد، مغاير لكثري من 
االأفكار ال�ضائدة، والنظريات املتداولة يف فهم االإن�ضان. 
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غا�ضتون  الفرن�ضي  الفيل�ضوف  فل�ضفة  من  ن�ضتمدها  كبرية،  حكمة  هناك 
املعرفة  اأو  العلمية  املعرفة  يف  القول  معر�س  يف  احلكمة،  هذه  تق�ضي  با�ضالر 
ال�ضحيحة، باأن التعلم ال يعني اكت�ضاب معارف جديدة، بقدر ما يفيد التخل�س 

من اأوهام واأخطاء كثرية �ضائعة. 

اأخطاء واأوهام قد يكون عمرها، يف بع�س االأحيان، م�ضاوًيا لعمر االإن�ضان 
ا على  ذاته -ولذلك كان تاأ�ضي�س معارف جديدة، عماًل يقوم اأحيانًا كثرية، �ضدًّ

ا مًعا لتخلي�س العقل الب�ضري منها.  ا- معرفيًّ االأفكار اخلاطئة، وجهًدا نف�ضانيًّ

ي�ضح القول مع با�ضالر: اإن االأمر يتعلق مبجاوزة عدد من العوائق، عوائق 
�ضيكولوجية، واأخرى اجتماعية، ثم يف املرتبة العليا، عوائق اإيب�ضتيمولوجية.

ما اأق�ضده با�ضتح�ضار الدر�س البا�ضالري، يف معر�س احلديث عن »تعارف 
»العوائق  عن  البحث  يف  تقوم  ال�ضليمة  البداية  باأن  الت�ضليم  هو  احل�ضارات«، 
الب�ضري  العقل  تخلي�س  باالأحرى  اأو  منها،  بالتخل�س  ق�ضد جماوزتها  املعرفية«، 
منها، والنظر يف اللغط ال�ضديد الذي دار يف ت�ضعينات القرن املا�ضي خا�ضة حول 
مقولة »�ضدام احل�ضارات« )الأ�ضباب �ضيا�ضية وتاريخية وثقافية(، والنظر يف اجلدل 
الفكرية  املركزية  دعاة  عند  امليالدي  ع�ضر  التا�ضع  القرن  يف  ذلك  على  ال�ضابق 

االأوروبية.
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كل ذلك و�ضائل ملجاوزة العوائق التي تقف يف وجه الدعوة اإىل التفاهم 
ا كانت نعوته وت�ضمياته. ويف عبارة اأخرى: اإن التاأ�ضيل لدعوة »تعارف  واحلوار اأيًّ
احل�ضارات« على النحو الذي نفهمه، ي�ضتدعي وقفة نقدية �ضرورية، وقفة يكون 
ثم  وال�ضعف، ومن  الق�ضور  مناحي  للك�ضف عن  الكافية  االأ�ضواء  ت�ضليط  فيها 

االإ�ضاءة، التي متنع من اإر�ضاء دعوة االإيجاب والت�ضييد.

اإن طرح نظريات املركزية الغربية يف ميزان النقد، هو عندنا من املقدمات 
ال�ضرورية الإقامة �ضرح »تعارف احل�ضارات« على اأ�ض�س �ضلبة، منطقية، ووا�ضحة 
يف  افتقدناه  ما  مع  االت�ضال  ملعاودة  اآخر،  جانب  من  ال�ضبيل  وهي  جانب،  من 
الرتدي  نتيجة  االإ�ضالمي  العربي  الفكر  اأ�ضاعه  وما  العميقة،  الثقافية  مكوناتنا 
�ضورتها  يف  اال�ضتعمارية  النظرية  ملوؤثرات  واخل�ضوع  االنحطاط،  ظلمات  يف 

الكال�ضيكية اأواًل، ثم يف جتلياتها املعا�ضرة ثانًيا.

ت�ضتدعي الوقفة التي نتحدث عنها، النظر يف املركزية الفكرية الغربية يف 
الثانية للنزعة  �ضورتها االأوىل )املركزية الفكرية االأوروبية(، ثم النظر يف ال�ضورة 
ذاتها )املركزية الغربية يف �ضورتها االأمريكية، ممثلة يف فكر املحافظني اجلدد(، ثم 
مراحل  االإ�ضالمي يف  العربي  بالفكر  االت�ضال  معاودة  تقت�ضي،  الوقفة  هذه  اإن 

البهاء واالإ�ضعاع.

 لنقل اإننا يف ق�ضم اأول، نقف عند املركزية االأوروبية و�ضعارها: اأوروبا وغري 
اأوروبا، ثم يف ق�ضم ثان، عند النزعة الغربية املركزية اجلديدة و�ضعارها: العرب كتلة 
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واحدة، ويف ق�ضم ثالث واأخري نتبني مالمح النظر االإيجابي يف الفكر االإ�ضالمي 
التوجه  عن  املعرب  وال�ضعار  حماورته،  ثم  املخالف،  للغري  االإن�ضات  اإىل  ودعوته 

واملرحلة مًعا هو: الثقافة احلوارية.

ومبداأ  قيمة عليا،  باعتباره  العقل  اأو من  العقالين،  النقد  متى جعلنا من 
يكون االحتكام اإليه معياًرا ناأخذ به، فاإن الطريق التي جتعلنا عند م�ضارف »تعارف 

احل�ضارات« تنفتح اأمامنا وت�ضبح دربًا �ضالًكا.

1- املركزية الأوروبية: اأوروبا وغري اأوروبا

املركزية االأوروبية )Européocntrisme(، يف نعت عام لها، موقف يقوم 
على اإخ�ضاع كل الق�ضايا التي يكون النظر فيها اإىل منظور اأوروبي حم�س. وي�ضح 
القول يف عبارة اأخرى: اإن اأوروبا تغدو عند اأ�ضحاب هذا املوقف هي املركز الذي 
اإال من  العامل  الذي ال يدرك  املنظار  اإليه، وهي  والرجوع  منه،  يكون االنطالق 

خالله.

اأنها جتعل من ذات جماعية ثقافية متوهمة  اإذن نزعة مركزية، مبعنى   هي 
تقبل  كذلك،  اعتبارها  مت  وقد  االأوروبية،  املركزية  مًعا.  ومرجًعا  مركًزا  )اأوروبا( 
االأنا  اإىل  )ن�ضبة  بـ»االأنانة«  املو�ضومة  النزعة  اأو  الذات  مركزية  نزعة  مع  املماثلة 
Egocentrisme(، هذه االأخرية، كما هو معلوم، مرحلة من مراحل النمو النف�ضي 

عند الطفل ح�ضب فرويد ومدر�ضته، بل وح�ضب عموم املدار�س ال�ضيكولوجية، 
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العامل  عن  التمايز  باإدراك  الطفل  فيها  يبداأ  حيث  التدرج  مراحل  من  مرحلة 
واملوجودات من حوله. 

ولالأنانة هذه، جتليات تظهر يف �ضلوك الطفل، ولها يف علم النف�س، تعابري 
الفرن�ضية  اللغتني  يف  وهي  حيًنا،  الرنج�ضية  يف  ال�ضلوك،  مناذج  بح�ضب  خمتلفة 
واالإجنليزية ن�ضبة Nombrilisme اإىل ال�ضرة، ويف اللغة العربية يقال اأي�ًضا: �ضرة 
الدنيا وبهجتها، مبعنى مركز االأر�س اأو و�ضط العامل. ويف االأحوال كلها، هي نزعة 
تق�ضي باعتبار الذات اأو االأنا Ego املركز واالأمنوذج واملعيار يف القيا�س. ذلك اأن 
الغارق يف االأنانة، ال ميلك اأن يقدر مكامن اخلطاأ يف ت�ضوره، الأنه ال يرى �ضيًئا اآخر 

غري الذات. 

اأو  الذات  مركزية  مع  املماثلة  احتمالها  حيث  من  االأوروبية،  واملركزية 
ا، اأحيانًا كثرية، لالأوهام واالأخطاء  ا، حيًنا قلياًل، وال �ضعوريًّ االأنانة، تخ�ضع �ضعوريًّ
التي تخ�ضع لها هذه االأخرية، ولرمبا كانت الرنج�ضية اأكرثها داللة، ينظر نرج�س 

فال يرى �ضوى ذاته، �ضوى �ضورته.

ق�ضمتني  العامل  بجعل  يق�ضي  ذاتي،  منطق  على  االأوروبية  املركزية  تقوم 
اأوروبا، فاأوروبا غري  غري متكافئتني، �ضق اأول هو اأوروبا، و�ضق ثان هو كل ماعدا 
كما يقول متكملة االإ�ضالم، وباقي العامل غري، اإنهما غريان اأو طرفان متناق�ضان: 

اأوروبا وغري اأوروبا.
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جتد املركزية االأوروبية بداياتها االأوىل مع ميالد الفكر الفل�ضفي احلديث، 
يف القرن ال�ضابع ع�ضر، ولكنها تبلغ مداها االأق�ضى من التطور واالكتمال مع نهاية 
اأوروبا قوى ا�ضتعمارية مهيمنة على اأجزاء غري  اأ�ضبحت  اإذ  القرن التا�ضع ع�ضر، 

ي�ضرية من الكرة االأر�ضية.

من  عدد  وتطور  ن�ضاأة  تواكب  الفكرية،  الناحية  من  االأوروبية،  واملركزية   
نظرية  مثل  جديدة،  نظريات  انت�ضار  وكذا  واالقت�ضادية،  االجتماعية  العلوم 

االأجنا�س الب�ضرية، ونظريات التطور، وفكرة التقدم... 

املو�ضوع، بل نحبذ االإيجاز والرتكيز  التو�ضع يف  ن�ضتهدف  اإننا ال  وحيث 
قليلة، من ذلك مثاًل ظهور  باإ�ضارات  نكتفي  فاإننا  املو�ضوع،  خ�ضية االبتعاد عن 
نظرية Gobineou غوبينو يف االأجنا�س الب�ضرية والتفا�ضل بينها، والقول باأف�ضلية 
العرق االآري على العرق ال�ضامي، واالختالف يف االأ�ض�س امليتافيزيقية واملنطقية 

التي حتكم �ضلوك واعتقادات كل فئة من املنت�ضبني اإىل هذا اجلن�س اأو ذاك. 

ومنها، على �ضبيل التمثيل، ظهور نظريات: »العقلية البدائية«، و»االأقوام 
البدائيون« )�ضعوب اإفريقيا ال�ضوداء، و�ضكان الغابات اال�ضتوائية، و�ضاكنة مناطق 
يف  جوهرية  فوارق  بوجود  تق�ضي  النظرية  وهذه  الالتينية(،  اأمريكا  من  عديدة 
طرائق التفكري واالإدراك العقلي بني »البدائيني«، اأي اأولئك الذين يظلون على 
حال من الب�ضاطة التامة جعلتهم اأقرب ما يكونوا اإىل اإن�ضان الع�ضور احلجرية، ومن 
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والعقلية  املطاف(،  نهاية  )االأوروبية يف  »املنطقية«  العقلية  بني  بالتمايز  القول  ثم 
»غري املنطقية« اأو »البدائية«. 

ونذكر اأخرًيا جممل النظريات التي تتحدث عن »املعجزة اليونانية«، اأ�ضا�س 
وتقنيات  ومعارف  علوم  ن�ضاأة  تعزى  »املعجزة«  هذه  اإىل  اإذ  االأوروبية،  احل�ضارة 
عديدة، املركزية االأوروبية ال تريد االنتباه اإىل االأ�ضول امل�ضرية البعيدة للنظريات 
الريا�ضية التي �ضياأخذ بها اليونان الحًقا، وهي تقلل من �ضاأن االإ�ضهام العربي يف 

تاريخ العلوم، ويف الفل�ضفة.

االأوروبية،  املركزية  اأيديولوجيا  اأجواء  يف  تن�ضاأ  اأن  الغريب  من  يكن  مل 
جانب،  من  االنتقائية  بخ�ضائ�س  تت�ضم  التاريخ،  ويف  احل�ضارة  يف  نظريات 

واال�ضتعالئية التحقريية من جانب اآخر.

اأن يكون هناك ظهور وانت�ضار لنظرية مثل  اأي�ًضا،   ومل يكن من العجيب 
التي يقول بها الفرن�ضي اإرن�ضت رينان Ernest Renan يف كتابه عن »ابن ر�ضد 
احل�ضارة  بني  اجلوهرية  الفروق  عن  كتبه  ما  هانوتو  يكتب  اأن  وال  والر�ضدية«، 

»االآرية« من جهة، واحل�ضارة »ال�ضامية« من جهة اأخرى. 

اأن يت�ضدى الفكر االإ�ضالمي االإ�ضالحي، للردود  وقد كان من الطبيعي 
على دعاوى مماثلة، بالنظر اإىل ما ات�ضم به الفكر االإ�ضالحي من نزوع نه�ضوي، 
على  اال�ضتعماري  الزحف  اأحدثه  وما  وفكره،  االإ�ضالم  الدفاع عن  على  حمله 

البلدان االإ�ضالمية والعربية االإ�ضالمية من نزوع اإىل الدفاع عن النف�س.
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من  الثاين  )املجلد  هانوتو  على  عبده  حممد  االإمام  ردود  نقراأ  كذلك   
ال�ضفحات  ال�ضروق،  دار  عن  ال�ضادر  عبده،  حممد  لل�ضيخ  الكاملة  االأعمال 
215- 256(، وكذلك جند حما�ضة كبرية عند تلميذه من بعده، ال�ضيخ م�ضطفى 
عبد الرازق، يف دح�س اأطروحات رينان، وذلك يف كتابه »متهيد لتاريخ الفل�ضفة 

االإ�ضالمية«.

نح�ضب اأن ردود ال�ضيخ حممد عبده على هانوتو معروفة م�ضهورة، �ضاأنها يف 
ذلك ردوده على فرح اأنطوان يف »االإ�ضالم والن�ضرانية يف معركة العلم واملدنية«، 
ومن ثم فال نرى حاجة يف الرجوع اإليها، وال�ضاأن نف�ضه بالن�ضبة ل�ضاحب »متهيد 

لتاريخ الفل�ضفة االإ�ضالمية«.

هيمن  الذي  التمهيدي  الدفاعي  املنحى  اإن  القول:  يجوز  عامة  وب�ضفة   
ا  على الفكر العربي االإ�ضالمي طيلة الن�ضف االأول من القرن الع�ضرين، كان ردًّ
جراء  االإ�ضالمي،  بالفكر  حلقت  التي  الت�ضويه  حماوالت  على  ا،  منطقيًّ ا،  طبيعيًّ
املوقف التحقريي الذي �ضار عليه، يف التاأريخ للفل�ضفة االإ�ضالمية، تالمذة اإرن�ضت 
على  التي خيمت  االآري،  العرق  و�ضفاء  االأجنا�س،  بنظريات  واملتاأثرون  رينان، 

الفكر االأوروبي، عموًما، طيلة القرن التا�ضع ع�ضر.

 من ثم، كان رد الفعل الطبيعي يعمل يف اجتاهني اثنني: اجتاه اأول دفاعي 
الوا�ضح لهذا االجتاه  واملثال  ال�ضامية عامة،  االأمم  االإ�ضالمية، وعن  عن احل�ضارة 
جانب،  من  هجومي  ثان  واجتاه  هانوتو.  على  ردوده  يف  عبده  حممد  ال�ضيخ  هو 
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و�ضاع اإىل اإبراز �ضبق احل�ضارة االإ�ضالمية من جانب ثان، واملثال الوا�ضح لذلك 
هو ال�ضيخ حممد عبده يف ردوده على فرح اأنطون، ويف مقاطع من االعرتا�س على 

هانوتو اأي�ًضا.

 هجومي يربره اال�ضتفزاز، واملبادرة بالتحقري من مفكري النزعة االأوروبية 
املركزية، »اإن �ضح احلكم على االأديان.... جاز اأن نحكم باأنه ال عالقة بني الدين 
امل�ضيحي واملدنية احلا�ضرة« )ردود على هانوتو- االأعمال الكاملة- املجلد الثالث- 

ال�ضفحة 220 وما بعدها(. 

اأي�ًضا »وقر يف نفو�س امل�ضيحيني، اأن ال�ضالمة يف ترك الفكر، واالأخذ  نقراأ 
بالت�ضليم، وتقرر عند القوم قاعدة: »اجلهالة اأم التقوى« )...( ال اأجد يف التاريخ 
ذكًرا للعلم والفل�ضفة بعد ظهور امل�ضيحية، )...( اإال يف اأثناء املنازعات الدينية التي 
كان يف�ضل فيها تارة ب�ضلطان امللوك، واأخرى بجمع املجامع، وثالثة ب�ضفك الدماء 

فتخمد �ضعلة العلم وينت�ضر الدين املح�س« )االأعمال الكاملة، 284- 286(.

االإبداع  ال�ضبق يف جماالت  اإبراز  اإىل  و�ضعى  اأنطون  فرح  الردود على   يف 
االأخري  املنحى  هذا  ولعل   اأوروبا،  على  واالأ�ضبقية  الفل�ضفي،  واالإبداع  العلمي، 
خم�ضينيات  يف  العربي  القومي  الفكر  على  تتغلب  التي  العامة  ال�ضمة  ي�ضكل 
و�ضتينيات القرن املا�ضي على نحو ما جنده، على �ضبيل املثال، عند �ضاطع احل�ضرى.

يف  منح�ضًرا  يكن  مل  االأوروبية،  املركزية  للنزعة  املبا�ضرة  النتائج  اأن  على 
نظرته اال�ضتعالئية اإىل ما عند االأقوام يف »غري اأوروبا«، )فالهجوم مل يكن ي�ضتهدف 
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االإ�ضالم والعرب فقط، بل اإن النظرة التنقي�ضية للغري �ضملت فكر الهند، وال�ضني، 
وم�ضر القدمية، وح�ضارات االأنكا والزنوج يف اإفريقيا ال�ضوداء ...(.

ذاته،  االأوروبي  الغربي  للفكر  التاأريخ  املنهج يف  �ضملت  النتائج  اأن  ذلك 
اإقفال االأبواب والنوافذ حوله،  فاأدخلت هذا الفكر يف نفق م�ضدود، واأحكمت 
الب�ضري  العقل  ب�ضمولية  تق�ضي  التي  املوؤ�ض�ضة،  الليربالية  التقاليد  على  ا  �ضدًّ

واأنواره الطبيعية، واإق�ضاء االأحكام القبلية، واليقني الكاذب.

الغربي مرتني: االأوىل من  للفكر  اأ�ضاءت  املركزية االأوروبية  فاإن  وبالتايل   
حيث اإنها كر�ضت القول باحلدود والفوا�ضل بني احل�ضارات واالأفكار، من حيث 
اإنها �ضنفت احل�ضارات االإن�ضانية يف ح�ضارات دنيا واأخرى عليا، ال بل اإنها جعلت 
احل�ضارة االأوروبية )كما تتوهمها هذه النزعة(، يف مقابل كل احل�ضارات االأخرى، 
فيها، وهو  ما  اأجمل  الغربية  الفل�ضفة  نزعت عن  اإنها  الثانية من حيث  واالإ�ضاءة 

روحها النقدية، ومن ثم فهي قد طوقت الفكر االأوروبي باالأغالل.

ال يتعلق االأمر يف نقد النزعة املركزية االأوروبية، بالعمل على اإزالة االأوثان، 
وتك�ضري العوائق، التي تقوم يف وجه دعوة اإىل احلوار بني احل�ضارات، بل اإنه اأبعد 
اأغالل ظلت تطوقه  االأوروبي من  الفكر  االإ�ضهام يف حترير  ي�ضتهدف  من ذلك، 

عقوًدا طويلة.
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املدر�ضة  عامة، ويف  الغربية  اأوروبا  املعا�ضرة يف  النقدية  الفل�ضفة  اأن  احلق   
الفرن�ضية، قطعت على هذا الدرب اأ�ضواًطا غري قليلة، نقول ذلك ونحن ن�ضتح�ضر 
املغزى البعيد الأعمال كل من مي�ضيل فوكو )يف درا�ضاته للع�ضر الكال�ضيكي، 
كما ي�ضميه، اأي للفكر الغربي يف مراحل التاأ�ضي�س يف القرن ال�ضابع ع�ضر(، وكلود 

ليفي �ضرتو�س.

الكوليج  يف  االفتتاحي  بدر�ضه  االأخري،  لهذا  بالن�ضبة  التنويه،  يجدر  قد   
 Raca et( »والتاريخ »العرق  ال�ضيت:  واملن�ضور يف كتاب �ضغري ذائع  دوفران�س 
Historie(، يف هذا البحث الطريف، يجتهد الفيل�ضوف الفرن�ضي يف الدفاع عن 

اأو  لعرق  الب�ضري  التاريخ  وجود يف  اأنه ال  االأوىل:  الق�ضية  اأ�ضا�ضيتني:  ق�ضيتني 
�ضعب اأو جماعة ب�ضرية مل ت�ضهم قدًرا من االإ�ضهام يف احل�ضارة الب�ضرية، ذلك اأن 

احل�ضارة االإن�ضانية جهد ب�ضري، جماعي وت�ضافري. 

والق�ضية الثانية هي اأن اأقل احل�ضارات �ضاأنًا اأو تاأثرًيا يف العامل، تعرب عن 
حال من الوجود الثقايف هو دوًما اأعلى من حالة الطبيعة، فهي متقدمة عليها.

النزعة املركزية االأوروبية، على النحو الذي ينتقدها به علماء االأنرثبولوجيا 
االأوروبيون، والفال�ضفة مًعا، ك�ضف واأبان عن جوانب ال�ضحالة، والتقهقر يف فكر 
اإن�ضي منفتح، يجد جذوره العميقة يف العقالنية، والليربالية، وي�ضتمد قب�ضه من 

ع�ضر االأنوار.
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2- املركزية الغربية اجلديدة

القطبية  نظام  انهيار  عن  الناجت  باحلال  اجلديدة،  الغربية  املركزية  ترتبط 
القطبية االأحادية. قد  نظام  ثم  قطًبا واحًدا مهيمًنا، ومن  اأمريكا  الثنائية، وظهور 
اأ�ضهمت يف التنظري لهذه املركزية الغربية اجلديدة،  اأن نذكر جهات ثالث  يلزم 
فران�ضي�س  والفيل�ضوف  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  اجلدد يف  املحافظون  وهم: 
بكتابه »�ضدام  ال�ضيت  الذائع  االأمريكي  واملفكر  التاريخ«،  »نهاية  فوكويا وكتابه 

احل�ضارات«، �ضامويل هنتنغتون.

املتحدة  الواليات  اجلدد يف  للمحافظني  التي غدت  الهائلة  ال�ضطوة  نعلم 
دون  بعده،  ابنه  ثم يف حكم  االأب  بو�س  رئا�ضة  املبا�ضر يف  وتاأثريهم  االأمريكية، 
التاأثري االأيديولوجي القوي يف فرتة بيل كلينتون  اأن يكون لهم اختفاء تام عن 

الدميقراطي.

 نح�ضب اأننا يف غنى عن التذكري باالأطروحات الكربى التي ي�ضدر عنها 
هوؤالء املحافظون، غري اأنها متنح من دعاوى االأ�ض�س العقائدية للفكر الغربي الذي 

يقول بالعماد امل�ضيحي- اليهودي للح�ضارة الغربية.

 كما اأن تلك االأطروحات ت�ضتند على عداوة متوهمة لالإ�ضالم بح�ضبانه 
حرب  عن  نتج  الذي  بالواقع  االأطروحات  هذه  تربطها  عداوة  للغرب،  ا  عدوًّ
واأخرًيا  طهران،  يف  االأمريكية  ال�ضفارة  يف  االأمريكيني  االأ�ضرى  وق�ضة  1973م، 
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الواليات  يف  »االإ�ضالمية«  اجلماعات  بع�س  نفذتها  التي  االإرهابية  باالأعمال 
املتحدة االأمريكية، اأو ت�ضررت منها م�ضالح اأمريكية يف مناطق خمتلفة من العامل. 

الوا�ضح  والتعبري  املحافظني اجلدد،  العليا لفكر  النظرية  ال�ضياغة  اأن  على 
عما نقول عنه اإنه النزعة املركزية االأوروبية يف ترجمتها االأمريكية، اأو اأنها املركزية 
 ،néo- européocentrisme أو   néo- européocentrisme االأوروبية اجلديدة 

هذه ال�ضياغة تبلغ مداها االأق�ضى عند �ضامويل هنتنغتون.

 ومع اأن نظرية »�ضدام احل�ضارات«، عرفت ترويًجا وا�ضًعا لها يف املنتديات 
العربية والعاملية يف القارات املختلفة، فاإننا ال نرى باأ�ًضا من التذكري باأهم االأطروحات 

يف هذه النظرية، �ضعًيا لبلورة نظرية املركزية الغربية اجلديدة.

يب�ضطها  كما  احل�ضارات،  �ضدام  نظرية  حتكم  كربى  اأطروحات  خم�س 
اخلم�س  االأطروحات  هذه  هارفرد،  جامعة  يف  ال�ضيا�ضية  العلوم  اأ�ضتاذ  �ضاحبها، 

هي:

اأن  وترى  مًعا،  والب�ضاطة  الو�ضوح  �ضديدة  وهي  الأوىل:  الأطروحة 
الكراهية هي حمرك التاريخ، ذلك اأن عاملًا دون كراهية هو من قبيل املحال، فكاأن 
االإن�ضان  هوبز:  توما�س  الربيطاين  للفيل�ضوف  ال�ضهرية  املقولة  ي�ضتعيد  هنتنغتون 
ذئب لالإن�ضان. والراأي عند �ضاحب »�ضدام احل�ضارات« هو اأنه حيث كان كل 
من ال�ضيا�ضة واالأيديولوجيا واالقت�ضاد يحكم العامل اإبان ال�ضنوات الطويلة التي 
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�ضهدتها احلرب الباردة، فاإن ما يحكم العامل اليوم �ضيء خمتلف متاًما »هي العالئق 
الدول«  وال�ضراعات بني  امل�ضالح  التي حتدد  الثقافية  والفروق  العميقة،  الثقافية 
)�س23 من الن�س الفرن�ضي الذي نرجع اإليه(، وهكذا فاإن احل�ضارة والثقافة هما 

ما يوؤ�ض�س الدعائم التي ينه�س عليها العامل اجلديد.

الأطروحة الثانية: يف عامل تت�ضم فيه العالقات بني الب�ضر بالتاأرجح بني 
اأن  يتبني  اأن  هنتنغتون،  ت�ضور  الذكي، يف  املحلل  فاإن على  والالمباالة،  العنف 

»القوة املحورية يف ال�ضراع تغدو هي الدين« )�س 68( 

الأطروحة الثالثة: مفادها اأن احل�ضارات الكربى التي تكون عامل اليوم 
هي خم�س ح�ضارات اأ�ضا�ضية، ال�ضني، الهند، اليابان، االإ�ضالم، الغرب. ومتى 
اأمعنا النظر فاإننا نتبني اأن واقع احلال يجعل الق�ضمة، يف النظر لهذه احل�ضارات، 

ثنائية، فهناك الغرب من جهة اأوىل، وهناك »غري الغرب« من جهة ثانية. 

فاإن  اأوروبا«،  وغري  »اأوروبا  بوجود  تق�ضي  االأوروبية  املركزية  كانت  اإذا 
اإذ يرى »هنالك كيفيات �ضتى حتى ال يكون  هنتنغتون يذهب اأبعد من ذلك، 
ا«. متى ت�ضفحت احل�ضارات االأربع االأخرى )االإ�ضالم، الهند، ال�ضني،  املرء غربيًّ
ا، اإال متى تعلق االأمر بالغرب  اليابان(، فاإنك تتبني اأن االختالف ال يغدو جذريًّ

وحده، وبالتايل فهنالك »الغرب وباقي العامل«.
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الواحد واملوحد، ال يجد عند  الغرب،  باأن  الأطروحة الرابعة: وتق�ضي 
حدوده الثقافية والواقعية �ضوى عدوين اثنني خطريين هما: االإ�ضالم من جانب 

اأول، وال�ضني من جانب ثان.

اأو  اإن العدو الفعلي يف ت�ضور هنتنغتون هو اجتماع بني هذين اخل�ضمني 
العدوين، وح�ضب قوله: »التفاعل الناجت )...( عن االلتقاء بني انعدام الت�ضامح 

يف االإ�ضالم، وبني ال�ضلف واالعتداد بالذات عند ال�ضينيني« )�س 199(.

الأطروحة اخلام�سة: وت�ضاغ على النحو التايل: »اإن �ضقوط ال�ضيوعية قد 
اأزاح العدو امل�ضرتك بني كل من االإ�ضالم والغرب، ومن ثم فاإن ذلك ال�ضقوط قد 

ا لالآخر«. جعل من كل من هذين االأخريين عدوًّ

 اأما هذه العداوة امل�ضرتكة بني االإ�ضالم والغرب )ال�ضيوعية(، فاإنها مل تعمر 
طوياًل، فهي ال تتجاوز فرتة الوجود ال�ضيوعي، يف حني اأن العداوة بني االإ�ضالم 
والغرب ترقى اإىل 1400 �ضنة، ويف عبارة وا�ضحة �ضفافة يقول �ضاحب »�ضدام 
احل�ضارات«: »طاملا ظل االإ�ضالم هو االإ�ضالم و)هذا اأمر اأكيد(، وظل الغرب هو 
الغرب )وهو اأقل تاأكيًدا(، فاإن هذا ال�ضراع االأ�ضا�ضي بني ح�ضارتني، وبني منطني 
من اأمناط الوجود �ضيكون متحكًما يف العالقة املقبلة بني احل�ضارتني، مثلما ظل 

حاكًما لهما طيلة اأربعة ع�ضر قرنًا« )ال�ضفحة 232(.
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متى عر�ضنا االأطروحات اخلم�س ال�ضابقة على حمك النقد، فنحن نتبني 
هذه  كليته،  يف  هنتنغتون  خطاب  حتكم  كربى  اأيديولوجية  اأوهام  ثالثة  هيمنة 

االأوهام الثالثة هي:

الوهم الأول: اعتقاد وجود الغرب كتلة واحدة، ذلك اأنه لي�س اأدعى اإىل 
ياأتي،  اأنه كرثة وتعدد، واالعرتا�س  اإذ واقع الغرب  ال�ضذاجة من هذا االعتقاد، 
اأول ما ياأتي، من فكر الغرب ذاته، ومن املفكرين يف ذلك الغرب، الذين يرون يف 
اأمريكا ال�ضمالية عامة، ويف الواليات املتحدة خا�ضة غربًا اآخر، غربًا مغايًرا اأو غربًا 

هو »غري« الغرب االأوروبي.

من  االأوروبية،  املركزية  فيه  وقعت  الذي  الوهم  عني  هو  الثاين:  الوهم 
لها  اأو »ال ح�ضارة  »بدائية«  اأخرى  حيث وجود �ضعوب ذات ح�ضارة، و�ضعوب 
كربى  ح�ضارية  جمموعات  بوجود  تق�ضي  التي  اللوحة  مغزى  ذلك  باجلملة«، 
»اجلن�س  نظرية  �ضرك  يف  تقريًبا،  �ضعوري  ال  �ضقوط  الوهم  هذا  اعتناق  خم�س، 

ال�ضايف« واالأجنا�س الدونية.

الوهم الثالث: هو التقرير االأيديولوجي بوجوب وجود عدو ماكر يرتب�س 
املتحدة  الواليات  يف  ممثاًل  الغرب  به،  االإيقاع  اإىل  وي�ضعى  الدوائر،  بالغرب 
االأمريكية بطبيعة االأمر. ويف هذا املعنى فاإن االإ�ضالم )املتطرف، االإرهابي( يقوم 

بالدور عينه، الذي كان املع�ضكر ال�ضرقي بقيادة االحتاد ال�ضوفيتي يقوم به.
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الغربية  املركزية  نظرية  اإن  غرابة،  من  تخلو  ال  نتيجة  اإىل  ن�ضري  اأننا  احلق 
املوجهات  اأن  ذلك  بخطو،  االأوروبية خطًوا  املركزية  �ضلفها  اجلديدة، حتذو حذو 
االأيديولوجية  واالأهداف  ال�ضعور،  �ضطح  على  تطفو  دوًما  تكن  مل  واإن  واحدة، 
واحدة، كما اأن العوائق االأيديولوجية وال�ضيكولوجية واملعرفية التي تقوم يف وجه 

النظرة العلمية ال�ضليمة واحدة بدورها. 

واإذا كان كذلك، فاإن يف عمل النقد االإيجابي الذي يقوم بعمل التطهري، 
حترير  اأخرى،  مرة  مزدوجة  فائدة  ذا  يغدو  املختلفة،  والعوائق  احلواجز  وبتحطيم 
�ضبيل حوار هادف  تقوم يف  التي  للعوائق  ورفع  اأول،  الغربي من جانب  للعقل 

وهادئ وبناء بني الثقافات واحل�ضارات العديدة يف العامل من جانب ثاٍن.

3- خطوة اإيجابية يف �سبيل تعارف احل�سارات

ا يف احلديث عن التعارف وهو �ضيغة  رمبا اأغفلنا، دون وعي منا، �ضيًئا اأ�ضا�ضيًّ
التفاعل اأو تبادل الفعل واالنفعال. التعارف يقت�ضي، وهذه بديهية، وجود الرغبة 

يف التعارف، واإرادة التعارف. 

واإرادة التعارف تقت�ضي بدورها وجود احلرية، واحلرية تعني ا�ضتمرار فعل 
التحرر قائًما، وفاعاًل يف احلرية. واإرادة التعارف �ضيء اآخر هو القدرة على احلوار، 
متناق�ضني  ورمبا  بل  ومتمايزين،  متقابلني  وجود  و�ضروطه  احلوار  مقدمات  واأول 
يقف كل منهما من الثاين على طريف نقي�س، وثاين املقدمات االعرتاف املتبادل 

بالوجود لكال اخل�ضمني.
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هذه املقدمات، على ب�ضاطتها الظاهرة، تقت�ضي التحرر من االأوهام التلقائية 
عن  العديدة  اأحاديثه  يف  با�ضالر  غا�ضتون  يو�ضحه  الذي  النحو  على  االأوىل  اأو 

الفكر العلمي، والروح العلمية، واملعرفة املو�ضوعية.

 والتحرر من االأوهام، يف معنى حديثنا، يفيد التحرر من الثنائيات املطلقة، 
وهذه ت�ضتوجب االنفكاك من اإ�ضار مركزية الذات يف كل جتلياتها، واإعمال الفكر 
النقدي هو، دون غريه، ال�ضبيل اإىل ذلك، اأو قل اإذا �ضئت اأنه الدال على �ضبيل 

التحرر.

الراأي الذي نود اأن ن�ضوقه يف هذا ال�ضدد وعلى �ضبيل االإيجاز، يقوم يف 
الدعوة اإىل تاأ�ضي�س ثقافة حوارية، ثقافة تعتمد احلوار- من حيث هو اإقرار بوجود 
الغري املخالف، واعرتاف بوجوب االإن�ضات اإليه، وما نقول عنه اإنه خطوة اإيجابية 
العربية  الثقافة  عليه  كانت  عما  والعظة  الدر�س  ا�ضتخال�س  هو  الدرب  هذا  يف 

االإ�ضالمية يف الع�ضر الذي ننعته بالع�ضر الكال�ضيكي. 

الع�ضر الذي يعني عندنا جملة املراحل التي مت فيها ت�ضكل الثقافة العربية 
االإ�ضالمية. اإن من املتعذر علينا اأن نح�ضر هذه الثقافة يف مرحلة تاريخية حمددة، 
مهما كان من دينامية وغزارة العطاء يف تلك املرحلة، حتى لو كان االأمر متعلًقا 
بع�ضر التدوين ذاته، ما دام اأن علوًما اإ�ضالمية عديدة مل ترق اإىل م�ضاف العلوم 
التي تتميز بو�ضوح كامل يف املو�ضوع، ودقة يف املنهج، اإال يف ع�ضور الحقة، ويف 
القريوان وغريها(.  فا�س،  قرطبة،  )القاهرة،  االإ�ضالمي  العامل  متفرقة من  مناطق 



من اأجل تعارف اإيجابي للح�سارات.. 
263263

االإنتاج  ع�ضور  كل  ي�ضمل  فهو  متحول،  مرن،  »الكال�ضيكي«  الع�ضر  اإن  لنقل 
النظري، فهو ال ي�ضتثني �ضوى عهود »االنحطاط«. 

واأما ال�ضمة الكربى املميزة للثقافة العربية االإ�ضالمية يف الع�ضر الكال�ضيكي، 
فهي ثقافة تقوم على االعرتاف بوجود الغري، وتق�ضي بوجود املغايرة )االختالف 
اإىل الدخول مع ذلك  اأنها ت�ضعى  اأول، كما  اليوم(، وهذا من جانب  كما نقول 

الغري يف حوار ت�ضبطه قواعد و�ضروط دقيقة وهذا من جانب ثان. 

يف  ال�ضاأن  كان  وكذلك  واملتكلمة،  الكالم  علم  يف  ال�ضاأن  كان  كذلك 
»املناظرات«، وكذلك كان ال�ضاأن عند الرموز الكربى يف ثقافتنا العربية االإ�ضالمية، 

اأمثال: اجلاحظ، التوحيدي، علماء الكالم، املاوردي، الغزايل واأ�ضرابهم.

اإ�ضهامنا يف اإر�ضاء دعوة اأو فكرة تعارف احل�ضارات، يكون بالتعريف بالبعد 
احلواري يف ثقافتنا العربية االإ�ضالمية، اأو لنقل: فهم الثقافة العربية االإ�ضالمية يف 
يتلقى  اأن  املربي يف حاجة  اأن  ثقافة حوارية، غري  بح�ضبانها  الكال�ضيكي  الع�ضر 
بدوره تربية، ومن ثم وجب القول: اإن املقدمة االأوىل، ال�ضرط االأول ال�ضروري، 
اإىل »تعارف احل�ضارات«،  اأو  اإىل التعارف احل�ضاري  لالإ�ضهام الفعلي يف الدعوة 
العربية  لثقافتنا  العميق  بالدر�س  العرب، م�ضبعني  اأواًل، نحن  اأن نكون نحن  هو 

االإ�ضالمية يف الع�ضر الكال�ضيكي.
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 نحن مطالبون بانتفا�ضة �ضاملة، يكون بها التحرر من قيود ثالثة جتثم على 
بها  متم�ضكني  نزال  ال  التي  االنحطاط«  »ع�ضر  ثقافة  باأنفا�ضنا،  ومت�ضك  �ضدورنا 
دون وعي منا، ثقافة ردود الفعل على النزعة املركزية االأوروبية، مما يحيل فكرنا اإىل 
جملة من املواقف الدفاعية يف جانب، والتمجيدية يف جانب اآخر، وثقافة يكون 
مبوجبها رف�س النقد والنقد الذاتي، وبالتايل اجلمود على االأحكام القبلية وهذا 
من جانب اأول، وتوهم عداوة مزعومة الق�ضد منها هو »الغرب« وهذا من جانب 
ثان، مما ي�ضتوجب الوقوع يف ما اأ�ضميه »الغرب فوبيا« قيا�ًضا على »االإ�ضالموفوبيا«، 
اخلوف  لنزعة  املعكو�س  املو�ضوع  واملقابل  النقي�س،  هي  فوبيا  الغرب  اأن  ذلك 

املر�ضي من االإ�ضالم.

هو  اإليه  وال�ضبيل  وقبوله،  النقد  اأوله  �ضخم  م�ضروع  احل�ضارات  تعارف 
فيها،  اأطراًفا  اأنف�ضنا  نحن  نكون  قد  التي  والعوائق  االأوهام  الدوؤوب �ضد  احلرب 

وجنوًدا مدافعني عنها.



�ضجل املوؤرخ والفيل�ضوف االأمريكي »ول ديورانت »Will Durant« عدد 
�ضنة. فوجدها 3421  االأر�س  فوق هذه  الب�ضرية  التي خا�ضتها  احلرب  �ضنوات 
بينما مل تزد �ضنوات ال�ضالم والهدنة عن 268 عاًما. اإذن مل تتمتع االإن�ضانية اإال 

بعام واحد �ضالًما كل اثنتي ع�ضرة �ضنة حربًا و�ضراًعا.

وال�ضراع هو لقاء ت�ضادمي مع اآخر ا�ضطدم باإ�ضكالية التوا�ضل، التي ظلت 
الذي  املفتاح  كان  ال�ضلبي  التنميط  اأن  طاملا  عالقاتها،  وحتدد  احل�ضارات  توؤرق 
و�ضمت به هذه العالقات. وهو ما يجعل العالقة بني االإن�ضانية باختالفاتها مو�ضع 

خطر، ويجعل ال�ضورة الثقافية مو�ضع م�ضاءلة.

ولكن ملاذا ال�ضورة الثقافية حتديًدا؟ 

 Todorov طاملا اأن التنوع الب�ضري ال نهائي، كما اأقر هذه احلقيقة تودوروف 
ا  تاريخيًّ تتحقق  متعددة،  اإن�ضانية  اأمام  فنحن  املختلفة،  بتنوعاته  الواقع  واأثبتها 
�ضمن العالقات البينذاتية، فال�ضورة الثقافية هي املفتاح لعالقة الثقافات ببع�ضها 

ال�صورة الثقافية للآخر يف اإطار نظرية تعارف 
احل�صارات

سارة حكيمي
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البع�س. اإنها من ي�ضمي هذه العالقات بالعدائية اأو احلوار، بال�ضلبية اأو االإيجابية 
من خالل كيفية متّثل االآخر. 

هذا املفهوم )اأي ال�ضورة الثقافية(، مي�س جميع حقول املعرفة الأنه رحيق 
والتاريخ  االجتماع  وعلم  واالأنرتوبولوجيا،  النف�ضي  التحليل  علم  من  جميعها 
التي  العلمية،  اخلطابات  جميع  يف  املفتاح  هذا  ا�ضتعمال  من  مفر  وال  وغريهم، 

تتكلم عن املا�ضي اأو احلا�ضر.

وتعترب ال�ضورة الثقافية من اأخطر االآليات يف التاأثري على العالقات البني 
ح�ضارية، فما يرت�ضخ يف املخيال اجلمعي، وما ي�ضاغ من اأفكار حول االآخر، يظل 
مرت�ضًبا يف ذاكرة احل�ضارات ويوؤثر على املدى القريب والبعيد، بل من ال�ضعوبة 
اأن متحى اآثار ال�ضور الثقافية عن االآخر خا�ضة اإذا ما اأ�ضبحت �ضوًرا منطية �ضلبية، 
اإطار  يف  الثقايف  وال�ضياق  والوقائع  االأحداث  ظل  يف  التاريخي  ال�ضياق  �ضاغها 

التمثل واال�ضتبطان. 

على  والرتكيز  والعزل  االنتقاء  على  بناء  يبنيها  من  نحن  االآخر  ف�ضورة 
جانب من اجلوانب االأخرى حلياة ال�ضعوب، وكما وقع الغرب، يف اأكرث احلاالت، 
يف اأ�ضر فهمه النمطي واجلامد لالإ�ضالم، فقد وقع امل�ضلمون اأي�ًضا يف اأ�ضر الفهم 
النمطي واجلامد للغرب، تر�ضخت تلك ال�ضورة باأن االإ�ضالم دين العنف، وظل 

الغرب يف املتخيل ال�ضرقي ذلك املعطى املادي البحت.
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تنتج ال�ضورة الثقافية النمطية روؤية جامدة عن االآخر، ويف اأغلب االأحيان 
ا بفعل متثلنا  اإنها روؤية م�ضوهة توؤدي اإىل الت�ضادم وال�ضراع، فاملتعدد هنا ي�ضبح عدوًّ
له، وما نراه من �ضوء فهم حتول اإىل �ضوء تفاهم نتيجة االحتكام اإىل جمموعة من 
االأحكام امل�ضبقة، واإنتاج �ضور ثقافية بناء على هذه االأحكام وبعيًدا عن الواقع. 
وهو ما حّرك الرت�ضبات التاريخية يف الذاكرة اجلمعية واأنتج فهًما �ضيًئا، اأدى بدوره 
اإىل انعدام التفاهم بني الذات واالآخر، ورف�س كل اأ�ضكال التوا�ضل واحلوار مع 
ا يف  اخلارج، فاأ�ضبح احلديث عن عدم اعرتاف واإق�ضاء وتنازع ترجم ذلك ميدانيًّ

احلروب وامل�ضادمات وامل�ضاحنات. 

بنيت على اجلهل  ثقافية منطية �ضلبية  نتاًجا ل�ضور  والعداء غالًبا ما يكون 
باالآخر، وانطالًقا من املتخيل وبناء على ما ن�ضره مفكرو كل ثقافة، رغم اأن معرفة 

كل طرف باالآخر مل تكن باملعرفة املعمقة. 

يلعب  اأن  ميكن  وكيف  العداء؟  غ�ضاوة  تبديد  على  قادرة  املعرفة  فهل 
التعارف عموًما وتعارف احل�ضارات اأ�ضا�ًضا دور املوجه االإيجابي لل�ضورة الثقافية 

بني الثقافات؟
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اأوًل: ال�سورة الثقافية 

بداية ما هو مفهوم ال�ضورة الثقافية؟ 

القدماء  ال�ضني  ملوك  اأحد  �ضاأل  فقد  اأ�ضا�ضي،  اأمر  املفاهيم  حتديد  اإن  اإذ 
الفيل�ضوف احلكيم كونفو�ضيو�س Confucius قائاًل: »اأريد اأن اأ�ضلح الدولة فبماذا 

اأبداأ«؟ فاأجابه كونفو�ضيو�س: »ابداأ باإ�ضالح اللغة وحتديد امل�ضطلحات«. 

1- مفهوم ال�سورة الثقافية: 

ال�ضورة الثقافية هي ربط بني مفهوم ال�ضورة ومفهوم الثقافة وما تنتجه من 
متثل لالآخر، فما هو مفهوم الثقافة؟ ثم ما هو مفهوم ال�ضورة الثقافية؟

تتعدد مفاهيم الثقافة تعدًدا كبرًيا، ول�ضنا هنا يف مو�ضع اإح�ضاء لها، بل �ضنعتمد 
املفهوم الذي نراه االأن�ضب يف هذا ال�ضياق، ومنه ما عرب عنه اآدم كوبر عن الثقافة يف 
اأدق تفا�ضيلها، بقوله: »تاأمل هوؤالء النا�س، اأ�ضلوب حياتهم، عاداتهم، �ضلوكياتهم، 
نربة اأ�ضواتهم، انظر اإليهم بانتباه، تاأمل االأدب الذي يقروؤونه، االأمور التي ت�ضعدهم، 

الكلمات التي تنطق بها اأفواههم، االأفكار التي ت�ضكل الرتاكيب يف عقولهم«)1(.

ولعلي اأميل اإىل القول: باأن الثقافة هي ما يكت�ضبه االإن�ضان ليكون به طريقة 
احلياة يف جمتمع ما، اإنها تلك الروؤية اأو القراءة القادرة على فك رموز العامل، وهي 

تلك املرجعية الباعثة ل�ضلوك ما واملحددة لردة الفعل.
التف�ضري االأنرتوبولوجي، ترجمة تراجي فتحي، �ضل�ضلة عامل املعرفة عدد 349، املجل�س  الثقافة:  اآدم كوبر،   )1(

الوطني للثقافة والفنون واالآداب، الكويت، 2008، �س 24.
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اأما ال�ضورة، فهي جمموعة ال�ضمات احلقيقية اأو املتخيلة عن ظاهرة ما، فهي 
تعني كيفية ت�ضور الآخر قد يكون جمتمًعا اأو فرًدا اأو �ضيًئا، �ضواء حتّكم بت�ضورنا 
لهذا االآخر معطيات اأيديولوجية اأو كان ت�ضوًرا مماثاًل للحقيقة بعيًدا عن الت�ضويه. 

اآخر،  اإىل  قيا�ًضا  الت�ضابه  تعني كلمة )�ضورة( معنى  الفرن�ضي،  املعنى  ويف 
كمثال لذلك يقال )االبن �ضورة حية عن والده(، كما تفيد معنى املراآة العاك�ضة، 
وتعني كذلك الرمز اأو التمثيل املادي لواقع جمرد، وهي متثيل ذهني ل�ضخ�س اأو 

�ضيء ما، وتفيد كذلك معنى الهيئة املتمثلة يف فكر االآخرين عن اأمر ما)1(. 

�ضمن  ّممت  �ضُ حمددة،  معطيات  متثل  مبدى  معينة  �ضورة  اإنتاج  ويرتبط 
�ضياق خا�س. وبالتايل فالت�ضور يكون بناء على تف�ضري لالأ�ضياء باعتماد منط معني 
من خالل اإعادة اإح�ضار لل�ضيء مرة ثانية اإىل جمال الوعي، وهو راأي مو�ضكوفي�ضي  
Moscovici يف تعريفه للت�ضور عموًما. ويرى بياجيه Piaget بالدور الهام للت�ضور 

الذي يحكم  اإذ هو  الفعل،  التكوينية وخا�ضة يف �ضيكولوجيا  ال�ضيكولوجية  يف 
ت�ضرفات االإن�ضان.

بالفرد  املتعلق  ال�ضورة  مفهوم  تبني  تناولها  مّت  التي  املفاهيم  اأن  ورغم 
كحالة ذهنية لالأ�ضخا�س، فاإنها ميكن اأن متثل ظاهرة اجتماعية، اإذا كانت جماعة 
اإنه االعتقاد  لل�ضورة اجتماعية،  اأن م�ضادرها  اأو  ت�ضرتك يف حمل �ضورة واحدة 
باأن االآخرين ي�ضرتكون معنا يف ال�ضورة نف�ضها عن العامل وعن االآخرين، وهذا 
(1) http://www.larousse.fr 
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االعتقاد هو جزء من �ضورتنا للعامل. وهو ما يربر درا�ضتها يف جمال علم االجتماع 
بالذات، وما يربر اأهميتها وتاأثريها.

وت�ضعى حلل  للعامل،  روؤية  تقدم  رمزية  وظيفة  ذات  الذهنية  ال�ضورة  هذه 
الت�ضورات  هذه  توجه  التي  هي  الثقافة  اأن  باعتبار  لها،  متثلنا  خالل  من  رموزه 

االجتماعية، وفًقا الأن�ضاق حمددة يف املخيال العام للفرد واملجموعة. 

اإذن ميكن القول: اإن ال�ضورة الثقافية هي متّثل نابع من الثقافة، وم�ضتقى 
من املتخيل الثقايف، الذي يعتربه الدكتور نادر كاظم »مبثابة االإطار املرجعي لهوية 
املجتمع الثقافية«، واأما العملية التي يت�ضكل املتخيل بوا�ضطتها ويتعزز بجهودها، 

.)1(»Représentation« »فهي عملية ت�ضمى »التمثيل

اإّن احلديث عن ال�ضور الثقافية بني عاملني اأو ثقافتني، يحيلنا اإىل احلديث 
االأنا  عالقة  معامل  تر�ضم  بدورها  والتي  ال�ضورة،  هذه  تنتج  التي  التمثالت  عن 
باالآخر. فاالآخر هو كل مبداأ اأو فكرة اأو منهج اأو ح�ضارة �ضوى ما يدور يف ذهننا اأو 

نعتقد، فما هو خارج الذات هو اآخر.

من هنا يبدو لنا االآخر متعدد الداللة، وقاباًل للفهم باأكرث من �ضيغة، جنده 
غربًا اإذا كان االأنا �ضرًقا، وجنده ريًفا اإذا كان االأنا مدينة كما فعل اإبراهيم عبد القادر 
اأما  )زينب(،  يف  هيكل  ح�ضني  حممد  وكذلك  الكاتب(،  )اإبراهيم  يف  املازين 
والن�ضر،  للدرا�ضات  العربية  املوؤ�ض�ضة  الو�ضيط،  العربي  املتخيل  ال�ضود يف  نادر كاظم، متثيالت االآخر: �ضورة   )1(

ط1، بريوت، 2004، �س39. 
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االأنا متخلف جاهل  اأن  ه�ضام(، فريى  بن  املويلحي يف )حديث عي�ضى  حممد 
ظالمي مازال يعي�س على منط االأقدمني، يف حني اأن االآخر خطا خطوات جبارة 
يف �ضتى امليادين العلمية. ويف روايات جنيب حمفوظ وخا�ضة )احلرافي�س(، االأنا 
هو �ضاكن احلارة املركزية، واالآخر هو �ضاكن احلارات االأخرى. اأما توفيق عواد يف 

رواية )الرغيف( فيمثل االأنا العربي واالآخر هو العثماين.

اإال  االأنا  اإن�ضانية  تكتمل  اأو  تتحقق  اأن  ميكن  فال  واالآخر،  االأنا  اإنها جدلية 
ا لالإنية واالإن�ضانية. ولي�س  ا ومكونًا اأ�ضا�ضيًّ بعالقة مع الغري الذي ميثل �ضرًطا �ضروريًّ
ا اأو �ضمن عالقة نفعية. فلي�س لالأنا هوية م�ضتقلة عن الغري وال للغري  وجوده عر�ضيًّ
ا �ضمن العالقات البينذاتية، وما  وجوًدا منف�ضاًل عن االأنا. فاالإن�ضانية تتحقق تاريخيًّ
اأحمله عن هذا االآخر هو �ضورته الثقافية التي حتدد موقفي منه وبالتايل موقفه مني.

2- اإ�سكالية النمطية يف ال�سورة الثقافية: 

التنميط فعل موجه نحو �ضياغة توجه حمدد ومتكرر، ففي مفهوم ال�ضورة 
يف  ذهنية  �ضورة  هي  اأو  الذهنية،  لل�ضورة  الحقة  مرحلة  متثل  اأنها  جند  النمطية 
اأق�ضى تطرفاتها. فال�ضورة الذهنية االجتماعية متى تقولبت وجمدت وقادت اإىل 
التع�ضب، ت�ضبح �ضورة منطية تتميز بعن�ضرين هما: العن�ضر االأول هو التب�ضيط 
والتعميم فيحملها النا�س عن جماعتهم اأو عن جماعة اأخرى، والعن�ضر الثاين هو 
عن�ضر الثبات والت�ضلب مبعنى عدم قابلية ال�ضورة على التغري، فهي تنطوي على 

اأحكام قيمية، وتكون م�ضحونة بامل�ضاعر الذاتية والعواطف ال�ضخ�ضية.
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ويف تعريف النمط جند اأنه ال�ضنف اأو الطراز، يطلق على النموذج املثايل 
اأو  املثال  ويرادفه  االأ�ضياء،  من  لنوع  الذاتية  ال�ضفات  اأكمل  فيه  جتتمع  الذي 
التي  الطريقة االأ�ضا�ضية  التحليلي على  النف�س  النمط يف علم  النموذج، ويطلق 
ي�ضطنعها املرء لتوجيه طاقته النف�ضية، نقول منط االنطواء ومنط االنب�ضاط، ويطلق 

النمط على الفرد احلقيقي اأو اخليايل)1(.

ويرجع ا�ضتخدام م�ضطلح الـ»stéréotype« ما نرتجمه »بالنمطية« اإىل عامل 
الطباعة، اإذ تعني ال�ضفيحة املعدنية املطبوعة التي ت�ضب يف قالب اأو اآلة �ضباكة 
طباعية. ويتّم ا�ضتخدام القالب يف اإنتاج ال�ضطور املطبوعة التي ميكن ا�ضتخدامها 

اآالف املرات من دون احلاجة اإىل اإعادتها.

من  اأّول   Walter Lippmann ليبمان  والرت  االأمريكي  ال�ضحفي  ويعترب 
الذي  الوحيد  ال�ضعور  اأن  القول  به  يراد  مفهوًما  بو�ضفه  امل�ضطلح  هذا  ا�ضتخدم 
الذهني  ت�ضوره  من  نابع  �ضعور  هو  يجربه  مل  حدث  حول  �ضخ�س  اأي  يحمله 
للحدث، واأن ما يقوم به ال يعتمد على معرفة معينة اأو مبا�ضرة، بل على �ضورة 

�ضنعها اأو اأعطيت له. 

اأو  اأن تكون �ضلبية  وال�ضورة النمطية هي �ضورة على طراز حمدد، وميكن 
ل�ضلوك حمدد  تر�ضيخ  تفرزه من  ملا  �ضلبية  ما تكون  اأكرث  اإيجابية، وعموًما جندها 

)1(  جميل �ضليبا، املعجم الفل�ضفي، اجلزء 2، دار الكتاب اللبناين، بريوت، 1982، �س 507.
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مبني عن الت�ضور لالأفراد االآخرين الذين يج�ضدون مو�ضوع ال�ضورة، ويقومون 
بتعليلها على نحو يت�ضق معها وي�ضاعد على اإثبات �ضحتها.

والنمط تنتجه اآليات، تعمل على توجيه ال�ضورة الثقافية نحو اأيديولوجيات 
مرتبطة بعالقة االأنا باالآخر، ويكمن دور االآليات يف اأنها الرحم التي تبلور العالقات 
بني الثقافات واحل�ضارات، نظًرا للدور الريادي الذي تلعبه يف �ضياغة متمّثلنا عن 

االآخر. 

االأبعاد  تربر  الآليات  وفًقا  ي�ضتغل  احل�ضارات،  اأو  الثقافات  بني  فاخلطاب 
املتخيلة عن االآخر الأنها من تنتجها. وبقدر اأهمية النظر يف طبيعة ال�ضورة الثقافية 
نرى باأهمية البحث يف من/ما كان وراء هذه ال�ضورة الثقافية، وكيفية تكونها على 

هذا النحو اأو ذاك.

ا بها  اأنها تخلق واقًعا خا�ضًّ النمطية، هو  اإليه ال�ضورة  اأخطر ما تقود  ولعل 
بطريقة  لي�ضلك  امل�ضور  ال�ضخ�س  تدفع  بطريقة  التفاعل  توجيه عملية  اإىل  يوؤدي 
تعزز ال�ضورة النمطية ال�ضائدة عنها، فمن خالل ال�ضورة يرى النا�س جوانب من 

احلقيقة، ويهملون اأخرى الأنها ال تتنا�ضب مع معتقداتهم.

من  جماعة  على  معينة  �ضورة  تعمم  النمطية  ال�ضورة  اأن  ذلك،  على  زد 
ا  تلقائيًّ فيفرت�س  التعميم،  ب�ضبب  الفردية  والفروق  االختالفات  فتتجاهل  النا�س 
اأن ما ينطبق على اجلماعة ككل ينطبق على كل فرد فيها دون اعتبار الن�ضبية بني 
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االأفراد، بغ�س النظر عن كونه فرًدا له �ضماته ال�ضخ�ضية اخلا�ضة به. فهي ال تقوم 
بطم�س االآخر فح�ضب، بل هي تقوم باإيذاء الـ »النحن« اأي�ًضا، الأن اأي تعبري عن 
التي  الفروقات  تعي  يوؤخذ بعني االعتبار، فهي ال  الوحدة ال  االختالف داخل 
تخ�س الثقافات الفرعية، وهنا تطرح م�ضاألة االأقليات الدينية ومنها العرقية وغريها 
عموًما ب�ضّدة يف العالقات بني احل�ضارات، ومراعاة الثقافات لالأقليات تعترب م�ضاألة 
للتمركز  توؤدي  النمطية  ال�ضورة  اأن  كما  ومتا�ضكها،  احل�ضارات  ا�ضتقرار  مهمة يف 

االإثني من خالل دعم املركزية الذاتية بغ�س النظر عن فكرة ن�ضبية القيم. 

وتبنى ال�ضورة النمطية على االأحكام امل�ضبقة، التي تكّون حمتوى ال�ضورة 
وطبيعتها بال�ضلب اأو االإيجاب، كاأن نعترب اأن جمموعة ما ت�ضرتك يف خا�ضية معينة 
بناء على ت�ضور معني، هذا الت�ضور قد يكون �ضوابًا اأو غري ذلك. هذه االأحكام 
هي يف الواقع ما نتخيله حول اأمر ما، وبالتايل فاملتخيل هو خلفية ال�ضورة النمطية 

التي ت�ضكل بدورها متّثل االآخر يف الثقافة. 

لعلنا هنا ن�ضرب مثااًل لتلك ال�ضورة الثقافية النمطية بني العامل االإ�ضالمي 
والغرب، فكالهما كناظر ومنظور اإليه، ظال حمكومني بالنمطية يف اأغلب االأوقات، 
و�ضورته  عنه،  منظومة  اأول  ت�ضكل  منذ  والدموية  العنف  االإ�ضالم كدين  ف�ضّور 
خالل القرون االأوىل لظهوره، اإذ كانت االأنباء تر�ضد ظهور دين جديد وانت�ضاره 
ب�ضرعة كبرية وهو ما اأقلق الكني�ضة، فحاولت ال�ضلطة الكن�ضية اأن تربز لرعاياها 
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العامل  يف  الدينية  ال�ضوؤون  بكل  وحميطة  به  كعارفة  اجلديد  الدين  هذا  �ضورة 
وخا�ضة مع الثقة املطلقة التي حظيت بها الكني�ضة يف تلك احلقبة. 

انكب رجال الدين على التاأليف حول الدين اجلديد معتمدين يف ذلك 
املخيلة والت�ضور، ومرجعهم تاأويالتهم من الكتاب املقد�س، ومنذ البداية اأغلقت 
اجلهل  دعمت  بل  الدين،  هذا  عن  معرفية  معلومات  كل  اأمام  الباب  الكني�ضة 
به وجتاهله، ذلك اأن »الن�ضرانية الغربية كانت جتهل ال�ضرق االإ�ضالمي«)1(، فاإىل 
ويف  امل�ضرق  يف  الن�ضارى  تواجد  ورغم  امليالدي  العا�ضر  القرن  منت�ضف  حدود 
اإيطاليا واإ�ضبانيا، »فن�ضارى الغرب مل يكن لديهم فكرة عن االآخر االإ�ضالمي«)2(.

االإ�ضالم  يعتمد يف كتاباته عن  باأنه ال  النوجنتي اعرتف  اأن جييرب  حتى 
على اأية م�ضادر مكتوبة، واأ�ضار فقط اإىل اآراء العامة واأنه ال يوجد لديه اأية و�ضيلة 

للتمييز بني اخلطاأ وال�ضواب. 

باب  من  لي�س  االإ�ضالم  عن  م�ضوهة  �ضورة  متثل  يف  املخيال  هذا  �ضاهم 
املعرفة، بل بنيت على ت�ضورات يعتربها األك�ضي جوراف�ضكي »يف منتهى اخليالية 
عن  بنيت  التي  التطورية  العدائية  النزعة  يف�ضر  ما  وهو  والتوهم«)3(،  »الفانتازيا« 

االإ�ضالم منذ وجوده. واأوجد �ضيكولوجية �ضعبية عامة كارهة لالإ�ضالم والأهله. 
(1) Cécile Morisson, Les Croisades, collection que sais-je ?, Ed PUF, 9ème éd, Paris, 2003, P13.
(2) Pierre Guichard, Philippe Sénac, Les Relations des Pays d’Islam avec le Monde Latin, 

milieu X-milieu XIII, Ed CNED-Sedes, Paris, 2000, P16.
)3(  األيك�ضي جوراف�ضكي، االإ�ضالم وامل�ضيحية: من التناف�س والت�ضادم اإىل احلوار والتفاهم، ترجمة خلف حممد 

اجلراد، دار الفكر، دم�ضق، ط2، 2000، �س 66.
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ويف هذا ال�ضدد يقرر البع�س اأنه ب�ضفة عامة »تكونت يف وعي االأوروبيني يف 
الع�ضور الو�ضطى مالمح اللوحة التالية عن االإ�ضالم: اأنه عقيدة ابتدعها حممد وهي 
تت�ضم بالكذب والت�ضويه املتعمد للحقائق، اأنها دين اجلرب واالنحالل االأخالقي 
فقد  والق�ضوة«)1(.  العنف  ديانة  اأنها  احل�ضية،  وال�ضهوات  امللذات  مع  والت�ضاهل 
املقاتلني  »تقوية عزائم  لالإ�ضالم  املعادية  اليونانية-البيزنطية  الكتابات  ا�ضتهدفت 

وت�ضجيع �ضكان املناطق احلدودية على حماربة خ�ضومهم امل�ضلمني«)2(.

وهو  �ضلطوي  هرم  واأعلى  دينية  هيئة  اأعلى  باركتها  التي  ال�ضورة  هذه 
االأو�ضاط  جميع  يف  وذاعت  االأفكار  وتداولتها  االأذهان  يف  تر�ضخت  الكني�ضة، 
اأو  فعل  اأي  واأر�ضية  االإ�ضالم  الن�ضراين عن  املتخيل  لت�ضبح خلفية  الن�ضرانية، 

ردة فعل مع امل�ضلمني، وحتدد طبيعة العالقة بني العاملني الن�ضراين واالإ�ضالمي.

ها هو املخيال مبا ين�ضجه وما ينتجه من متثالت لالآخر يكون خلفية جميع 
ي�ضوه  �ضلبية  منطية  ب�ضور  جماعية  ب�ضفة  الذاكرة  ف�ضحن  واخلالفات،  العالقات 
عبارة  يف  جوراف�ضكي  األك�ضي  عنها  يعرب  ناب�ضة،  تظل  دموية  باأحداث  التاريخ 
تتكون  امل�ضلمني مل  دين  املعا�ضرة حول  الغربية  الت�ضورات  »اإن  بقوله:  تاأليفية 

وترت�ضم يف �ضفحة بي�ضاء خالية، واإمنا انعك�ضت يف مراآة قدمية م�ضوهة«)3(.

املرجع ال�ضابق، �س 73.  )1(
اأحمد ال�ضيخ، �ضينا للن�ضر، ط1، القاهرة،  )2(  كاهن )كلود(، ال�ضرق و الغرب زمن احلروب ال�ضليبية، ترجمة 

1995، �س 36.
األيك�ضي جوراف�ضكي، مرجع �ضابق، �س67.  )3(
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ي�ضري ريت�ضارد �ضوذرن، وهو من الباحثني املتخ�ض�ضني يف الع�ضور الو�ضطى، 
اأن امل�ضلمني براأيه  اأوروبا يف القرون الو�ضطى«، اإىل  يف كتابه »�ضورة االإ�ضالم يف 
التحدي  خانة  كانوا يف  وعثمانيني  ومغول  اأوائل  كم�ضلمني  التدرجي  بظهورهم 
املعلومات  وكانت  تغيري،  دون  م�ضت  عنهم  فال�ضورة  االأوروبي،  الغربي  للعامل 
ترتاكم يف الغرب. لذلك لعب النهج التاريخي التطوري وتراكم املعلومات دوًرا 
ا يف الروؤية االأوروبية، كما اأن الظروف التاريخية �ضاغت بدورها هذه الروؤية بناء  هامًّ

على معطيات براغماتية ظرفية.

واأو�ضح �ضوذرن يف درا�ضة �ضابقة بقوله: »ال �ضك اأنهم عندما و�ضعوا هذه 
االأ�ضاطري واالأوهام، كانوا يرون اأنها متثل ال�ضورة احلقيقية اإىل حد ما للواقع الذي 
ا وهبها حياتها اخلا�ضة، ومل تتغري  اأدبيًّ ت�ضفه، ولكنها اتخذت بعد كتابتها طابًعا 

كثرًيا �ضورة حممد واأتباعه من اأبناء ال�ضحراء«)1(.

اأنتجت املعطيات �ضابقة الذكر، ما ي�ضمى يف الع�ضر الراهن باالإ�ضالموفوبيا 
واالإ�ضالموفوبيا  االإ�ضالم.  من  اخلوف  اأو  االإ�ضالم،  رهاب  اأو   Islamophobia

�ضورة ثقافية منطية تراكمية عن االآخر االإ�ضالمي، ناجتة عن ال�ضراعات التاريخية 
للم�ضلمني مع اأوروبا، وبالذات مع دخول االأندل�س ثم احلروب ال�ضليبية، فتحولت 
لالإ�ضالم،  العداء  من  ظاهر  نوع  اإىل  الكاثوليكية  الكني�ضة  بفعل  الرتاكمات 
االإ�ضالميني مثل  املفكرين  موؤلفات  ومعتقدات حتى  اأفكار  اإليه من  ينتمي  وما 
)1(  نقاًل عن: كارين اأرم�ضرتونغ، �ضرية النبي حممد، ترجمة فاطمة ن�ضر وحممد عناين، موؤ�ض�ضة �ضطور، ط2، 

بريوت، 1998، �س40-39.
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ابن  ر�ضد التي كان يتم حرقها لو وجدوها ويحرقون معها من يقروؤها، و�ضل االأمر 
بعد ذلك اأن مارتن لوثر Martin Luther منع اأتباعه من �ضرب القهوة الرتكية 
الأنها حبوب ال�ضيطان يف رمزية لكراهية امل�ضلمني وما ينتمي اإليهم فكًرا واإنتاًجا 
وب�ضًرا، يف تلك الفرتة مل تتواجد االإ�ضالموفوبيا كحالة، واإمنا بداأت تت�ضكل دون 

ملمح وا�ضح مييزها.

االنفعايل من  اجلانب  نف�ضية، مت�س  م�ضاألة  االإ�ضالم  م�ضاألة اخلوف من  اإن 
دعمت  واالأحداث  ال�ضدامات  من  مطول  تاريخ  على  بناء  ونتجت  االإن�ضان، 
ا يف نف�ضية الفرد  هذا اخلوف، فاأ�ضبح الرتابط بني االآخر االإ�ضالمي والرهاب اآليًّ
معطيات  وامل�ضلمني  االإ�ضالم  اأن  الغربي  العام  املخيال  اقرتنت يف  فقد  الغربي. 

�ضلبية ذات ت�ضل�ضل تاريخي دموي يرتبط بالعنف واحلرب.

وال غرابة من اأن تورث ال�ضورة النمطية عن االإ�ضالم يف املناهج االأوروبية، 
باجلامعة  االإ�ضالمية  الدرا�ضات  اأ�ضتاذة  الع�ضماوي،  فوزية  الدكتورة  تتو�ضل  اإذ 
ال�ضوي�ضرية، يف بحث لها حول )�ضورة االآخر يف كتب التاريخ واجلغرافيا(، اإىل اأن 
امل�ضلمني ي�ضورون يف كتب التاريخ واجلغرافيا على اأنهم برابرة ووحو�س، �ضفاكو 
دماء. واأن معامالت العرب مع االآخر وح�ضية، مما يثبت يف االأذهان الغربية �ضورة 

امل�ضلم الغازي الدموي العنيف الذي يثري الرعب ويهدد الوجود.

ال�ضور  م�ضتوى  على  تناظًرا  اأنتج  التنميط  اأن  جند  املقابل،  اجلانب  ويف 
الثقافية ال�ضلبية، فال مفر من تبادل الكره والعداء، واإن اختلفت درجاتهما لي�ضبح 
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الت�ضل�ضل التاريخي فعاًل ردة فعل من ذات النوع )ال�ضلب بال�ضلب واالإيجاب 
باالإيجاب(. 

ا، تغيب فيها  فالعامل االإ�ضالمي ينظر اإىل املجتمع الغربي كبيئة منحلة اأخالقيًّ
القيم االجتماعية وقيم الرتابط االأ�ضري، يغيب عنها اجلانب الروحي االإن�ضاين، 
جمتمع مادي بحت، ولكنه منظم ومتح�ضر، يبهر االآخرين، وعموًما بقي ال�ضمو 
الروحي يف ال�ضرق بينما ال جند يف الغرب اإال ماديته املطلقة وح�ضارته املتفوقة. 
هذه ال�ضورة اأ�ضبحت منطية يف احلديث عن االآخر االأوروبي، وكاأننا هنا باأ�ضامة 
ابن  منقذ يف حديثه عن الفرجن االأوروبيني منذ ع�ضر قرون يخربنا بذات ال�ضيء 

عندما اأعجب بفرو�ضية الغرب ولكنه مل ير فيهم غري اجلانب املادي البحت. 

لقد انطلق اأ�ضامة بن منقذ كما ننطلق نحن االآن من ثقافتنا الذاتية، للحكم 
ا، على الرغم من اأن مقايي�س القيم بني  ا عجائبيًّ على االآخرين وعلى ما يبدو غرائبيًّ
الثقافات، وبالتايل بني احل�ضارات، تختلف وتتباين تبايًنا قد يو�ضلها اإىل التناق�س. 
فمما ال �ضك فيه اأن الغرب لي�س واحًدا ولي�س مطلًقا. فهو ميتاز بالتنوع والفروقات 
االإن�ضانية  جتاربه  لديه  كاآخر  فيه  التفكري  �ضاأن  ومن  وال�ضراعات.  والتناق�ضات 
الغرب.  �ضور  به  ات�ضمت  الذي  االأ�ضطوري  البعد  يقل�س  اأن  املتنوعة  والثقافية 
وال  واالجتماعي.  والديني  الثقايف  بالتنوع  بدورها  متتاز  االإ�ضالمية  فاملجتمعات 

ميكن بالتايل حتليل ال�ضور املتكونة عن الغرب اإال انطالًقا من هذا التنوع.
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ويف نف�س البحث املذكور للدكتورة فوزية الع�ضماوي، تو�ضلت فيما يخ�س 
تناول املناهج الدرا�ضية االإ�ضالمية مل�ضاألة االآخر الغربي، اإىل اأن اأول مالحظة يف 
املناهج االإ�ضالمية تناولها مو�ضوع الن�ضرانية من وجهة النظر االإ�ضالمية فح�ضب، 
للوقوف  ن�ضرانية  نظر  ووجهة  اإ�ضالمية  نظر  وجهة  من  تناولها  االأجدى  اأن  رغم 
على اخللفيات الثقافية والدينية للعديد من االأحداث التاريخية من وجهة النظر 
الغربية وفهم انطالقة االآخر يف التفكري. فمن ال�ضرورة مبكان تعليم النا�ضئة عر�س 
يكّون  مما  عنها  ال�ضكوت  ولي�س  االآخر،  لقبول  لتهيئتها  املختلفة  النظر  وجهات 

�ضخ�ضية اأحادية اجلانب يف املواقف والتنوع.

عندما  مفاجاأة  اإال  االإ�ضالمية  التاريخ  كتب  يف  الغربي  االآخر  يح�ضر  وال 
ا يف الفتوحات االإ�ضالمية االأوىل، وخا�ضة فتح م�ضر وال�ضام وفل�ضطني،  يكون عدوًّ
فيتم ذكر الروم البيزنطيني الذين كانوا يحتلون هذه البالد وي�ضيئون معاملة اأهلها 

قبل دخولها االإ�ضالم.

ثم  الظامل،  الن�ضراين  على  مرة  الأول  امل�ضلم  التلميذ  يتعرف  ثم  ومن 
تقدمي  يتم  حيث  امل�ضتعمر،  االأوروبي  هو  االآخر  ي�ضبح  التاريخ  منهج  تقدم  مع 
القرن  يف  اأوروبا  من  جاوؤوا  الذين  واملحتلون  امل�ضتعمرون  اأنهم  على  االأوروبيني 
التا�ضع ع�ضر. وهكذا يرتبط يف فكر الن�سء امل�ضلم العداء باأوروبا الن�ضرانية، هذا 
الدين الن�ضراين ال يعرف عنه التلميذ امل�ضلم اإال ما يراه يف و�ضائل االإعالم. ففي 
معظم الدول االإ�ضالمية تعطي املناهج الدرا�ضية اهتماًما كبرًيا للتاريخ االإ�ضالمي، 
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وعادة ما يبداأ منهج التاريخ بتاريخ الب�ضرية، اأو بتاريخ اآدم عليه ال�ضالم ثم تاريخ 
اإبراهيم عليه ال�ضالم، ثم ظهور وانت�ضار االإ�ضالم متجاوزين اليهودية والن�ضرانية.

االأوروبي،  )الن�ضراين،  لالآخر  الثقافية  ال�ضورة  �ضياغة  يجعل  ما  وهو 
اإما  �ضلبية،  ب�ضورة  االأوروبيني  ت�ضور  املدر�ضية،  الكتب  يف  منطية  �ضورة  الغربي( 
عدائية اأو نفعية اأو مادية، باعتبارهم يعي�ضون يف فراغ روحي وديني، وجمتمعاتهم 

يتف�ضى فيها الف�ضاد واالنحالل والتفكك االأ�ضري واالجتماعي.

اإن ال�ضورة الثقافية هي التي حتدد موقف االأنا من االآخر، وت�ضبط درجة 
ما  بقدر  الواقع،  من  قريبة  الثقافية  ال�ضورة  تكون  ما  وبقدر  والتوا�ضل،  التعاون 

يكون التوا�ضل اأجدى واأ�ضلم واأنفع، وهو ما ت�ضمنه نظرية تعارف احل�ضارات.

ثانًيا: ال�سورة الثقافية للآخر يف اإطار نظرية تعارف احل�سارات

اإذا كانت �ضورة االآخر يف االأذهان تبنى على كيفية متّثلنا له، وهذا التمثل 
اأ�ضا�ًضا  ترتبط  الثقافية  ال�ضورة  فاإن  االآخر،  هذا  نعرفه عن  ملا  نتيجة  يكون  بدوره 
�ضورة  وتنتج  لالآخر،  ال�ضحيح  التمثل  حتدد  التي  هي  املعرفة  اإن  االآخر.  مبعرفة 

ثقافية واقعية عنه بعيدة عن القولبة والتخيل. 

النمطية،  دائرة  من  اخلروج  �ضرورة  يف  تتمثل  الثقافية  ال�ضورة  اأزمة  اإن 
فالتعميم هو ما يو�ضل اإىل ال�ضلبية، واحلل يكمن يف ت�ضحيح ال�ضورة عن االآخر. 
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ت�ضحح  الأنها  االأجدى،  واحلل  املخرج  احل�ضارات  تعارف  نظرية  وتعترب 
اأفكارنا عن االآخر، وتن�ضئ �ضوًرا ثقافية جديدة مرتبطة بالواقع واملعرفة، فيمكن 

بالتايل جتاوز اخلالف اإىل اختالف اأرحب يف اإطار قبول املتعدد والتعاي�س معه. 

ولعل اخلوف من تكري�س ال�ضور الثقافية ال�ضلبية وتنميطها، يطرح اإ�ضكالية 
كيفية الو�ضول اإىل حوار ح�ضاري بناء بني جميع االأطراف، وكيفية �ضياغة �ضور 
ثقافية تت�ضم باالإيجابية والتفاعل؛ الأن العنف الذي تواجهه املجتمعات احلديثة 
متخ�س عن ظرفيات ما�ضية، وعن اأ�ضكال من التفاعل ال�ضلبي بني االأنا واالآخر، 
الأن ال�ضور الثقافية تتوارث كما قال اأبو حيان التوحيدي يف »الهوامل وال�ضوامل«: 
»رمبا �ضرت العداوة يف االأوالد كاأنها بع�س االإرث، ورمبا زادت على ما كانت بني 

االآباء«.

والبحث عن البديل يف ال�ضورة النمطية ال�ضلبية لالآخر، ي�ضتوجب البحث 
يف اآليات اإنتاج هذه ال�ضورة، وتعوي�ضها باآليات جديدة قادرة على �ضياغة �ضور ثقافية 
اإيجابية، اأو لنقل متعاونة ومتعاي�ضة، الأن اأزمة ال�ضورة الثقافية النمطية عن االآخر هي 

امل�ضوؤول االأ�ضا�ضي عن ال�ضراعات، واملعمق للهوة بني االأطراف ب�ضفة عامة.

ميكن  التي  العالقة  اإىل  يقود  الثقافية  ال�ضورة  اإنتاج  اآليات  عن  واحلديث 
اأن تربط احل�ضارات وجتعلها يف تفاعل مما يبني داخلها متثُّل االآخر، وهو ما يحدد 
ا، و�ضيغت �ضورته  م�ضتقبل العالقات بني االأمم واحل�ضارات. فاإن كان االآخر عدوًّ
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بناء على هذا االأ�ضا�س، فاإن االطالع عليه مل يكن كافًيا وال �ضاماًل، بل تكونت 
اأحكام م�ضبقة حوله بناء على املخيال، فرت�ضبت �ضور ثقافية �ضلبية.

اإن امل�ضكلة بني الثقافات لي�ضت يف عدم وجود حوار بينها، واإمنا يف عدم 
اأو الفهم  التعارف فيما بينها، واالنقطاع عن تكوين هذه املعرفة، و�ضيادة اجلهل 
املنقو�س، اأو ال�ضورة النمطية وال�ضطحية يف املعرفة. لذلك، فاإن كل ح�ضارة غالًبا 
ما ت�ضور م�ضكالتها مع احل�ضارات االأخرى على اأ�ضا�س عدم املعرفة ال�ضليمة اأو 

ال�ضحيحة بها، فيبقى جانب ال�ضراع والت�ضادم هو الطاغي واالأبرز.

بينهما  اأنه يعني وجود طرفني غريبني يفرت�س  التعارف، جند  ويف معنى   
املعرفة  خالل  من  االآخر  �ضورة  ك�ضف  يف  بالرغبة  يتميزان  ولكنهما  اختالف 
النية  اأن  باعتبار  التعارف  اأ�ضا�س  هي  االآخر  معرفة  يف  فالرغبة  اإذن  والتوا�ضل. 
من اللقاء اأو التوا�ضل لي�ضت طم�س االآخر، وال اإبراز التعايل عليه، وال الت�ضادم 
فتقرتن  عليه.  التعرف  من خالل  هو  كما  االآخر  قبول  واإمنا  ا�ضتبطانه،  وال  معه، 
التعارف  الأن  امل�ضبقة.  واالأحكام  النمطية  وباالبتعاد عن  ا  مبدئيًّ بالقبول  املعرفة 
يفرت�س اأن االأنا يجهل االآخر وال ي�ضقط عليه اأحكاًما، فيكون اخلروج من دائرة 
اجلهل والغمو�س اإىل نور املعرفة والو�ضوح. فالتعارف هو اجل�ضر الذي يربط بني 
اجلماعات املتنوعة واملختلفة ولكن ال تعارف من دون معرفة، وال يفرت�س م�ضبًقا 

جتاوز االختالف بقدر ما يفرت�س قبوله كنتيجة حتمية للتعارف.
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يقول االإمام علي  اأن »النا�س اأعداء ما جهلوا«، فاالإ�ضكال يف العالقة 
باالآخر لي�س يف م�ضتوى احلوار، بقدر ما يكون يف ما لدي من ر�ضيد معلوماتي 
حوله، الأن ما اأعرفه عنه هو يف الواقع ما ي�ضكل موقفي االأويل واالأ�ضا�ضي منه، اإن 
اأن ال�ضورة النمطية  معرفة االآخر هي االأ�ضا�س يف التقارب بني ال�ضعوب، ذلك 
التي تظل را�ضخة يف االأذهان، واالأحكام امل�ضبقة التي تبنى عن الغري، ال ميكن اأن 
يغريها احلوار الأنها تظل خلفية احلوار ذاته، بل تبقى كرت�ضبات ثابتة يف التكوين 

الثقايف للفرد وت�ضبح جزًءا من اأفكاره. 

االأجدى يف تكوين �ضور  براأيي هي احلل  »تعارف احل�ضارات«  نظرية  اإن 
واالختيار  التلقائي  للتفاعل  الفر�ضة  واإتاحة  واالآخر،  الذات  عن  واقعية  ثقافية 
والتعاي�س  والتفاعل  التعارف  اأ�ض�س من  االآخر على  العالقة مع  فتبنى  الواعي، 
لل�ضراعات،  العاملية  املاآزق  من  للخروج  احلل  وتقدم  واجلهل،  الوهم  عن  بعيًدا 
وتقريب امل�ضافات بني االأفراد وال�ضعوب، واإتاحة الفر�ضة لها الختيار متثلها لالآخر 
بناء على معايريها القيمية، وبناء على معرفتها باالآخر لي�ضبح االختيار هو عماد 

التفاعل والتالقي والتالقح بعيًدا عن االأيديولوجية والرباغماتية. 

فالتعارف بني احل�ضارات هو الذي يحدد م�ضتويات احلوار والتعاون ويرثيهما، 
ثم يثمرهما، فهو ميهد ملعرفة االآخر على حقيقته، وت�ضحيح ال�ضورة امل�ضبقة عنه، اإذ 
كثرًيا ما ر�ضمت الثقافات �ضوًرا منطية لغريها، لذلك كلما زادت قابلية التعارف يف 

ثقافة ما وجدنا احلوار لديها اأرقى واأجدى، و�ضهل التوا�ضل معها.
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ومن اأهمية التعارف اأنها جتعل ال�ضورة الثقافية لالآخر مطابقة اأو اأنها قريبة 
من الواقع، اإذ تكمن اأهمية ال�ضورة الثقافية عن الغري بغ�س النظر عن حمتواها 
ا، فاإنها تظل را�ضخة يف خميلتنا ون�ضتح�ضرها  الذي ميرر لالآخرين واقًعا كان اأو خياليًّ
متى احتجنا اإليها. فالتعارف يجنب اخلطاأ والرتاكم، »لكي نتعامل مع اأي �ضيء 
ال بد اأن نعرفه، واإال فلرمبا نقوم بتحطيمه، ونحن نريد اإ�ضالحه، اأو رمبا انفجر فينا 

ونحن نريد اأن ينفجر يف عدونا«)1(.

اإن اأول ما يتبادر اإىل االأذهان عند احلديث عن »اآخر«، هو البحث: من هو 
هذا االآخر؟ ماهيته؟ هويته؟ وبالتايل بحث ملعرفته، واإزالة �ضتار الغمو�س عنه، فال 
فاأثناء التعارف يحمل  نبحث بداية عن حماورته بقدر ما تكون حاجتنا ملعرفته، 

كل طرف هويته معه.

فيم�ّس تعارف احل�ضارات الهوية الثقافية، اإنه اإطاللة واعية بالهوية الذاتية   
على الهوية االآخروية، اإنه لقاء بني كينونتني يف اإطار من التقارب تفر�ضه املعرفة 
باالآخر، فتتعرف الهويتني الثقافيتني للح�ضارتني اللتني التقيا يف اإطار من الندية، 
فال�ضدام اأو ال�ضراع هو يف الواقع خوف من الطرفني على الهوية الثقافية، طرف 
يف  هويته  تذوب  اأن  يخ�ضى  وطرف  هويته،  احتواء  فيحاول  االآخر  تفّوق  يخاف 

االآخر وهو ما يحدث ال�ضدام الأن قوة احل�ضارة تكمن يف هويتها الثقافية.

هادي املدّر�ضي، لئال يكون �ضدام ح�ضارات: الطريق الثالث بني االإ�ضالم و الغرب، دار اجلديد، ط1، بريوت،   )1(
1996، �س99.
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اإن نظرية تعارف احل�ضارات كاأ�ضا�س ومرجع ل�ضياغة متثلنا عن االآخر، تعترب 
التعاي�س  من  بّر  على  وتنوعها  باختالفاتها  االإن�ضانية  اإر�ضاء  االأجدى يف  النظرية 
اأ�ضا�س  على  املنتجة  الثقافية  فال�ضورة  وال�ضراع،  ال�ضدام  وجتنبها  والتعاون، 
معطيات  على  بناء  ن�ضاأت  الأنها  ولالآخر،  لذواتنا  احلقيقية  ال�ضورة  التعارف هي 
متثل يف جوهرها قبول االآخر، انطالًقا من احرتام الهويات الثقافية. فمعرفة االآخر 
هي تعّرف على هويته، واعرتاف �ضمني بن�ضبية الثقافات واختالفها وابتعادها عن 
النظرات التفا�ضلية املركزية، فكل ح�ضارة كما اأعطت واأ�ضافت فقد اأخذت من 
�ضابقاتها وبنت اأ�ضا�ضها على اأ�ضا�س توا�ضلي، فاحل�ضارات تتكامل وال تتناق�س، 

الأن مفهوم احل�ضارة يف ذاته يحمل معنى الرقي.

اإن �ضدام احل�ضارات و�ضراعها وتدافعها العدائي واقع، ال نريد اإنكاره ولكننا 
اأن تتعارف احل�ضارات وتتحاور، فتتفاهم  باأمل م�ضرق يف  اأن نلون م�ضتقبله  نريد 
وتتعاي�س وتتكامل وال تت�ضارع. ودور التعارف بني احل�ضارات دور ريادي بل دور 
م�ضريي لالإن�ضانية، الأنه االأ�ضا�س ال�ضليم الذي يكّون �ضورة عن ذواتنا و�ضورة 
عن االآخرين يف اإطار من املبادرة ملعرفة االآخر ولي�س لدح�ضه، فبف�ضل التعارف 
نخ�ضى  فنحن  للخوف،  م�ضبًبا  وعن�ضًرا  ا  وبالتايل عدوًّ االآخر جمهواًل،  يبقى  »ال 
االآخر ما دمنا جنهله، فاإذا ما عرفناه مل يعد كذلك، واإذا حتررنا من عقدة اخلوف 
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من االآخر اأمكننا تقبل وجوده، بل قبول التعاي�س معه«)1(، فيكون الت�ضامح معه،  
»مع ذلك الذي ال نحبه، مع ذلك الذي ال نعتربه اأبًدا كاأنف�ضنا«)2(.

ورغم املعطيات املا�ضية واالآنية يف ما حتمله االأنا عن االآخر من عداء و�ضلبية 
اأميل اإىل القول باأن ع�ضر االنفتاح الذي نعي�ضه يف الزمن الراهن، �ضيفرز، بالرغم 
التنوع  اأن  فرغم  واالآخر،  االأنا  بني  ا  حتميًّ تكاماًل  والنزاعات،  احلروب  كل  من 
االأفكار  للرثاء، الأن  م�ضدًرا  �ضي�ضبح  فاإنه  لل�ضر  م�ضدًرا  بات  واحل�ضاري  الثقايف 
والت�ضورات املبنية على الرف�س والنبذ، كانت باالأ�ضا�س قائمة على رف�س �ضببه 
اجلهل باالآخر، واالأمل يف التعارف الذي يبدد غ�ضاوة اجلهل، ويحول العنف اإىل 

تعارف والتعارف اإىل تعاي�س والتعاي�س اإىل تفاعل وتناغم.

وبالتايل اإن وقع ال�ضورة الثقافية عند توجيهها نحو االإيجابية، يجعلنا نقول 
ا.....(  ا اأو لغويًّ ا اأو منهجيًّ ا اأو ح�ضاريًّ ا اأو فكريًّ باأن االأجدى مالقاة املتعدد )عقائديًّ
ولي�س احلرب معه؛ الأن االأنا تزدهر مع االآخر ولي�س بدونه. واآلية مالقاة املتعدد 
تلقائية  اأر�ضية  تهيئ  التي  احل�ضارات  تعارف  نظرية  يف  تتمثل  االختالف  يف 
التناغم  اإىل جتاوز اخلالف مبالقاة االختالف يف رحاب  �ضاعية  بل  ُموؤدجلة،  غري 
والتعارف واالكت�ضاف، وتكوين �ضورة واعية وحقيقية عن الذات واالآخر بعيًدا 

عن الت�ضويه.

زكي امليالد، تعارف احل�ضارات، دار الفكر، دم�ضق، 2006، �س 147.  )1(
�ضمري اخلليل، توما�س بالدوين، بيرت نيكول�ضون، كارل بوبر،األفريد اآيري، الت�ضامح بني �ضرق وغرب: درا�ضات   )2(

يف التعاي�س والقبول باالآخر، ترجمة اإبراهيم العري�س، دار ال�ضاقي، ط1، بريوت، 1992، �س13.
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ولعل التاريخ خري �ضاهد بنماذج خمتلفة من حتّول �ضورة االآخر من ال�ضلبية 
ا. ون�ضرب من  تعاي�ًضا فتفاعاًل ح�ضاريًّ اأفرز  التعارف الذي  اإىل االإيجابية بف�ضل 
ذلك ما تلّون به تاريخ ال�ضور الثقافية االإ�ضالمية الن�ضرانية بفرتات من التعاي�س 
والتفاعل اأبرزها كان بني العامل االإ�ضالمي والعامل الن�ضراين ال�ضرقي، مع اعتبار 
اأثناء  الذي حدث  االحتكاك  باعتبار  الغرب  ن�ضارى  مع  وجيزة  تعاي�س  فرتات 
موجودة  والن�ضرانية  االإ�ضالم  بني  الفعلي  التعاي�س  فاإمكانية  ال�ضليبية،  احلروب 

كممار�ضة واقعية.

يف  منقذ  بن  اأ�ضامة  يذكره  فمما  بالتعارف،  اإال  يكون  ال  التعاي�س  اإن 
»يا  بعبارة  ينادونه  اأنهم  ووّد حتى  �ضداقة  بال�ضليبيني  تربطه  كانت  اأنه  مذكراته، 
اأخي«)1(. ويقول اأي�ًضا: »فكنت اإذا دخلت امل�ضجد االأق�ضى وفيه )الداوية( وهم 

اأ�ضدقائي«)2(. 

بال�ضليبيني،  تربطه  التي  ال�ضداقة  بعالقة  �ضراحة  يعرتف  هنا  منقذ  فابن 
وبلغت ال�ضداقة احلميمة بينه وبني اأحد الفر�ضان ال�ضليبيني اأنه طلب من اأ�ضامة 
اأن ير�ضل معه ابنه اإىل اأوروبا عند عودته، واأن يرتبى حتت رعايته، فرف�س اأ�ضامة 
رده يف لطف متعلاًل باأن »جدته �ضديدة الكلف به«، كما اأنه عرّب عن ده�ضته من 

طلب هذا الفار�س ال�ضليبي)3(.
اأ�ضامة بن منقذ، كتاب االعتبار، حترير فيليب حتى، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، د.ت ، �س132.  )1(

املرجع ال�ضابق، �س134.  )2(

املرجع ال�ضابق، �س132.  )3(
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وامل�ضلمني  ال�ضليبيني  بني  القتال  اأمد  طال  عندما  اأنه  �ضداد  ابن  ويذكر 
اأمام مدينة عكا عام 1190م، »اأن�س البع�س بالبع�س بحيث اأن الطائفتني كانتا 
املعا�ضرة، ثم  البع�س لطول  البع�س ورق�س  القتال، ورمبا غّنى  تتحدثان وترتكان 

يرجعون للقتال بعد �ضاعة«)1(.

وبالتايل فاإمكانية ال�ضورة الثقافية االإيجابية عن االآخر مطروحة، فاإن كانت 
احلرب مبا يعنيه امل�ضطلح من عداء ودح�س قد اأ�ضرقت منها ح�ضارة وبزغت رغم 
ال�ضراع عالقات ود وتعارف بني الن�ضارى وال�ضليبيني، فكيف بنا زمن ال�ضلم؟ 

اإن احلاجة اإىل التعارف حاجة اإن�ضانية طرحتها النظريات وتوؤكدها الوقائع، 
انق�ضاء  بعد  ال�ضليبـي  االآخر  اإىل  وكذلك  االإ�ضالمي  االآخر  اإىل  االإ�ضراع  فما 
لالأ�ضل  عودة  اإال  اليومية،  املمار�ضات  لتبادل  ال�ضليبية  احلمالت  زمن  املعارك، 

ا. االإن�ضاين الذي ميد يد التوا�ضل تلقائيًّ

اإجمااًل، قدمنا هذا النموذج الإبراز اأن ثمرة التعارف بني احل�ضارات تذيب 
اخلالفات وال�ضراعات؛ الأن التعارف يجعل االأن�ضاق الثقافية لالآخر مقبولة يف 
ذواتنا ويف ثقافتنا. فرغم اأن قبول االآخر يف املجال العقائدي »يكون اأ�ضعب منه يف 
جمال قبول االآخر بني االأ�ضر املتجاورة اأو القبائل املتناحرة، بل وحتى القوميات 
البداية غالًبا هي  نقطة  التي يجمعها وطن واحد.. وتكون  املختلفة  وال�ضالالت 

الدين  جمال  حتقيق  الدين،  �ضالح  �ضرية  اليو�ضفية:  واملحا�ضن  ال�ضلطانية  النوادر  �ضداد،  بن  الدين  بهاء    )1(
ال�ضيال، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط2، 1994�س167.
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لقاء االآخر ثم احلوار معه، ويتحول احلوار اإىل فهم قبل اأن تتحول امل�ضاعر االإن�ضانية 
اإىل )قبول(، وقد ميتد االأمر فتتحول امل�ضاعر اإىل وفاق وتعاون«)1(.

كما  التاريخ  يثبتها  ممكنة  احل�ضارات  بني  االإيجابي  التفاعل  اإمكانية  اإن 
مبهمة  يقوم  اأن  ميكن  كحل  احل�ضارات  بني  التعارف  وخا�ضة  النظريات،  تثبتها 
ت�ضحيح ال�ضور الثقافية امل�ضوهة عن االآخر التي تتوارث جياًل بعد جيل، وعن 
الوعي  يف  التاريخي  املوروث  اأثر  من  للتخل�س  ومفاهيمه،  االآخر  بحقيقة  جهل 
جتاوز  من  ميكن  الذي  هو  فالتعارف  االآخر.  عن  املتجمدة  االأمناط  وطرد  العام، 
املنت�ضرة  »كاالإ�ضالموفوبيا«  منه  واخلوف  االآخر،  برف�س  امل�ضحون  الثقايف  االإطار 

االآن يف اأوروبا واأمريكا.

)1(  ميالد حنا، قبول االآخر: فكر واقتناع وممار�ضة، دار ال�ضروق، ط1، م�ضر، ، 1998، �س 27.
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عاصم حفين

متهيد

حتديد  يف  مميزة  وعالمة  ح�ضارة،  لكل  ا  هامًّ مكونًا  القيمية  املنظومة  متثل 
يتعني  الذي  القيمي،  بالكود  ت�ضميته  ميكن  ما  ح�ضارة،  لكل  اأن  كما  هويتها، 
فهًما  فهمه  بهدف  معه،  واحلوار  الآخر  معرفة  يف  الرغبة  عند  به  والإملام  معرفته 
جيًدا، والتعاي�ش معه، واحلد من الأحكام امل�ضبقة التي تعمق اخلالف وتذكي 
الكراهية ورمبا توؤدي اإىل ال�ضراع، وعليه فال ميكن ت�ضور حواًرا جاًدا وفاعاًل ومثمًرا 

للح�ضارات دون معرفة مو�ضوعية ملكونات كل ح�ضارة.

 وحتاول هذه الدرا�ضة يف مداها البعيد، مقاربة بع�ش �ضور املنظومة القيمية 
يف احل�ضارتني الإ�ضالمية والغربية، وا�ضعة ن�ضب عينيها اأن العالقة بني احل�ضارتني 
ا، وم�ضكونة يف الغالب ب�ضور عدائية بني الطرفني، ومل تخل من �ضراع  متاأزمة تاريخيًّ

م�ضلح)))، وهو ما اأدى اإىل خلق ت�ضور عام عند اأفراد كل ح�ضارة عن الأخرى.

حول عالقة الإ�ضالم بالغرب على امل�ضتوى التاريخي والثقايف والديني انظر: مراد هوفمان: الإ�ضالم كبديل،   (((
ط 2، مكتبة العبيكان، الريا�ش 997)، �ش )35-2.
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 هذا الت�ضور يت�ضم عموًما بال�ضلبية واحلط من قيمة الآخر، بينما ينظر اأبناء 
القيم واملبادئ والأخالق، ول �ضالح  اأ�ضل  اأنها  كلتا احل�ضارتني حل�ضارته على 
للكون اإل باتباع تلك القيم، ول تخلو هذه القناعات من جوانب عاطفية يف اأغلب 
املنجزات  من  انطالًقا  اإما  الآخر)))،  مقابل  الأنا يف  من  الإعالء  من  اأو  الأحيان 
الذي  الثقايف  املوروث  انطالًقا من  اأو  الغرب،  والتكنولوجية من جانب  العلمية 

و�ضل اإىل الذروة يف فرتات تاريخية معينة من جانب امل�ضلمني.

ا يف الت�ضور احل�ضاري عن الآخر خا�ضة   كما اأن للعقيدة والدين دوًرا هامًّ
يف العقلية الإ�ضالمية؛ اإذ يرى امل�ضلم اأنه معتنق خلري الديانات واآخرها، ومن ثم 
الب�ضرية وواجب  فكل ما ينبثق عن هذا الدين من قيم ومبادئ، هو خري لكل 

التعميم والتطبيق يف كافة اأنحاء العامل.

للب�ضرية  و�ضالحيتها  بقيمها  تتم�ضك  الغربية  احل�ضارة  نرى  املقابل  ويف   
العقلية  التجربة  اأو من  امل�ضيحي  الدين  نابعة من  القيم  تلك  كانت  �ضواء  كافة، 
البحتة، وهو الغالب الأعم يف احل�ضارة الغربية وخا�ضة الأوروبية، اإذ ي�ضود الف�ضل 

نق�ضد بالأنا هنا كل منتٍم للح�ضارة العربية الإ�ضالمية ديًنا اأو ثقافة، وعليه يكون الآخر كل مغاير لالأنا على   (((
ا انظر: حممد عبد الهادي اأبو ريدة، اأعمال غري من�ضورة،  ا وثقافيًّ هذا النحو. ملزيد من عالقة الأنا بالآخر تاريخيًّ
جـ 4، حتقيق وتقدمي في�ضل بدير عون، الهيئة امل�ضرية العامة للكتاب، القاهرة ))20، وخا�ضة ف�ضل "الأنا 

والآخر" �ش 9)-205.
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بني الدين والدولة، اأو بعبارة اأدق بني الكني�ضة والدولة على تفاوت درجاته من 
دولة اإىل اأخرى، وهو ما يعرف بالَعلمانية بح�ضب معناها ال�ضائع))).

ونحن هنا ل ننكر على اأبناء كلتا احل�ضارتني حقهم يف العتزاز بح�ضارتهم 
ومنجزاتها، كما ل ن�ضع جانب العقيدة مو�ضع البحث؛ نظًرا لأن العقيدة الدينية 
العلمي،  للبحث  يخ�ضع  الذي ل  الت�ضديق  على  يقومان يف جوهرهما  والإميان 
ا يف العقيدة هو اجلانب العملي منها؛ اأي �ضور تطبيق  وكل ما ميكن درا�ضته علميًّ
باأهل  ما  عقيدة  اأهل  عالقة  اأو  باملجتمع،  الفرد  عالقة  على  واأثره  العقيدة،  هذه 

عقيدة اأخرى.

• هدف الدرا�صة 	

انطالًقا من اأن العامل يعي�ش مرحلة متقدمة من العوملة، حتاول فيه القوى 
العظمى ن�ضر قيمها وتعميمها بطرق متعددة، خا�ضة يف ظل ات�ضاع وتنامي و�ضائط 
الت�ضال مما يوؤدي اإىل اإح�ضا�ش الثقافات التي ل تتمتع بنف�ش القدر من القدرة 
املميزة، الأمر الذي قد  الثقافية  بزوال خ�ضائ�ضها  اأنها مهددة  ثقافاتها  ن�ضر  على 
ل يعنينا هنا تناول م�ضطلح "الَعلمانية" مبفهومه الفل�ضفي والتاريخي واأ�ضلوب تطبيقه املتنوع يف دول الغرب   (((
بداية من النموذج الفرن�ضي مروًرا بالأملاين ثم الأيرلندي والربيطاين ف�ضاًل عن النموذج الأمريكي؛ فهذا 
يحتاج اإىل درا�ضة تف�ضيلية م�ضتقلة. اإل اأن الت�ضور الإ�ضالمي ال�ضائع امل�ضكون بال�ضلبية عن العلمانية بو�ضفها 
ا يف احلكم القيمي على الآخر؛ ولذا  معادية للدين وم�ضادة له وتت�ضاوى مع الالدينية والإحلاد يلعب دوًرا هامًّ
ا،  م تقوميًا مو�ضوعيًّ حتتاج مثل هذه املفاهيم اإىل درا�ضتها داخل منظومتها احل�ضارية وروؤيتها بعني الآخر حتى ُتقوَّ
وهذا ل يعني حت�ضيًنا اأو تقبيًحا لها اأو �ضرورة تطبيقها يف ح�ضارة الأنا، بقدر ما يعني الفهم املو�ضوعي ملكونات 

ح�ضارة الآخر يف اإطار التعارف احل�ضاري.
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اأبناء  اإىل رف�ش ثقافة الآخر بل ومهاجمتها، مما ي�ضع  يدفع يف كثري من الأحيان 
الأخرى  الثقافات  مع  والتحاور  التعاطي  الإ�ضالمية بني مطرقة �ضرورة  احل�ضارة 
الهوية  على  احلفاظ  �ضندان  وبني  ناحية،  من  احلواجز  فيه  تذوب  تكاد  عامل  يف 

الإ�ضالمية من الن�ضهار يف الثقافات الغريبة عنها من ناحية اأخرى. 

واملنطلقات  الظواهر  بع�ش  مقاربة  اإىل  الدرا�ضة  تهدف  ذلك  من  انطالًقا 
ول  والغربية،  الإ�ضالمية  احل�ضارة  من  كل  ومبادئ  قيم  على  باحلكم  املتعلقة 
اأهمها يف  �ضتربز  ولكن  املنطلقات،  تلك  بكل  الإملام  ادعاء  الورقة  ت�ضتطيع هذه 
راأي موؤلفها بهدف الإ�ضهام يف اإيجاد اأر�ضية م�ضرتكة للحوار احل�ضاري، الذي ل 

بديل عنه يف �ضوء �ضريورة العامل قرية واحدة.

املبينة  القيمية الأخالقية  املنظومة  يقت�ضر احلديث هنا على بع�ش مظاهر 
كل  ت�ضور  مع  التعاطي  وكيفية  والغربية،  الإ�ضالمية  احل�ضارتني  كلتا  خل�ضائ�ش 
ح�ضارة عن قيم الأخرى، ودور ذلك يف دعم احلوار احل�ضاري اأو تعطيله، ونظًرا 
العربي  القارئ  الإ�ضالمية وتخاطب  الثقافة  �ضتعر�ش يف حميط  الورقة  لأن هذه 
على اخل�ضو�ش، ف�ضتكتفي بعر�ش اأمثلة على ت�ضورات احل�ضارة الإ�ضالمية عن 
اأو  �ضلًبا  اء  البنَّ احل�ضاري  واحلوار  التعارف  واأثر ذلك على  الغربية،  احل�ضارة  قيم 
ا اأم تعوزها الدقة، هذا  اإيجابًا، مع بيان ما اإذا كانت هذه الت�ضورات مربرة، مو�ضوعيًّ
ل يعني اأي تف�ضيل للح�ضارة الغربية على الإ�ضالمية كما ل ي�ضري اإىل اأن الت�ضور 
الغربي عن املنظومة القيمة عند امل�ضلمني ت�ضوًرا من�ضبًطا ل يحتاج اإىل مراجعة.
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• منهج الدرا�صة	

�ضت�ضلك الدرا�ضة يف عر�ضها ل�ضور تعاطي الأنا امل�ضلم مع الآخر غري امل�ضلم 
املنهج النقدي، وهنا �ضنحاول جتنب الطريق الأ�ضهل غالًبا من خماطبة امل�ضاعر 
العربية ودغدغة عواطفها عن طريق احلط من قيم الآخر، ورفع قيم الأنا وذكر ما 
للبع�ش،  يروق  قد  ما  وهو  الإ�ضالمية  العربية  الرتاث ممجًدا يف احل�ضارة  جاء يف 
على العك�ش من ذلك �ضن�ضلك الطريق الوعر، لأن كاتب هذه ال�ضطور يعتقد اأن 
اإبراز �ضلبيات نظرة الأنا لالآخر ت�ضاعد اأكرث يف تقييم الذات وت�ضجيع ثقافة نقد 
اأن تدفع لالأمام �ضاعية اإىل الأجود دائًما وعدم الركون  الذات، التي من �ضاأنها 

اإىل ما اأجنزه املرء.

وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن م�ضطلح »نقد الذات« املن�ضود لي�ش بغريب من حيث 
معناه ومق�ضده عن الثقافة الإ�ضالمية، اإذ يعرف فيها مبحا�ضبة النف�ش التي جاء 
احل�ش عليها يف الأثر املنقول عن عمر بن اخلطاب : »حا�ضبوا اأنف�ضكم قبل 
اأن حتا�ضبوا«)))، وا�ضتخدامنا مل�ضطلح »نقد الذات« بدياًل عن حما�ضبة النف�ش ل 
العربة  الأ�ضول  يقول علماء  الآخر، وكما  اأحدهما عن  تف�ضيل  بال�ضرورة  يعني 

باملعاين ل بالألفاظ واملباين.

ورد ذلك الأثر يف م�ضنف ابن اأبي �ضيبة ويف كتاب الزهد يف م�ضند اأحمد، اإل اأن الألباين عده �ضعيًفا، وما   (((
يعنينا هنا اأن م�ضطلح »حما�ضبة النف�ش« معروف يف الل�ضان العربي.
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التعاطي  ظواهر  بع�ش  على  اأمثلة  عر�ش  �ضنحاول  التالية  ال�ضطور  ويف 
القيمي مع الثقافة الغربية، تلك الأمثلة التي نعتقد من وجهة نظرنا اأنها �ضرورية 

وموؤثرة يف تعارف احل�ضارات.

1- التعميم �صد التعارف

احلوار  عملية  ويعوق  احل�ضارات،  تعارف  �ضبيل  يف  حائاًل  يقف  ما  اأول 
ويذكي تعظيم الأنا ويكر�ش للفكر الإق�ضائي، هو التعميم والنظر اإىل ح�ضارة ما 
باعتبارها كتلة واحدة �ضماء، ويقع يف هذا التعميم اأبناء كلتا احل�ضارتني الغربية 
احل�ضارة  اأبناء  اأكرث عند  ب�ضكل  ملحوظة  التعميم  واإن كانت ظاهرة  والإ�ضالمية 
والثقايف يف  التعليمي  امل�ضتوى  اإىل تدين  اإرجاعه  الذي ميكن  الأمر  الإ�ضالمية، 

العامل الإ�ضالمي والعربي منه بالتحديد.

 ومن امللفت للنظر اأن هذا التعميم يقع فيه اأي�ًضا بع�ش املثقفني؛ فمثاًل يقول 
الدكتور عبد احلميد اأبو �ضليمان رئي�ش املعهد العاملي للفكر الإ�ضالمي بوا�ضنطن، 
وا�ضًفا الإن�ضان الغربي على العموم: »فكان اأن تخلى الغربي عن الدين، لذلك 
يحلو له اأن ي�ضف نف�ضه باأنه »اأجنو�ضتك Agnostic« ولي�ش ملحد، فهو ل ينكر 
اأن هناك �ضيء فيما وراء الطبيعة، لكنه يف الوقت نف�ضه ل يوؤمن بامل�ضيحية، فهو 
اإن�ضان مادي ولي�ش له مرجعية على الإطالق، فو�ضيلتك لأن تفهم الفكر  الآن 

الغربي اأو التاريخ الغربي الآن هو اأن تعرف قانون الغاب)))«. 
بتاريخ 3)/5/))20 حتت    من�ضور  اإ�ضالم«  »اأون  �ضبكة  مع  �ضليمان  اأبو  احلميد  عبد  للدكتور  حوار  انظر:   (((

الرابط التايل:
=
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فمع اأنه ل ميكن اإنكار �ضيوع مبداأ »الالاأدرية Agnosticism« خا�ضة بني 
اإله، ول ينفي  اأو�ضاط املثقفني يف الغرب، ذلك املبداأ الذي ل يعتقد يف وجود 
اإمكانية وجوده، نظًرا لأن »الالاأدرية« ل ميلك دلياًل على هذا اأو ذاك، مع ذلك 
اإًذا عن الكني�ضة  الفل�ضفي على الغرب كافة، فماذا  ل ميكن تعميم هذا الجتاه 
الكاثوليكية واأتباعها الذين يزيد عددهم عن مليار و)8) األف ع�ضًوا بح�ضب اآخر 

اإح�ضائية عام )))2009، ف�ضاًل عن اأتباع الكني�ضة الربوت�ضتانتية والأرثوذك�ضية. 

الروحي  باجلانب  والعتزاز  الأنا  تعظيم  اإطار  اأي�ًضا، يف  للبع�ش  يحلو  كما 
ال�ضق احليواين يف الإن�ضان -وهو اعتزاز  املت�ضامي يف الإ�ضالم، الذي ل يغفل 
متاًما،  الغربية  احل�ضارة  عن  الروحي  اجلانب  ينفي  اأن  له  يحلو  �ضك-  دون  مربر 
اإذ يرى الدكتور عبد احلميد اأبو �ضليمان جمدًدا اأن الأوروبي اأغفل ثنائية املادة 
والروح )وانت�ضر للجانب املادي واحليواين فيه على اجلانب الروحي، لذلك عندما 
حاول الحتاد الأوروبي جعل الديانة امل�ضيحية رافًدا من روافد الثقافة الأوروبية 

رف�ش الأوروبيون هذا الأمر، وطالبوا بثقافة اأوروبية ولي�ش م�ضيحية)2).)

http://www.onislam.net/arabic/madarik/culture-ideas/130488-concepts-and-values.html:  =

 )اآخر اطالع: 2/4/4)20) 
انظر اآخر اإح�ضاء للكني�ضة الكاثوليكية يف كتابها ال�ضنوي لعام ))20 حتت الرابط التايل:  (((

https://www.zenit.org/article-22569?l=german&utm_campaign=germanweb&utm_

medium=article&utm_source=zenit.org/g-22569

)اآخر اإطالع: 2/4/4)20)
انظر احلوار امل�ضار اإليه �ضابًقا يف هام�ش رقم 5.  (2(
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للثقافة  املكونة  العوامل  من  امل�ضيحية  الديانة  بتنحية  الدعوات  اأن  ومع 
اأو من  بالفعل، خا�ضة عند من ينكرون وجود الإله كامللحدين  الغربية موجودة 
يت�ضككون يف وجوده كالالاأدريني؛ اإذ ينظر هوؤلء واأولئك اإىل الدين بو�ضفه منتًجا 
ا بحًتا، اإل اأنه رغم ذلك ل ميكن تعميم هذه الروؤية على الغرب كافة، فبغ�ش  ثقافيًّ
النظر عن ح�ضور الكنائ�ش وتعداد اأتباعها امل�ضار اإليه �ضابًقا فهذه اأجنيال مريكل 
امل�ضت�ضارة الأملانية ورئي�ضة احلزب امل�ضيحي الدميقراطي -الذي يعد جمرد وجوده 
واعتالئه ال�ضلطة يف اأملانيا دلياًل على الطابع امل�ضيحي لأوروبا- توؤكد وبقوة على 
الهوية امل�ضيحية لأوروبا، والأ�ضول املتجذرة للمبادئ امل�ضيحية يف العقلية الغربية، 
واإن كان هذا غري حا�ضر بقوة يف د�ضتور الحتاد الأوروبي، الأمر الذي تعر�ش لنقد 
الأملانية مريكل  امل�ضت�ضارة  راأ�ضهم  وعلى  واملجتمع  ال�ضا�ضة  م�ضتوى  �ضديد على 

ذاتها، بعك�ش ما جاء على ل�ضان الدكتور عبد احلميد اأبو �ضليمان))). 

اأو عدم العرتاف  اإنكاره  اأو  الدين  البعد عن  يعني  اآخر، ل  ومن جانب 
لأن  بالكلية،  الإن�ضان  عن  الروحي  اجلانب  نفي  الثقافة،  روافد  من  كرافد  به 
وعال  جل  اخلالق  زوده  الإن�ضان  يف  طبيعية  غريزة  والأخالقي  الروحي  اجلانب 

ژک  ک    ک  گ   �ضاأنه:  قوله جل  كما جاء يف  احليوان،  كرمه عن  اإذ  بها؛ 

مبجلة  الأوربي  الحتاد  د�ضتور  يف  امل�ضيحية  املرجعية  ح�ضور  لعدم  الأملانية  امل�ضت�ضارة  نقد  عن  تقريًرا  قارن    (((
التايل: الرابط  "فوك�ش" حتت 

http://www.focus.de/politik/ausland/eu-verfassung_aid_123057.html 

)تاريخ اآخر اطالع: 2/4/05)20)
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گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  
ںژ]الإ�ضراء: 70[. 

ديانته  عن  النظر  بغ�ش  خلدمته،  الأخرى  املخلوقات  كافة  له  �ضخر  وكما 
ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  

ٺژ ]لقمان: 20[.

التي  القدمية  الفل�ضفية  النظرية  مع  لالإن�ضان  الإلهي  التكرمي  هذا  ويلتقي 
ا، ويتحمل اأمانة القيم وهو  ترى اأن وحده الإن�ضان َمن ي�ضتطيع اأن يكون اأخالقيًّ
الفارق بينه وبني احليوان)))؛ ومن ثم فهذا الغربي امللحد)2) يهتم بالفن واجلمال 
الإن�ضان)3)، وله يف كل  ناهيك عن حقوق  باحليوان  وبالرفق  والزهور  واملو�ضيقى 

ذلك اإجنازات ل تخطئها العني ول ينكرها اأي من�ضف.

مثل هذا التعميم ي�ضري اأي�ًضا، على حكم البع�ش بكفر الدميقراطية اأو اأن 
قيا�ًضا على بع�ش ظواهرها  الدين والتحرر من الأخالق،  الدميقراطية تعني ترك 
اجلن�ضية  الإباحية  مثل  الإ�ضالمية،  القيم  منظومة  مع  تتفق  ل  التي  ال�ضلبية 

حول الأخالق كطبيعة يف الإن�ضان بجانب احليوانية انظر: حممد مهران ر�ضوان، تطور الفكر الأخالقي يف   (((
الفل�ضفة الغربية، دار قباء، القاهرة 998)، �ش 5)-9).

لي�ش املق�ضود هنا تعميم الإحلاد على كل غربي ولكن املق�ضود باحلديث هو الغربي الذي ل يتبع اأي دين.  (2(
حول حقوق الإن�ضان يف الإ�ضالم وتاريخ ن�ضاأتها يف الغرب واأحقية الغرب اأن يفخر مبا حققه فيها انظر: مراد   (3(

هوفمان، الإ�ضالم كبديل، ط2، مكتبة العبيكان، الريا�ش 997)، �ش 87)ـ94).
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وال�ضذوذ اجلن�ضي، وكالهما ظواهر عر�ضية ل تعرب عن املجتمع الغربي بالكلية 
كما �ضياأتي بيانه))).

اإذ يقت�ضر  ال�ضيا�ضي،  القانون الأخالقي والقانون  التفريق بني  وهنا يجب 
الأخري على تنظيم ال�ضلوك اخلارجي لالأفراد داخل املجتمع، بينما يرتك لقواعد 

الدين ومبادئ الأخالق تهذيب الأمور الداخلية وال�ضلوك الفردي)2).

2- املبداأ بني الأ�صل والغاية

ال�ضوؤال عن الأ�ضل اأو الغاية يف مبداأ ما، ل يخدم غالًبا عملية التعارف بني 
احل�ضارات، كما اأن له يف العادة اأثًرا معوًقا يف حوار احل�ضارات؛ اإذ ل يوؤدي اجلدل 
 Bertrand مثاًل حول روؤية الفيل�ضوف الربيطاين برتراند را�ضل )872)ـ970) 
Russel)، اأنه عليك اأن تفعل اخلري لأنه خري ل لأنه ي�ضعد بك اإىل ال�ضماء)3)، 

وبني الروؤية الإ�ضالمية التي تقول بوجوب فعل اخلري لأن اهلل تعاىل اأمر به ووعد 
باجلنة جزاًء له، ل يوؤدي هذا اجلدل اإىل التقارب يف احلوار، ومن الأجدى الرتكيز 
على قيمة اخلري ذاتها، مع ترك اأمر حتديد الأ�ضل والغاية لكل ح�ضارة حتى يكون 

لها ما مييزها.
انظر: اأحمد �ضوقي الفنجري، مفاهيم خاطئة توؤخر امل�ضلمني، ط 2، مكتبة مدبويل، القاهرة ، 2007، �ش 63   (((

وما بعدها.
للكتاب،  العامة  امل�ضرية  الهيئة  فل�ضفة احلكم،  درا�ضة يف  وال�ضيا�ضة،  الأخالق  اإمام،  الفتاح  اإمام عبد  انظر:   (2(

القاهرة 0)20، �ش 76.
تاريخ)،  )بدون  القاهرة  مدبويل،  مكتبة  واحل�ضارة،  القيم  حول  فل�ضفية  مقالت  مطر،  حلمي  اأمرية  انظر:   (3(
انظر م�ضطفى عبده: فل�ضفة الأخالق، ط 2، مكتبة مدبويل،  �ش 50، وللمزيد حول مبحث اخلري وبواعثه 

القاهرة 999)، �ش32-29.
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للح�ضارة  الهامة  املكونات  اأحد  ذاته  حد  يف  الأخالق  مبداأ  ويعد 
الإ�ضالمية، كما اأن مكارم الأخالق متثل مق�ضًدا من مقا�ضد الر�ضالة املحمدية اإذ 
يقول )�ش) »اإمنا بعثت لأمتم مكارم الأخالق)))«، كما حث القراآن الكرمي على 

الأخالق واأهميتها وهو ما ي�ضتمد من و�ضفه تعاىل لنبيه الكرمي ژڱ  ڱ     ڱ  
ںژ]القلم/ 4[. 

ا يف احلكم على الآخر،  فلهذا ولغريه كانت الأخالق عند الأنا عن�ضًرا هامًّ
وغالًبا ما يرد على ل�ضان الأنا اأن الآخر يعاين من النحطاط الأخالقي والقيمي؛ 

ولذا �ضنعر�ش هنا ملبداأ الأخالق يف احلكم على الآخر ب�ضيء من التف�ضيل)2).

علم  بني  فرق  ل  اأنه  زقزوق  حممود  يرى  والغاية  بالأ�ضل  يتعلق  ما  يف 
الأخالق الفل�ضفي والديني من حيث الهدف، فكالهما يطمح على و�ضع مثل 
عليا اأمام الإن�ضان متمثلة يف مبادئ وقيم اأخالقية، ولكن الفرق بينهما اأن علم 
ا، يعتمد على الوحي ال�ضماوي  ا اأو اإ�ضالميًّ ا كان اأو م�ضيحيًّ الأخالق الديني يهوديًّ
ومن ثم ل يرى �ضرورة للبحث العلمي يف حتديد اخلري وال�ضر والف�ضيلة والرذيلة 
اأما علم الأخالق الفل�ضفي فيعتمد يف  اأ�ض�ضها واأمر مبراعاتها،  التي و�ضع الدين 
ذلك كله على العقل، كما يوؤكد زقزوق على اأن علم الأخالق الفل�ضفي ل يرف�ش 

انظر احلديث يف م�ضند اأحمد برقم 8729؛ ويف البخاري، كتاب الأدب برقم 273.  (((
ل يعد مبداأ "الأخالق" معياًرا عند الأنا يف احلكم على الآخر فقط، بل يح�ضر اأي�ًضا عند التو�ضيف والتحذير   (2(
من راأي جديد يخالف ما توارثته الأجيال مما قد يعوق حرية الفكر، لذا يحتاج مفهوم "الأخالق" يف راأينا اإىل 

حتديد دقيق خا�ضة فيما يتعلق بجوانبه الثابتة واملتغرية ح�ضب الأعراف. 
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اأ�ضا�ش ديني، ولكنه ل يجعل هذا الأ�ضا�ش مو�ضع بحثه  املبنية على  الأخالق 
الأ�ضل  التفرقة بني  تعد هذه  ثم  بينهما)))، ومن  للتعار�ش  ومن هنا فال �ضرورة 
ومدخاًل  احل�ضاري  التعارف  حماولة  على  جيًدا  مثاًل  نظرنا  وجهة  من  والغاية 

معترًبا للحوار.

من جانب اآخر، ل ميكن اجلزم اأن اأ�ضل الأخالق يف احل�ضارة الغربية هو 
العلم اأو العقل فقط، بينما اأ�ضلها يف احل�ضارة الإ�ضالمية هو الدين، لأن جدلية 
اأ�ضل الأخالق التي تدور بني العلم والدين، وكذلك جدلية الأخالق والعلم 
اأيهما اأ�ضل لالآخر ق�ضية فل�ضفية مل حت�ضم يف الغرب، مع الت�ضليم باأن ع�ضر التنوير 
الغربي بو�ضفه ردة فعل قوية على معاداة الكني�ضة للعلم، مال اإىل اعتبار العلم 
ا يف كتابي »نقد العقل املح�ش« و»نقد العقل  اأ�ضاًل لالأخالق، وهو ما يظهر جليًّ
العملي« للفيل�ضوف الأملاين)Imanuel Kant)  اإمانويل كانت )724)-804)).

رغم ذلك فاإن »كانت« فّرق بني تنفيذ الواجب خوًفا من القانون، وتنفيذه 
القانون  تنفذ  الثانية  بعك�ش  الأوىل  احلالة  يف  باأنك  الأخالق،  مبداأ  من  انطالًقا 
دون اأن حترتمه؛ ومن ثم رف�ش ربط املبداأ الأخالقي بالأثر املرتتب على الفعل)2)، 
اإذا �ضدر عن قناعة ذاتية  اإل  ا  اأن ترك ال�ضرقة مثاًل ل يعد عماًل اأخالقيًّ واعترب 

انظر: حممود حمدي زقزوق، مقدمة يف علم الأخالق، دار القلم، ط 3، الكويت 983)، �ش 3) والتي تليها،   (((
وب�ضكل اأكرث تف�ضياًل �ش 75-70.

انظر: اإمانويل كانت، تاأ�ضي�ش ميتافيزيقيا الأخالق، ترجمة عبد الغفار مكاوي، الهيئة امل�ضرية العامة للكتاب،   (2(
القاهرة بدون تاريخ، �ش 27 وما بعدها.
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بوجوب ذلك دون اخلوف من القانون اأو الب�ضر اأو اأي باعث مادي اآخر))). ولعل 
هذا يلتقي مع الروؤية الإ�ضالمية التي حت�ش على فعل اخلري خال�ًضا لوجه اهلل تعاىل 

دون انتظار الأثر املبا�ضر يف الدنيا)2).

ول  املهم  من  فلي�ش  الإن�ضان،  حقوق  ق�ضية  على  ينطبق  الأمر  ونف�ش 
ا  ا)3)، عقليًّ اإ�ضالميًّ اأو  ا  اأ�ضل حقوق الإن�ضان غربيًّ اإذا كان  الت�ضاوؤل عما  املجدي 
العمل  هو  نظرنا  يف  والأجدى  املهم  بل  �ضرًفا)4)،  ا)  )اإلهيًّ ا  دينيًّ اأو  بحًتا  ا  فل�ضفيًّ
على اإعالء قيم حقوق الإن�ضان من حيث املبداأ كقا�ضم م�ضرتك بني احل�ضارتني 
الإ�ضالمية والغربية، ولعله ي�ضاف اإىل الإعجاز الإن�ضاين لل�ضان القراآين -اإن �ضح 
التعبري- اأنه دائًما ما ي�ضتخدم لفظ »النا�ش« اأو »بني اآدم« ولي�ش »املوؤمنون« عندما 
النظر  بغ�ش  البع�ش  بع�ضهم  الب�ضر  بني  الإن�ضانية  العالقات  عن  احلديث  يدور 

�ضابق، �ش 20)-23)،  الأخالق، مرجع  زقزوق: مقدمة يف علم  انظر  الواجب عند كانت  نظرية  ملزيد من   (((
وكذلك حممد مهران ر�ضوان: تطور الفكر الأخالقي يف الفل�ضفة الغربية، دار قباء، القاهرة 998)، �ش 52)-

.(55
قارن الآيات القراآنية التي حت�ش على البذل بالنف�ش واملال ابتغاء مر�ضاة اهلل تعاىل مثل �ضورة البقرة، اآيات   (2(

207، 265، والن�ضاء، اآية 4)).
ا�ضتخدام �ضفة الغربي اجلغرايف مقاباًل لالإ�ضالمي العقدي الفكري تعوزه بع�ش الدقة، اإل اأنه له ما يربره حيث   (3(
ا نظًرا  ا اأكرث منه جغرافيًّ ا على عك�ش العامل الإ�ضالمي الذي يرتبط فكريًّ ا اأكرث منه دينيًّ يرتبط الغرب جغرافيًّ

ملرجعية الإ�ضالم املعيارية والثقافية عند غالبية اأبناء احل�ضارة الإ�ضالمية.
حول الأ�ض�ش الفل�ضفية والدينية حلقوق الإن�ضان عامة انظر: حممد عبد الهادي اأبو ريدة، اأعمال غري من�ضورة،   (4(
القاهرة ))20،  للكتاب،  العامة  امل�ضرية  الهيئة  عون،  بدير  في�ضل  وتقدمي  وال�ضيا�ضة، حتقيق  الأخالق  ج2، 
�ش )34-)37؛ وحول الأ�ضا�ش الطبيعي حلقوق الإن�ضان انظر نف�ش املرجع �ش 383 وما بعدها؛ وعن اأ�ضا�ش 

حقوق الإن�ضان يف الإ�ضالم انظر املرجع ذاته �ش 395 والتي تليها.
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عن النتماء الديني، ومن هنا تكاد تنطق الآيات التالية ب�ضرورة التعارف واإدارة 
احلوار احل�ضاري انطالًقا من امل�ضرتك الب�ضري قبل الديني قال تعاىل:

ڇ     ڇڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   ژڄ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژژ ]احلجرات: 3)[.

ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   ک    ژک  

ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ںژ ]الإ�ضراء: 70[.

اأ- احلرية واأ�صل الأخالق

عالقة الأخالق باحلرية وثيقة ال�ضلة باأ�ضل الأخالق وغايتها، ول يو�ضف 
ا �ضادًرا من فرٍد حر)))، وميكن تعريف  �ضلوك الفرد بالأخالق اإل اإذا كان �ضلوًكا حرًّ
الفعل احلر باأنه »ذلك الفعل الذي كان ميكن للفاعل اأن يختار �ضواه لأنه اإذا مل 

ا خرج من دائرة الأخالق«)2). يكن الفعل حرًّ

مبعنى اأن الختيار بني الأمانة وال�ضرقة اأو الظلم والعدل مبني على احلرية، 
واإذا اختار الفرد الأمانة دون ال�ضرقة، والعدل دون الظلم فهذه درجة عالية من 

الأخالق.

اعترب كانت اأن الأخالق هي العلم الذي يناق�ش احلرية، بو�ضفها - اإىل جانب الطبيعة - اأحد مبحثي الفل�ضفة   (((
املادية. انظر كانت: تاأ�ضي�ش ميتافيزيقيا الأخالق، مرجع �ضابق، �ش4.

الأخالق وال�ضيا�ضة، مرجع �ضابق، �ش 74.  (2(
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وعند تطبيق هذه النظرية على املنظومة القيمية الإ�ضالمية والغربية، جند اأن 
احل�ضارة الإ�ضالمية ت�ضتقي �ضرورة فعل العدل وترك الظلم وكذلك اإعالء ف�ضيلة 

ال�ضدق على الكذب من الأمر الديني املبا�ضر، وهو اأمر حممود يف ذاته.

الدين  من  اإما  الفعل  نف�ش  ت�ضتقي  قد  فاإنها  الغربية  احل�ضارة  اأما 
امل�ضلم  الأنا  بني  فرق  ل  وهنا  متديًنا  الفرد  كان  اإذا  وذلك  مثاًل،  امل�ضيحي 
مرجًعا  ب�ضحتها  يوؤمن  التي  عقيدته  اتخذ  منهما  كالًّ  لأن  امل�ضيحي،  والآخر 
اأو ت�ضتقيه خوًفا من القانون وهنا يت�ضابه فعل الأنا امل�ضلم الذي يفعل  ل�ضلوكه، 
امل�ضلم  غري  الآخر  مع  الظلم  اإىل  جنح  اإذا  الإلهي  العقاب  من  خوًفا  العدل 
ميكن  ولكن  الظلم)))،  اإىل  العدل  ترك  ما  اإذا  القانون  عقوبة  يخ�ضى  الذي 
املنطق  من  العدل  وفعل  ال�ضدق  قول  دين  اإىل  املنتمي  غري  الآخر  ي�ضتقي   اأن 

العقلي)2)، الأخالقي فقط، وهذا يف راأينا �ضمو اأخالقي دون �ضك. 

ب- املقايي�س الأخالقية

والراأي  والعادة  العرف  لت�ضمل  ال�ضلوك  على  احلكم  مقايي�ش  تتعدد 
ال�ضخ�ضي والقانون ثم الن�ش املقد�ش، ومبا اأن زقزوق ا�ضرتط يف املقيا�ش اخللقي 

القانون باخلوف من  امل�ضاواة هنا يف اخلوف فقط كباعث على ترك الظلم ولي�ش املق�ضود مقارنة اخلوف من   (((
اهلل تعاىل.

العقل لأنه موجب لقبح  ال�ضدق  اأن من دواعي  اآفة الكذب  ال�ضدق وذم  اأن بني ف�ضل  املاوردي بعد  ذكر   (2(
الكذب، ثم ذكر الدين كداٍع من دواعي ال�ضدق على اعتبار اأن ال�ضرع ل يرد باإباحة ما حظره العقل. انظر 

اأبو احل�ضن املاوردي: اأدب الدنيا والدين، دار الكتب العلمية، ط)، بريوت 987)، �ش 225 والتي تليها.
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العموم بحيث ل يختلف باختالف الزمان واملكان، فهو يرى الأنواع الأوىل غري 
كافية يف احلكم على ال�ضلوك، لأنها تتغري مع تغري الزمان اأو املكان بعك�ش القانون 

ال�ضماوي الذي ل يتبدل))).

املقيا�ش  اأن يكون  ال�ضرط الذي و�ضعه ب�ضرورة  الراأي خالف  ولكن هذا 
كالدين  ال�ضماوي  القانون  لأن  وذلك  الظروف؛  بتغري  يتغري  ل  ا  عامًّ الأخالقي 
من  اأما  به،  يوؤمن  ملن  فقط  ومكان  زمان  لكل  و�ضالح  ثابت  هو  مثاًل  الإ�ضالمي 
على  الدين  هذا  مبادئ  فر�ش  ميكن  فال  اآخر  �ضماوي  دين  باأي  اأو  به  يوؤمن  ل 
ي�ضتمد يف  الإ�ضالمي  الأخالقي  املقيا�ش  اأن  ف�ضاًل على  القيمية، هذا  منظومته 
الأ�ضا�ش من القراآن وال�ضنة النبوية، ول ميكن اجلزم باأن فهم ن�ضو�ضهما ل يختلف 
اأ�ضكال  اأحد  بو�ضفها  العقيدة  حرية  مثاًل  اأخذنا  فلو  واملكان  الزمان  باختالف 
احلرية الإن�ضانية، وما ت�ضمله من تغيري املعتقد اأو ما يعرف بالردة كمثال، �ضنجد 
اأنها حمرمة وجمرمة يف غالبية الرتاث الإ�ضالمي، بينما هناك من يرى عقوبة الردة 
يف الرتاث �ضيا�ضية بحتة، واأن الن�ش القراآين يح�ش على حرية العقيدة يف اإطار 
م�ضئولية الفرد عن اأفعاله التي �ضيحا�ضب عنها يوم القيامة، ومن ثم يعمل هذا 
الجتاه على قراءة الأحاديث النبوية التي تن�ش �ضراحة على عقوبة املرتد بالقتل 

قراءة تاأويلية جديدة)2).

انظر زقزوق: مقدمة يف علم الأخالق، مرجع �ضابق، �ش 67-64.  (((
انظر عا�ضم حفني: احلرية يف الإ�ضالم: الردة بني حرية العقيدة واخلروج على اجلماعة، بحث مقدم اإىل موؤمتر:   (2(

اجتاهات التجديد والإ�ضالح يف الفكر الإ�ضالمي احلديث - مكتبة الإ�ضكندرية - يناير 2009م، )قيد الن�ضر).
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وبناء على ذلك فاإن الدين ميثل مرجعية لالأخالق عند من يوؤمن به، وطاملا 
يقول  اإذ  واحد  دين  على  يتفقون  ل  الكرمي  القراآن  وبن�ش  بطبيعتهم  الب�ضر  اأن 

ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ںں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ژ وتعاىل  تبارك 
ۀژ ]املائدة: 48[.

 وطاملا اأن هذا الختالف هو اإرادة اإلهية كما جاء يف الذكر احلكيم ژٱ   
ناهيك عن  ]هود: 8))[،  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀژ 
فيحبذ يف  ذلك كذلك  اأن  فطاملا  اأ�ضلها،  من  الديانات  ينكر  من  الب�ضر  من  اأن 
اإطار الرغبة على التعارف والتحاور بني احل�ضارات قبول كل مقيا�ش ت�ضعه كل 
على  والرتكيز  املتبادل  الحرتام  اإطار  يف  اأخالقها  على  وحكًما  معياًرا  ح�ضارة 

امل�ضرتك الإن�ضاين بني احل�ضارتني.

ولعل من املفيد يف هذا املقام اأن نورد راأًيا لأ�ضتاذ الفل�ضفة والنظرية ال�ضيا�ضية 
الأملاين املعا�ضر رايرن فور�ضت Rainer Forst يف �ضرورة وجود اخلالف والتمايز 

كما جاء يف الآيتني ال�ضابقتني. 

يرتبط  اإذ  نف�ضه؛  الدين  بجوهر  مرتبط  الختالف  اأن  اإىل  فور�ضت  ي�ضري 
وجود الدين يف حد ذاته مبا�ضرة باإ�ضكالية روؤية اأتباع الدين الآخر اأو الهراطقة اأو 
الالدينيني اإلخ، كما اأن القناعات بقيم معينة منبثقة عن الدين اأو عن الثقافة اأو 
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عن كليهما مًعا ي�ضتلزم التعار�ش واإمكانية ال�ضراع مع القناعات املختلفة املبنية 
على مرجعيات اأخرى))).

وهذا يعني اأن اخلالف مبعنى املختلف احل�ضاري �ضيظل موجوًدا، والواجب 
ل  والتكامل  والتعارف  للتحاور  يدعو  لكل ح�ضارة  مميًزا  نبقيه خمتلًفا  اأن  علينا 

لل�ضراع والتنافر، كما اأن وجود املختلف ل ينفي وجود امل�ضرتك.

ج- الأخالق واللذة

ال�ضعادة  عن  البحث  تعني  التي  اللذة  نظرية  تعميم  املنطقي  غري  من 
نظرية  اإذ مرت  الغربية،  الفل�ضفة  ذاتها على  وهدًفا يف حد  غاية  بو�ضفها  احل�ضية 
ال�ضوف�ضطائيني،  القبول من  متزامنة من حيث  ورمبا  تطور خمتلفة  مبراحل  اللذة 
والرف�ش من غريهم حيث ظهر من حتدث عن ال�ضعادة بجانبها املعنوي بو�ضفها 
اخلري الأعظم وكغاية بدياًل عن اللذة مثل �ضقراط وتلميذه اأفالطون)2)، كما اأن 
يتحقق  بالف�ضيلة حيث  اللذة  ربط  �ضرورة  يرى  مثاًل  كانت  الأخالق  فيل�ضوف 

بهذا الربط اخلري الأ�ضمى)3).

قارن  Rainer Forst، التسامح يف ظل الصراع، تاريخ ومضمون وحاضر مصطلح ُمْشِكل، فرانكفورت   (((
2003، ص 12 واليت تليها. وعنوان الكتاب باألملانية:

Toleranz im Konflikt - Geschichte، Gehalt und Gegenwart eines umstrittenen Begriffs, 

Frankfurt a.M. 2003.
انظر ذلك بالتف�ضيل يف املرجع �ضابق الذكر لزقزوق، �ش 84-78.  (2(

ترجمة  الأخالق،  ميتافيزيقيا  تاأ�ضي�ش  كانت،  اإمانويل  النقطة يف:  الغفار مكاوي على هذه  تعليق عبد  انظر   (3(
عبد  الغفار مكاوي، الهيئة امل�ضرية العامة للكتاب، القاهرة بدون تاريخ، �ش 8)، وكذلك يف الأ�ضل:
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 Friedrich (900-(844( واإذا كان الفيل�ضوف الأملاين فريدري�ش نيت�ضه
�ضاأنه  ما من  فعل كل  لالإن�ضان  واأباح  الأخالق  اإلغاء  Nietzsche)، عمل على 

اإىل ال�ضتمتاع قافًزا على  احلدود الدينية والأخالقية، فقد �ضبقه ابن  اأن يوؤدي 
موطنه فريدري�ش هيجل )Friedrich Hegel (83(-(770)، الذي كان يرى اأن 
الأخالق طبيعة ثانية لالإن�ضان ل تنفك عنه وتفرقه عن احليوان اإذ يقول: »الأخالق 

طبيعة ثانية لالإن�ضان، لأن طبيعته الأوىل هي وجوده احليواين املبا�ضر)))«.

العن�ضر  باأنها  الأخالق  يف  الغرب  فال�ضفة  اآراء  اجلابري  يلخ�ش  كما  اأو 
اجلوهري الوحيد يف اإن�ضانية الإن�ضان)2)، وهو ما يوؤكده اأي�ًضا اأبو ريدة حني ي�ضري 
بالف�ضيلة  لل�ضعادة  التحديد  وجه  على  منها  واليونانية  الغربية  الفل�ضفة  ربط  اإىل 

ا ومظهًرا للعقل وال�ضمري)3). بو�ضفها متيًزا اإن�ضانيًّ

3- النحراف القيمي

ومعتقداتها  ثقافتها  متفاوتة يف  الإن�ضانية  احل�ضارات  اأن  من  تقدم  ملا  نظًرا 
التي  والجتماعية  ال�ضلوكية والأخالقية  القيم واملبادئ  تنوعت  فقد  واأعرافها، 

Kant, I., Kritik der praktischen Vernunft – Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. 

Weischedel, Wilhelm (Hrsg.). 11. Aufl., Frankfurt a. M. 1991, S. 239.
اأي�ًضا  اإمام، دار التنوير، بريوت )98)، �ش 04). راجع  اإمام عبد الفتاح  هيجل، العقل يف التاريخ، ترجمة   (((

الأخالق وال�ضيا�ضة، مرجع �ضابق، �ش 72.
انظر ق�ضايا يف الفكر املعا�ضر، مرجع �ضابق، �ش 36.  (2(

اأبو ريدة، الأخالق وال�ضيا�ضة، مرجع �ضابق، �ش 32 وما بعدها؛ وملزيد حول مقارنة  اخلري والف�ضيلة وال�ضعادة   (3(
الإن�ضانية عند بع�ش فال�ضفة ومفكري الغرب والإ�ضالم انظر نف�ش املرجع، �ش )4)-92).
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تدين بها تلك احل�ضارات، تبًعا لذلك التنوع والتغاير الفكري والثقايف وكذلك 
النحراف  مفهوم  على  التباين  هذا  ين�ضحب  اأن  الطبيعي  من  وكان  العقائدي، 
واأخالًقا و�ضلوكيات  قيًما  تقر  اأخرى؛ حيث وجدت ح�ضارات  اإىل  من ح�ضارة 
وتعاقب  جترمها  قد  بل  ل  اأخرى،  ح�ضارات  وتقبحها  ترف�ضها  التي  نف�ضها  هي 
عن الطريق  والزيغ  امليالن  باأنه:  النحراف  تعريف  ميكن  ثم  ومن  قانونًا،  عليها 
الذي تر�ضمه منظومة قيمية ما، اأي اأن اإتيان �ضلوك خمالف لل�ضلوك املتوقع من 
يو�ضف  ل  وعليه  ا،  �ضلوكيًّ انحراًفا  �ضاحبه  من  يعد  معني،  داخل جمتمع  الفرد 
القيمية بح�ضب  املنظومة  اإذا خالفوا  اإل  بالنحراف والنحطاط  ما  اأبناء ح�ضارة 

مقايي�ضها التي ارت�ضوها لأنف�ضهم.

4- املراأة واملنظومة القيمية

يرى كثريون من ممثلي ما يعرف بالتيار الإ�ضالمي اأن مكث املراأة يف البيت 
�ضبحي  القانوين  يقول  اإذ  لها؛  تكرميًا  النفقة  يف  لزوجها  وتبعيتها  للزوج  انتظاًرا 
جمل�ش  وع�ضو  امل�ضلمني  الإخوان  جماعة  يف  البارزين  الأع�ضاء  اأحد  �ضالح 
ال�ضعب امل�ضري: »متتعت املراأة يف الإ�ضالم مبا مل تتمتع به املراأة الغربية، وهو اأن 
زوجها ملزم بالنفقة عليها حتى لو كانت اأغنى منه، وجتل�ش يف دارها معززة يعر�ش 
اأعلنت �ضراحة، ول يكرهها اأحد، فاإن اأ�ضارها  اإذا  عليها اخلطاب فال تتزوج اإل 

فلها حق التطليق لل�ضرر، واإن مل تعب عليه ل�ضرر كان لها اخللع)))«.
ال�ضابع   اليوم  ون�ضر يف موقع  الإ�ضكندرية  للدكتور �ضبحي �ضالح يف كلية احلقوق جامعة  جزء من حديث   (((

بتاريخ 4/27/))20 .
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ل نريد هنا مناق�ضة ق�ضية حرية املراأة يف الإ�ضالم والآراء املختلفة داخل 
العمل  حق  يف  الرجل  مع  بامل�ضاواة  متتعها  يف  ذاته  الإ�ضالمي  بالتيار  يعرف  ما 
عن  بعيد  كله  فهذا  ذاك)))؛  اأو  الراأي  لهذا  الدينية  ال�ضرعنة  وحماولة  والتنقل، 

هدف هذه الدرا�ضة. 

ما يعنينا هنا هو احلكم بالقيم الذاتية لالأنا على املراأة يف احل�ضارتني �ضواء 
اتفق البع�ش مع هذه القيم اأو اختلف. انطالًقا من ذلك وعند قراءتنا لراأي اأحد 
ممثلي التيار الإ�ضالمي جند اأنف�ضنا اأمام �ضوؤال حتمي وهو: هل ترى ح�ضارة الآخر 
ا من حريتها وم�ضاواتها  اأم حدًّ بيتها وانتظارها لزوجها تكرميًا لها  مكث املراأة يف 

بالرجل؟ 

بينها  املطلقة  امل�ضاواة  يف  املراأة  تكرمي  ترى  الآخر  ح�ضارة  كانت  فاإذا 
من  ملزيد  ي�ضمل  وهذا  والواجبات،  باحلقوق  يتعلق  ما  كل  يف  الرجل  وبني 
التو�ضيح  -حتى ل يت�ضور البع�ش اأنه ل فرق هنا بني احل�ضارتني لأن كلتيهما 
املرياث  املطلقة يف  امل�ضاواة  ي�ضمل  املبداأ-  اجلن�ضني من حيث  بني  امل�ضاواة  تقر 
وحق العمل والتنقل بدون اإذن الزوج، وكذلك احلقوق ال�ضيا�ضية من امل�ضاركة 
والتمكني والتمثيل مثل تويل كافة املنا�ضب ال�ضيا�ضية والق�ضائية ومنها الريا�ضة 

العامة.

حول روؤية دور املراأة ال�ضيا�ضي عند التيار الإ�ضالمي انظر: هبة رءوف عزت، التجديد الإ�ضالمي وق�ضايا   (((
املراأة: نحو تر�ضيد واقع املواطنة والدميقراطية، بحث من�ضور يف اإحدى اإ�ضدارات مبادرة الإ�ضالح العربي 
ا ـ التجربة يف املنطقة العربية، 2009-))20، �ش09-28. بعنوان: احلوار النقدي بني قوى خمتلفة فكريًّ
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اإذا كانت ح�ضارة الآخر ترى ذلك فهذا هو معيارها للحكم على تكرمي   
التكرمي  يرى  كان  اإن  املعيار حتى  هذا  قيمة  من  هنا  يحط  اأن  لالأنا  ولي�ش  املراأة 
للتكرمي خاطئة فهي مرتبطة  الأنا  روؤية  اأن  بال�ضرورة  يعني  اآخر، وهذا ل  ب�ضكل 
مبكونات ثقافته وما ارت�ضاه لنف�ضه من معايري، وعلى الآخر اأن يقر له بذلك يف اإطار 
للتعارف  الثقايف حتى تتمتع كل ح�ضارة مبيزات خا�ضة تدعو  احرتام املختلف 
واحلوار والتكامل ل للذوبان والن�ضهار يف ثقافة واحدة تتعار�ش مع �ضنن الكون 
يف الب�ضر، وعلينا اأن نقر اأن »لكل ح�ضارة روح ت�ضري فيها وطابع عام مييزها، وكلها 

م�ضتمدة من ت�ضور اأهلها للوجود والكون واحلياة والقيم)))«.

على  اأي�ًضا  الآخر  على  احلكم  القيمي يف  الأنا  معيار  ا�ضتخدام  ين�ضحب 
مفهوم ال�ضرف واختزاله يف عفة املراأة وحياتها اجلن�ضية، وُت�ضلب عن املراأة �ضفة 
ال�ضرف يف ح�ضارة الآخر انطالًقا مما يعرف باحلرية اجلن�ضية، وعلى الرغم من اأن 
هذه احلرية لي�ضت مطلقة بل مقيدة بقيود عدم اإيذاء طرف ثالث والتعدي على 
حقه كما �ضيلي بيانه، فاإن يف هذا الختزال تقلياًل من معاِن اأخرى لل�ضرف مثل 

�ضرف العمل و�ضرف ال�ضدق والإخال�ش. 

على اأن ق�ضية �ضورة املراأة يف املنظومة القيمية لكل من احل�ضارة الإ�ضالمية 
والغربية مرتبطة يف راأينا ارتباًطا وثيًقا بت�ضور كال احل�ضارتني ملفهوم احلياة اخلا�ضة 

انظر: حممد عبد الهادي اأبو ريدة، اأعمال غري من�ضورة، ج 3، الإ�ضالم واحل�ضارة، حتقيق وتقدمي في�ضل بدير   (((
عون، الهيئة امل�ضرية العامة للكتاب، القاهرة ))20، �ش 242.
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العام، فلي�ش مفهوم احلياة اخلا�ضة يف  اأو املجال اخلا�ش واملجال  العامة،  واحلياة 
الغرب مت�ضًقا مع مفهومها يف ال�ضرق الإ�ضالمي، مبعنى اأنه ل ميكن اإ�ضقاطه على 
كل اجلوانب يف كل ح�ضارة، فلو اأخذنا مثاًل احلرية اجلن�ضية يف الغرب باعتبارها 
اأحد قيم احل�ضارة الغربية والتي جاءت ا�ضتجابة عك�ضية على تعاليم الكني�ضة وما 
كانت تفر�ضه على اجلن�ش من قيود وخرافات قدمية)))، واعتبار تلك احلرية مرتبطة 

بحق الفرد بال�ضتمتاع بغرائزه، طاملا اأن ذلك ل ي�ضر بطرف اآخر.

 جند اأن هذه احلرية حتى يف الغرب مقيدة بعدم اإيذاء الغري يف �ضعوره اأو 
على  اعتداء  باعتبارها  الزوجية  اخليانة  الغربية  احل�ضارة  تقبل  ل  بحيث  كرامته 
حق خا�ش لطرف اآخر وهو الزوج، وهذا العتداء ي�ضيب اأي�ًضا كرامة اأحد طريف 
عالقة معاي�ضة ومعا�ضرة غري موثقة بالزواج التي تعتمد على ر�ضا الطرفني واحلياة 
حياة الأزواج؛ اإذ ل يقبل اأحد طريف هذه العالقة غري املوثقة خيانة الآخر واإل ُعد 

هذا طعًنا يف كرامته ي�ضتوجب اإنهاء العالقة عادة.

الزواج كما  �ضروط  بكثري من  تتمتع  العالقة  اأن هذه  هنا  الإ�ضارة   وجتدر 
اإذ يتحقق فيها �ضرط الإيجاب والقبول و�ضرط  عرفه الإ�ضالم واأقره يف بداياته؛ 
العالنية واإقرار املجتمع لها والعرتاف مبا ين�ضاأ عنها من ن�ضل، مما يحفظ الأن�ضاب 
ما يعرف  اأو  التوثيق  اإىل  الأنا  تعرفه ح�ضارة  الزواج كما  ا عن  يفرقها جوهريًّ ول 
لأن  الآخر  عند  احلال  بطبيعة  حمفوظة  هي  التي  للحقوق  �ضمانًا  الزواج  بعقد 

امل�ضرع يقر مثل هذه العالقات بني اجلن�ضني.
انظر: مقالت فل�ضفية، مرجع �ضابق، �ش 43.  (((
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اأن عقد الزواج يف احل�ضارة الإ�ضالمية م�ضتحدث ومل يكن   ناهيك عن 
م�ضروًطا يف البداية ل كركن من اأركان الزواج ول كواجب من واجباته، ونخل�ش 
من هذا كله اأن احلرية اجلن�ضية غري املقننة عند الآخر اأي تعدد العالقات اجلن�ضية 
دون قيد اأو �ضرط قابلة للحدوث فقط بني غري املرتبطني، �ضواء كان هذا الرتباط 
كتابة اأو �ضفاهة، واأن قيم الوفاء والإخال�ش موجودة بالفعل عند الآخر، وانتهاكها 
باخليانة اأو غري ذلك يرف�ضه الذوق والعرف، وحدوثه هو ال�ضتثناء الذي ل يقا�ش 

عليه، وهو ما قد يحدث اأي�ًضا يف ح�ضارة الأنا �ضواء قل هنا اأو زاد هناك.

هذا كله يعني من جانب اأن اتهام كل امراأة غربية بال�ضقوط الأخالقي هو 
اتهام جزايف ل يقوم على دليل، كما يعني من جانب اآخر اأن على احل�ضارة الغربية 
بال�ضرف كالزنا  اأن احل�ضارة ال�ضرقية الإ�ضالمية ل تنظر لالأفعال املخلة  اأن تعلم 
مثاًل على اأنها تندرج يف اإطار احلق اخلا�ش اأو احلرية ال�ضخ�ضية اخلال�ضة التي ل 
اإطار احلق العام؛ لأن  ت�ضر بطرف ثالث كما يقيمها الآخر، بل يراها داخلة يف 
الأثر ال�ضلبي لهذا الفعل يتعدى مرتكبه اإىل اأهله واأقاربه ويقدحهم يف �ضرفهم مما 
يكون له غالًبا بالغ الأثر يف عالقاتهم الجتماعية، بل ويف حياتهم العملية كذلك.

ومن ثم يدخل هذا الفعل يف جمال احلياة العامة اأي�ًضا، ولذا ي�ضمح للدولة 
العقابية  الت�ضريعية  الفل�ضفة  يف�ضر  هذا  ولعل  التدخل حلمايتها،  منها  ينتظر  بل 
ولو�ضعه  ناحية،  من  الفعل  لهذا  �ضديدة  عقوبة  فر�ش  حني  الإ�ضالمي  للدين 
احلفاظ على  منه يف  رغبة  اأخرى،  ناحية  اقرتافه من  ا لإثبات  قا�ضية جدًّ �ضروًطا 

اأوا�ضر الأ�ضرة واملجتمع.
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اأن  العالقات  هذه  ملثل  نريد  ل  اأننا  على  التاأكيد  اأن جندد  هنا  يفوتنا  ول 
تنت�ضر عند الأنا ول نرت�ضيها حل�ضارته، وكل ما يعنينا هو حماولة �ضرح مكونات 
ثقافة الآخر على حقيقتها بهدف التعرف عليها عن قرب، مما نرجو منه اأن ي�ضاعد 
يف فهمها وميهد الطريق حلوار جاد بني احل�ضارتني، ينبني على معرفة وفهم متبادل 

ل على اأحكام م�ضبقة و�ضور مغلوطة.

5- ت�صور املعروف واملنكر

املنظومة  يف  الهامة  الأ�ض�ش  من  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  يعد 
ا يف قوله تعاىل:ژڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ   القيمية الإ�ضالمية، وهو ما يظهر جليًّ
ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀژ ]اآل عمران: 04)[.

الدين  املنكر يف  باملعروف والنهي عن  اأي�ًضا مركزية مبداأ الأمر  يوؤكد  ومما 
عليه  تكون  اأن  يجب  وما  امل�ضلمني  اأمة  �ضاأنه  جل  و�ضفه  وح�ضارته  الإ�ضالمي 

ٹ    ٹ   ٿ   ٿ       ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ژٺ   بقوله: 
ٹ  ٹژ ]اآل عمران: 0))[.

ولكن هذا الو�ضف باخلريية جعل بع�ش امل�ضلمني يت�ضور اأنه مف�ضل على باقي 
الأجنا�ش من حيث املبداأ، يف حني اأن اخلريية يف راأينا لي�ضت �ضفة مالزمة للجن�ش 
العربي الإ�ضالمي، ولي�ش امل�ضلمون هم اأف�ضل اأمة من حيث اإنهم ولدوا م�ضلمني 

فح�ضب، فهذا تفكري عن�ضري يح�ش على التنافر ل على التالقي احل�ضاري.
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ولكن اخلريية مرتبطة بالأمر باملعروف والنهي عن املنكر، فاإذا فقد �ضرط 
اخلريية انتفت، كما اأنه ل يجب ق�ضر املعروف على الإميان، واملنكر على الكفر، 
اأو ربط املعروف بعلم اأهل الإميان به)))، بل يحبذ اأن ي�ضمل معنى املعروف كل ما 
عرف العقل ح�ضنه واأقره عن طريق التجربة وكان فيه اخلري وامل�ضلحة، وكذلك 

املنكر كل ما اأنكره العقل وثبت �ضوءه بالتجربة.

والآية يف نظرنا اأو�ضح من اأن حتتاج اإىل تاأويل من حيث اختيار مفردات 
م�ضادر  اأحد  بو�ضفه  »العرف«  مفهوم  جاء  املعروف  ومن  و»املنكر«  »املعروف« 
اأنكروه  واإذا  تعارفوا على �ضيء كان عرًفا،  اإذا  النا�ش  الإ�ضالم، لأن  الت�ضريع يف 

كان منكًرا.

مكان  كل  وتقاليد  عادات  بح�ضب  واملنكر  للمعروف  الفهم  هذا  ولعل   
يف  ثم  العراق  يف  »الر�ضالة«  يف  يظهر  كما  وفقهه  ال�ضافعي  فكر  تطور  مع  يلتقي 
فهو ح�ضن،  املدينة ح�ضًنا  اأهل  راآه  ما  اأن  مالك  الإمام  قول  مع  وكذلك  م�ضر، 
»املوطاأ«  تعميم كتابه  املن�ضور يف  اأبي جعفر  للخليفة  ا�ضتجابته  وكذلك يف عدم 
على الأم�ضار)2)، وبناء على ما تقدم يف فهم املعروف واملنكر يكون لكل ح�ضارة 

معروفها ومنكرها ح�ضب ت�ضورها، وتعرفها على اخلري وامل�ضلحة يف اأمر ما.

انظر: تف�ضري الطربي »اجلامع لأحكام القراآن« لهذه الآية.  (((
القاهرة 996)، �ش )43،   ،(( اللبنانية، ط  امل�ضرية  الدار  اإ�ضالم بال مذاهب،  ال�ضكعة،  قارن م�ضطفى   (2(

.456 ،334
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وبح�ضب ت�ضورها للخري نف�ضه فهو اأمر ن�ضبي يختلف من بيئة اإىل اأخرى، 
وكذلك يت�ضكل يف كل ح�ضارة انطالًقا من نف�ش املبداأ ت�ضور خا�ش للمنكر الذي 
ا لها، وعليه ل ميكن احلكم على ح�ضارة اأخرى اأنها ل تاأمر باملعروف  ترى فيه �ضرًّ
اأو ل تنهى عن املنكر اإذا كانت ل ترى اأمًرا ما معروًفا اأو منكًرا من الأ�ضا�ش، يف 
حني قد تراه ح�ضارة الأنا كذلك، ولعل هذا املنهج يف ت�ضور املعروف واملنكر ميهد 

طريًقا للدخول يف حوار جاد مع الآخر ويعمق التعرف على ح�ضارته.

بهذا املفهوم للمعروف واملنكر ميكن النظر ب�ضكل مت�ضامح لأعراف الآخر 
ا اآخر، ويجدر  وتقاليده وعاداته، لأنه تعارف على قيم اأخرى اأفرزت ت�ضوًرا قيميًّ

چ  چ  چ  ڇ   ڇ   القول اأن املذهب املعتزيل ا�ضتنبط من قوله تعاىل ژ
ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  
ژژ ]النحل: 90[، اأن الأمر القراآين بفعل العدل وترك الظلم يقت�ضي 
اإدراك العقل لكل منهما م�ضبًقا، واإل كان من العبث املحال على اهلل تعاىل الأمر 
قيمة  اإىل  مبفرده  ي�ضل  اأن  ميكن  العقل  اأن  يعني  وهذا  مدرك،  غري  �ضيء  بفعل 
العدل عن طريق التجربة وذلك انطالًقا من اأن احل�ضن والقبح �ضفتني ذاتيتني 
لفعل  موجًها  الن�ش  دور  ياأتي  ثم  عنهما،  ولي�ضتا خارجتني  والقبيح)))،  للح�ضن 

املعلوم اجليد وترك املعلوم القبيح)2).
يلتقي هذا الت�ضور املعتزيل املتاأثر بالفل�ضفة اليونانية القدمية مع راأي الفيل�ضوف الأملاين كانت اأن  الإن�ضان   (((
ل يقدم على الفعل اإل لقناعته باأنه �ضحيح وحق يف ذاته انطالًقا من عقله املح�ش. انظر تاأ�ضي�ش ميتافيزيقيا 

الأخالق، مرجع �ضابق، �ش هـ.
اأبو الفتح ال�ضهر�ضتاين، امللل والنحل، �ضححه وعلق عليه: اأحمد فتحي حممد، دار ال�ضرور، بريوت، الطبعة   (2(
الأوىل 948)، 55-59. ويتفق هذا مع الراأي القائل باأن العقل �ضبق ال�ضرع جميًئا بحيث ي�ضتدل بكمال 
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تتعلق  لل�ضيء  مالزمتني  ك�ضفتني  والقبح  احل�ضن  ق�ضية  كانت  واإن  هذا 
بالقيمة املجردة يف حد ذاتها مثل اخلري وال�ضدق، اأما طرق التعبري عن القيم فقد 
يختلف احلكم عليها باختالف الزمان واملكان والن�ضاأة، وكذلك و�ضف ال�ضيء 
باحل�ضن والقبح انطالًقا من علم اجلمال فكل ذلك لي�ش كالألوان بحيث يكون 
متغري  هو  الذي  بالذوق  اأكرث  مرتبطة  هي  بل  ح�ضارة،  كل  يف  اأبي�ش  الأبي�ش 

بح�ضب الأعراف بحيث ل ميكن �ضوؤال املتذوق ومناق�ضته يف �ضعوره))).

اأي اأنه هناك فرق بني القيمة وتقييمها)2)، وهذا الفرق �ضروري يف فهم الراأي 
الفل�ضفي القائل باأن القيم يف حد ذاتها متغرية، لأن النا�ش يعتادون على قيم معينة 
تلك  بذلك  تغريت  الزمن  مبرور  النفع  هذا  انتفى  فاإذا  ومفيدة،  نافعة  غالًبا  لأنها 

القيم، بحيث اأن املق�ضود من تغري القيمة هنا تغري احلكم عليها اأي تقييمها)3). 

ومن ثم ي�ضاعد على التفاهم بني احل�ضارات حماولة النظر اإىل املختلف يف 
احل�ضارة الأخرى بعني �ضاحبها، ومن زاوية حكمه على الأ�ضياء عندها �ضيتمكن 
املرء من فهم دوافع اختالف الفعل وال�ضلوك والأحكام ويحرتمها ويقدر �ضاحبها 
دون اأن يتخلى عن قيمه واأحكامه احل�ضارية، لأنه كونها انطالًقا من منظور خمتلف.

الأول على الثاين. انظر "اأدب الدنيا والدين" للماوردي، مرجع �ضابق، �ش ))).
انظر: مقالت فل�ضفية، مرجع �ضابق، �ش 64 والتي تليها.  (((

ل يعرف الل�ضان ال�ضريف العربي فعل »قّيم« اأو م�ضدره »التقييم« بل �ضاغ لذلك فعل »قّوم« وم�ضدره »التقومي«،   (2(
اإل اأننا ن�ضتخدم اللفظ الأول لأنه من جانب اأكرث �ضيوًعا يف الدللة على اإعطاء حكم قيمي ل�ضيء  ما، يف حني 
اأن اللفظ الثاين �ضاع ا�ضتخدامه مبعنى الت�ضويب والتعديل، ولأننا من جانب اآخر ل نعار�ش نحت و�ضياغة 

مفردات جديدة ملعاٍن زائدة اأو م�ضتحدثة يف اإطار املنظومة اللغوية اإميانًا منا بديناميكية اللغة وتطورها.
انظر: حممود حمدي زقزوق، مقدمة يف علم الأخالق، دار القلم، ط 3، الكويت 983)، �ش 24 والتي تليها.  (3(
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6- ق�صر ال�صفات الإن�صانية املحمودة على الإ�صالم وامل�صلمني

امل�ضلم  غري  الآخر  عن  لالأنا  العامة  الروؤية  ال�ضعبية  الأمثلة  بع�ش  تعك�ش 
اإىل ذلك من  اأنه ل يعرف الرحمة والرقة واحلب والعطف وما  »الكافر«))) على 
ال�ضفات الإن�ضانية، خذ مثاًل على ذلك ما يرتدد على األ�ضنة العامة من اأن »اجلوع 
كافر« اأو يف و�ضف ما يدعو اإىل الأ�ضى واحلزن بـ »حاجة ت�ضعب على الكافر«، مما 
يفهم منه �ضمًنا اأن ال�ضفات الإن�ضانية املحمودة مثل املذكورة �ضابًقا متوفرة فقط 

يف الأنا امل�ضلم.

وين�ضحب هذا اأي�ًضا على ت�ضوير غري امل�ضلم يف الأعمال الفنية مثل الأفالم 
وامل�ضل�ضالت خا�ضة التاريخية منها باأنه ظلف الطباع، عبو�ش الوجه، غري مهندم 
ول مهذبًا للحيته وهيئته، معاقًرا للخمر �ضباح م�ضاء، مع اأن غري امل�ضلم هذا قد 

يكون �ضريًفا يف قومه، �ضيًدا مطاًعا يف قبيلته، مما ي�ضتلزم �ضرورة العناية باملظهر. 

وتنفر  الآخر  عن  منطية  �ضور  تر�ضيخ  على  تعمل  الت�ضورات  هذه  مثل 
منه لأنها ت�ضوره خا�ضة عند الأطفال والنا�ضئة مثل ال�ضيطان، ول ت�ضاعد على 
ا اأو غري ذلك،  ا اأو يهوديًّ يحتاج مفهوم »الكفر« لتحديد دقيق قبل اإطالقه عنوة على الآخر �ضواء كان م�ضيحيًّ  (((
كما يحتاج اإىل الإجابة عن عدة ت�ضاوؤلت من بينها هل الكفر عام يف و�ضف غري امل�ضلم اأم فقط عند اإنكار 
�ضخ�ش ما للدين الإ�ضالمي جحوًدا وعناًدا رغم ظهور احلق له بكل ال�ضبل املقنعة، اأي بعد اأن و�ضلته �ضورة 
قة عن الإ�ضالم ثم رف�ضها تعمًدا وا�ضتكباًرا؟ وهل اإذا و�ضلت لغري امل�ضلم �ضورة م�ضوهة  نقية �ضحيحة م�ضوِّ
ومنفرة عن الإ�ضالم قوًل وفعاًل فكره بها يعد حينها كافًرا بالإ�ضالم اأم بتلك ال�ضورة فقط؟ وهل ما يفهمه 
الآخر حتت م�ضطلح »الإ�ضالم« هو نف�ش ما يفهمه امل�ضلمون؟ وما عالقة املعنى اللغوي لالإ�ضالم من حيث هو 
اإ�ضالم الوجه لإله واحد مبعناه ال�ضطالحي امل�ضمول  يف  اأركانه  اخلم�ضة  واأهمها  �ضهادة اأن ل اإله اإل اهلل 

واأن حممًدا ر�ضول اهلل؟ هذه الت�ضاوؤلت وغريها مو�ضوع درا�ضة قادمة لكاتب هذه ال�ضطور بعون اهلل.
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الإن�ضانية  النظرة  وتغليب  املراجعة  اإىل  وحتتاج  الدخول يف حوار ح�ضاري جاد، 
البحتة يف روؤية الآخر، ف�ضاًل عن اأن ر�ضم تلك ال�ضورة عن الآخر ل حترتم عقلية 
املتلقي لأنها تتعار�ش غالًبا مع منطق الأ�ضياء الأمر الذي ل يخلو من تاأثري �ضلبي 

على بنية العقلية النقدية املرجوة.

التطهر  لعدم  بالنجا�ضة  الغربية  احل�ضارة  على  احلكم  ذلك  اإىل  وي�ضاف 
اأو لقتناء الكالب، وبدون  ا،  الغربي قد ي�ضتحم يوميًّ اأن  بعد اجلنابة مثاًل، رغم 
الدخول فيما ل ي�ضمح به املجال من اجلدل الفقهي حول جنا�ضة الكلب والتفريق 
بني الكلب ال�ضال وكلب احلرا�ضة وما اإىل ذلك)))، فالكلب ميثل يف الغرب جزًءا 
الن�ضاء يف وحدتهن، ودافًعا للخروج  من ثقافته، واأني�ًضا لكبار ال�ضن خا�ضة من 
من وحدة املنزل اإىل التنزه يف احلدائق، وحتتاج هذه الأحكام عن الآخر وال�ضادرة 
بتاأثري من املنظومة القيمية لالأنا اإىل مزيد من التعرف على املنظومة القيمية لالآخر، 

مما يوؤدي حتًما اإىل مزيد من التفاهم وقبول كل ح�ضارة كما هي.

7- تو�صيات ختامية

اأوًل: الآخر من الت�صامح اإىل الحرتام والتقدير

اأن  الت�ضامح، ولكن ل يجب  ال�ضرورية يف حوار احل�ضارات  الأ�ض�ش  من 
ممار�ضة  له  يتيح  الأقوى لالأ�ضعف بحيث  اأنه رخ�ضة مينحها  الت�ضامح على  يفهم 

انظر: كيفية التعاطي العقالين مع مفهوم جنا�ضة الكلب عند الفنجري، مرجع �ضابق، �ش 72) وما بعدها.  (((
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�ضعائره الدينية مثاًل يف حالة الأغلبية جتاه الأقلية، بل يجب اأن يتعدى هذا املعنى 
اإىل معنى الحرتام والندية والتقدير، اأي كما يعرفه اجلابري »الت�ضامح هو احرتام 
املوقف املخالف«، ومن ثم العرتاف بالتعدد والختالف واجتناب اأحكام اإق�ضاء 
الآخر)))، وميكن البناء على تعريف الفيل�ضوف الفرن�ضي غوبلو )935)-858) 
Edmond Goblot)، للت�ضامح باأنه يقت�ضي اأن »ل اأن يتخلى املرء عن قناعاته، 

ول اأن يكف عن اإظهارها والدفاع عنها والدعوة لها، بل اإمنا يعني المتناع عن 
واحدة:  وبكلمة  والتدلي�ش،  والتجريح  العنف  و�ضائل  من  و�ضيلة  اأية  ا�ضتعمال 

احرتام الآراء ولي�ش فر�ضها)2).«

الأديب  كان  والفوقية،  كال�ضتعالء  الت�ضامح  من  يفهم  قد  مما  وانطالًقا 
الأملاين املعروف جوته ينادي دوًما باعتبار الت�ضامح مرحلة موؤقتة ل بد اأن تنتهي 

بالعرتاف بالآخر، اإذ يقول:

 Toleranz sollte nur eine vorübergehende Gesinnung sein: sie

.muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen

اإىل  يقود  اأن  بد  ل  اأي  موؤقًتا،  ا  فكريًّ موقًفا  الت�ضامح  يكون  اأن  )ينبغي 
العرتاف والتقدير، اأما حتمل الآخر فقط فهو اإهانة له))3).

حممد عابد اجلابري، ق�ضايا يف الفكر املعا�ضر، مركز درا�ضات الوحدة العربية، ط )، بريوت 997)،  �ش 20.  (((
املرجع ال�ضابق، �ش 28.  (2(

الرتجمة اإىل العربية للموؤلف وانظر الن�ش الأملاين يف الأ�ضل:  (3(
.Johann Wolfgang Goethe, Maximen und Reflexionen, in Werke 6, Frankfurt a.M. 1981, S. 507 
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ميكن  رمبا  والتي  الت�ضامح  مفهوم  حتديد  يف  املعتربة  الإ�ضهامات  ومن 
 (Rainer Forst( ال�ضتفادة منها يف تعارف احل�ضارات، ما قام به رايرن فور�ضت

يف التفرقة بني اأربعة م�ضتويات اأو مناذج للت�ضامح ن�ضري اإليها فيما يلي:

متار�ش حياتها  اأن  لالأقلية يف  املتحكمة  الأغلبية  هو  الأول:  امل�ضتوى   -1
ح�ضب قناعاتها، �ضريطة اأن ل تتعار�ش تلك القناعات مع �ضيادة الأغلبية؛ ولذلك 
Die Erlaubnis-« الإذن)  )منوذج  و�ضف  امل�ضتوى  هذا  على  فور�ضت  اأطلق 

Konzeption« وهو مرفو�ش عنده ملا فيه من عدم امل�ضاواة.

2- امل�ضتوى الثاين: ل يتعلق بالأغلبية والأقلية، بل مبجموعات اأو طوائف 
Die Koexistenz-« (مت�ضاوية داخل املجتمع الواحد واأ�ضماه )منوذج التعاي�ش
Konzeption« ورغم ما يف هذا امل�ضتوى من م�ضاواة ظاهرة، اإل اإنه ل ينظر للت�ضامح 

كقيمة يف حد ذاته بل كو�ضيلة نفعية للتعاي�ش ولتجنب ال�ضراع؛ ولذلك يتمتع 
بال�ضتقرار والدميومة، وهو اأ�ضبه بالهدنة يف القتال املعر�ضة للخرق اأو النتهاء يف 

اأي وقت نظًرا لفقدان الثقة بني عنا�ضر املجتمع الواحد.

 »Die Respekt-Konzeption« (3- النموذج الثالث: هو )منوذج الحرتام
الواحد  املجتمع  عنا�ضر  بني  املتبادل  الحرتام  على  يقوم  الذي  النموذج  وهو 
املطبقني ملبداأ الت�ضامح؛ اإذ يرى كل عن�ضر الآخر كع�ضو يف املجتمع م�ضاوًيا له 
لكل  والقيمية  الأخالقية  املرجعية  احرتام  اأي�ًضا  ي�ضتوجب  مما  احلقوق،  كافة  يف 
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عن�ضر. ورغم اأن هذا امل�ضتوى يحقق درجة عالية من الت�ضامح، اإل اأن فور�ضت مل 
يكتف به، بل تعداه اإىل منوذج رابع اأعلى واأ�ضمى يف الت�ضامح.

اأي   »Die Wertschätzungs-Konzeption« هو  الرابع:  امل�ضتوى   -4
)منوذج تقدير القيم)، وهو املاأمول عند فور�ضت لأنه يتجاوز منوذج الحرتام اإىل 
تقدير قيم احل�ضارات املختلفة، وهذا ل يعني تف�ضيل قيم الآخر على قيم الأنا، 

ولكن اعتبارها ذات قيمة عند �ضاحبها))).

ثانًيا: اأ�صا�س للتعارف والتحاور مع الآخر

التحاور  لبداية  اأ�ضا�ًضا  منها  خرًيا  نرى  ل  كرمية  قراآنية  باآية  هنا  ن�ضتعني 
�ضاأنه:  تعاىل  يقول  اإذ  �ضابه،  ما  اأو  فكريًّا  اأو  ا  دينيًّ املختلف  الآخر  مع   والتعارف 

ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄڄ   ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ   ژ 
چ  ڇڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈژ ]�ضباأ: 25-24[. 

لنا يف هذه الآية الكرمية اأ�ضوة ح�ضنة يف اأ�ضلوب التعامل مع الآخر املختلف 
يف العقيدة، ففي الآية ينطلق الر�ضول  من نقطة ال�ضفر يف احلوار، ويفرت�ش 
اأنه قد يكون على خطاأ، وهو الوحيد الذي �ضاهد الوحي بعينيه، بينما اآمن كل 
ات�ضال  قناة  لقبول الآخر وفتح  الطريق  له، وذلك حتى ميهد  امل�ضلمني ت�ضديًقا 
وحوار حقيقية للتعرف على امل�ضرتك واملختلف يف اجلانبني، لي�ش هذا فح�ضب بل 

انظر: رايرن فور�ضت، مرجع �ضابق، �ش48-42.  (((
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ي�ضف القراآن على ل�ضان الر�ضول الكرمي فعله بالدعوة اإىل التوحيد واتباع مبادئ 
باأنه قد يكون جرمية، بينما ي�ضتخدم وا�ضًفا ل�ضلوك الآخر يف  الإ�ضالم ال�ضمحة 

رف�ضه الدعوة وعناده وعدم اإميانه جمرد فعل عادي يخلو من اأي تقييم.

ژٱ   اأن احلق تبارك وتعاىل يقول يف حمكم التنزيل:  اإىل ذلك  اأ�ضف 
ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
اأن  بو�ضوح على  تدل  الكرمية  الآية  فاإذا كانت هذه  ]احلديد: 25[،  ڀڀژ 
مق�ضد الر�ضالت ال�ضماوية هو حتقيق العدل، واإذا كان املخاطب بها هم »النا�ش« 
على عمومهم دون حتديد جن�ش اأو دين، واإذا كانت احل�ضارة الغربية قد حققت 
العدل  األي�ش من  نظام احلكم،  مواطنيها خا�ضة يف  العدل بني  عالية من  درجة 
املاأمور به يف الآية اأن نت�ضامح بل ونحرتم ونقدر من يعمل على حتقيق هذا الغر�ش 

القراآين حتى لو مل يكن على دراية به.

اآدم  اأن تدخل املنجزات واملخرتعات الغربية التي ينعم بها بنو  األ ميكن 
الآلت  وكل  والطائرة  وال�ضيارة  والإنرتنت  والكمبيوتر  الكهرباء  من  جميًعا 
راحة  يعمل على  مما  والكثري  الكثري  الطعام وغريها  �ضنع وحفظ  امل�ضتخدمة يف 
الإن�ضان و�ضعادته، األ ميكن اأن يدخل هذا كله يف اإطار اإعمار الكون الذي كلف 

له اأمانة اإعمارها)))؟! اهلل تعاىل به الإن�ضان حني ا�ضتخلفه على الأر�ش وحمَّ

انظر اآية ال�ضتخالف رقم 30 من �ضورة البقرة، واآية قبول الإن�ضان عر�ش الأمانة رقم 72 من �ضورة الأحزاب.  (((
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ولرمبا جاز هنا اأن ن�ضري اإىل اأمر عادة ما يعوق التعارف احل�ضاري ويت�ضبب 
يف كثري من احلرج و�ضوء الفهم، وهو احلوار انطالًقا من مبداأ الدعوة عند الأنا اأو 
التب�ضري عند الآخر، ويحبذ التمييز بني املبداأين واإجراء احلوار بهدف التعارف 
مثاًل هو هداية  ما كالإ�ضالم  اعتناق دين  اأن  واعتبار  الآخر،  فهم  اإىل  والو�ضول 

ربانية يقدرها ملن ي�ضاء.

ثالًثا: ترك احلكم على العقائد اإىل اهلل تعاىل

من الأمور التي نرى اأنها ت�ضاعد على التعارف والتقارب بني احل�ضارات 
ترك احلكم على عقيدة الآخر هلل تعاىل وحده خالق جميع الب�ضر على اختالف 

األوانهم ولغتهم وعقائدهم. 

ٻ   ٻ   ژٱ   تعاىل:  قوله  من  ذلك  جواز  على  دللة  اأو�ضح  ولي�ش 
ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ ]البقرة: 62[. 

الواحد من م�ضلمني  الإله  امل�ضرتكني يف عبادة  اأن    املوىل  هنا يخربنا 
رحمة  اجلنة  يدخلون  قد  اأنهم  منه  يفهم  مما  القيامة،  يوم  ناجون  ون�ضارى  ويهود 
داخلني  كانوا  اأن  عنهم  واحلزن  اخلوف  �ضفتي  نفي  معنى  فما  واإل  تعاىل،  منه 
النار، ولعل الآية بذلك تر�ضدنا اإىل اأن املق�ضد الإلهي لكل الر�ضل والأنبياء هو 

التوحيد والإميان باليوم الآخر اللذان اإن حتققا حتقق اأمن العذاب. 
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هذا ومل يفت الذكر احلكيم اأن ير�ضدنا اإىل كيفية التعامل مع غري املوحدين 
من م�ضركني وملحدين اإلخ؛ اإذ يقول اأرحم الراحمني: ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٹ     ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ  

ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ        ڦ    ڦژ ]احلج: 7)[.

اأ�ضحاب  كل  على  احلكم  وحده  اهلل  باأن  املبا�ضر  الإلهي  التاأكيد  بهذا 
العقائد املختلفة يف�ضل فيها كيف ي�ضاء، يدعونا اإىل النظر اإىل امل�ضرتك الإن�ضاين 
التفكر  اإىل  يدعونا  مما  القيمية،  ومنظومته  وح�ضارته  الآخر  مع  التعامل  يف  فقط 
ا يف بع�ش ظواهر ومنطلقات التعامل مع الآخر مثل مبداأ »الولء والرباء« وما  مليًّ
يرتتب عليه من حمبة ومنا�ضرة وم�ضادقة امل�ضاركني يف العقيدة فقط، بينما يكون 
العداء والكراهية وحرمة التهاين وعدم الت�ضادق اأو التنا�ضر جتاه غري امل�ضلم، ول 
بد هنا من الت�ضاوؤل عما اإذا كان هذا املبداأ ثابت املفهوم، اأم مرتبط فقط بالظرف 

ال�ضيا�ضي وبحالة العالقة مع الآخر يف زمن احلرب وال�ضلم))).

لكاتب هذه ال�ضطور بحث من�ضور باللغة الأملانية عالج فيه الآراء املتعددة حول مبداأ "الولء والرباء" بني موؤيد   (((
ومعار�ش وموؤول لالآيات والأحاديث الدالة عليه واأثر هذا املبداأ يف التعامل مع الآخر خا�ضة يف الغرب حيث 

ميثل امل�ضلمون اأقلية �ضكانية، وعنوان البحث:
 Assem Hefny, Islamisch-theologische Auffassungen und gesellschaftliche Wirklichkeit

 in Deutschland am Beispiel des Prinzips al-walā’ wa-l-barā’, in: Ucar, Bülent u.a. (Hrsg.),

 HIKMA – Zeitschrift für Islamische Theologie und Religionspädagogik, Jahrgang II,  Heft 3,

.Freiburg in Br. 2011, S. 123-138
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8- خامتة

اإطار  اأن التعرف على املنظومة القيمية لالآخر واحرتامها يف  نوؤكد  وختاًما 
اإىل  والدعوة  القيم  هذه  قبول  بال�ضرورة  يعني  احل�ضارات، ل  بتعارف  يعرف  ما 

اإحاللها بدياًل عن منظومة الأنا القيمية.

 وفيما يتعلق بالدين علينا اأن نعي اإذا كان هناك موقف غربي معاٍد للدين فهذا 
لي�ش قا�ضًرا على الإ�ضالم يف حد ذاته بل هو موقف من الدين على العموم نابع من 
ثم  ومن  واملعرفة  للعلم  ومعاداتهم  ورجالتها،  الكني�ضة  مع  ال�ضلبية  الغربية  التجربة 
ميكن القول باأن العداء الغربي املوروث لي�ش للدين يف حد ذاته، بقدر ما هو لتجربة 

معينة مع الدين يتم �ضحبها تعميًما على كافة الأديان ومنها الدين الإ�ضالمي.

بعد  الإ�ضالمي  العربي  العامل  يع�ضها  التي  ال�ضحوة  ظل  يف  الآن  وعلينا 
تقدمي �ضورة ع�ضرية  اأجل  اأي�ًضا من  نثور  اأن  العربي  بالربيع  يعرف  ما  بزوغ فجر 
للدين الإ�ضالمي جتمع بني روح الدين وبني عدالة الدولة املدنية الدميقراطية التي 
اأو  لونهم  اأو  معتقداتهم  اأو  جن�ضهم  اإىل  النظر  دون  مواطنيها  بني جميع  ت�ضاوي 
توؤ�ض�ش  اأن  امل�ضرفة  العربية الإ�ضالمية الآن بعد ثوراتها  البلدان  لغتهم، ت�ضتطيع 
لفهم جديد لعالقة الدين بالدولة يوازي بني مكت�ضبات وخريات احل�ضارة احلديثة 

يف اأنظمة احلكم من ناحية، وبني قيم الدين الروحية ال�ضمحة من ناحية اأخرى.
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�ضتاينباخ  اأودو  املعا�ضر  الأملاين  ال�ضرقية  الدرا�ضات  اأ�ضتاذ  يقول  وكما 
)Udo Steinbach) اأنه ينبغي على اأوروبا والعرب بعد الربيع العربي ت�ضييد بناء 
م�ضرتك، وعلى الأوروبيني ب�ضفة خا�ضة تعبيد الطريق لتكامل احل�ضارات وقبول 
يكمل  اأن  ولالأوربيني  للعرب  وميكن  الهيمنة،  البحث عن  بدل من  الختالف 

بع�ضهم الآخر يف هذا البناء امل�ضرتك من اأجل م�ضلحتهم جميًعا))).

 وجتدر الإ�ضارة هنا اإىل اأن احلوار بهدف الت�ضامح مبعنى العرتاف والحرتام 
والتقدير املتبادل بني الأنا والآخر ل يقت�ضر على احل�ضارات فقط، بل هو �ضرورة 
فاحلوار  العرقية؛  اأو  الثقافية  اأو  الدينية  التعددية  الدول ذات  جمتمعية ملحة يف 
بل  احل�ضارات،  بتعارف  يعرف  مبا  ودولة  دولة  على  فقط  ي�ضري  ل  املعنى  بهذا 
ينطبق اأي�ًضا على اجلماعات املتنوعة داخل البلد الواحد حيث ترتبط التعددية 
ال�ضيا�ضية بالتعددية الدينية والثقافية، وكما يوؤدي العرتاف بالتعددية ال�ضيا�ضية 
يوؤدي  احلكم،  املواطنني يف  كل  وم�ضاركة  ال�ضراع  وجتنب  ال�ضيا�ضي  ال�ضلم  اإىل 

اأي�ًضا العرتاف بالتعددية الدينية اأو الثقافية بدوره اإىل ال�ضلم املجتمعي.

أبريل   12 بتاريخ   Hannoversche Allgemeine Zeitung جريدة  يف   Udo Steinbachلـ حوار  من   (((
.2011



تعارف احل�ضارات يف اأب�ضط معانيه يعني التعريف واملعرفة باحل�ضارات يف 
عمق  اأهمية  واأخرى  بني ح�ضارة  العالقة  وتربز يف  املتبادل.  الحرتام  من  اإطار 
خا�ضة  احلوار،  وم�ضارات  املتبادل  العرتاف  والتعاي�ش،  اللتقاء  اأ�ض�ش  الفهم، 
بعد اأن ظل العنوان الرئي�ضي للعالقة بني احل�ضارات يف نهاية القرن الع�ضرين هو 

ال�ضراع اأو ال�ضدام. 

البحث يف  اإىل  يرمي  ال�ضياق  التعارف بني احل�ضارات، يف هذا  واإذا كان 
البحث عن  نف�ضها  بالدرجة  يعني  فاإنه  املتنوعة،  املعرفة بني احل�ضارات  عالقات 
�ضرورة  ٌيعد  ما  وهو  الواحدة.  احل�ضارة  وروافد  ثنايا  يف  والغنى  التنوع  م�ضادر 

اأ�ضا�ضية يف فهم الذات، وبالتايل العبور املعريف اإىل الآخر احل�ضاري. 

واملذهبي.  والعرقي،  والديني،  الثقايف،  بتنوعها  غنية  العربية  احل�ضارة 
التنوع عالمة ثراء مميزة  حميط ح�ضاري حي، متفاعل، ثري مبظاهر الختالف. 
له، واإق�ضاء املختلف ي�ضكل خطًرا على م�ضتقبله. وميثل امل�ضيحيون العرب اأحد 
روافد التنوع يف احل�ضارة العربية، باختالف معتقدهم الديني عن معتقد الغالبية 

احل�ضور امل�ضيحي العربي.. العمق والإ�ضكاليات يف 
اإطار نظرية تعارف احل�ضارات

سامح فوزي
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من ال�ضكان العرب امل�ضلمني، وتنوعهم املذهبي، مما ي�ضكل يف ذاته عن�ضًرا م�ضاًفا 
للجدارية الدينية العربية، التي تعرف األوانًا من التنوع الإثني والديني واملذهبي. 

كني�ضة  هي  كني�ضتهم  العربي،  الوطن  يف  حا�ضرون  العرب  امل�ضيحيون 
املنطقة  يف  انقطاع  دون  الكياين  امل�ضيحي  احل�ضور  توا�ضل  على  �ضاهدة  العرب 
التي بزغت فيها امل�ضيحية. لهوتهم له م�ضحة عربية، وثقافتهم عربية، و�ضلواتهم 

ا�ضطبغت بطبائع احلياة يف املنطقة العربية))). 

البحث يف م�ضاألة امل�ضيحيني العرب مهمة من زاويتني اأ�ضا�ضيتني: الأوىل 
قيا�ش من�ضوب الت�ضامح يف الثقافة العربية املعا�ضرة، ومدى ا�ضتعدادها، وتفهمها، 
ا. والثاين التفكري يف مالمح وا�ضرتاطات امل�ضروع  وقدرتها على قبول املختلف دينيًّ
الذي يجمع املواطنني العرب، من اأديان ومذاهب خمتلفة حول م�ضروع نه�ضوي 

عربي يف حلظات التحول اجلذري التي متر بها املنطقة العربية.

ي�ضرتك امل�ضلمون وامل�ضيحيون يف العامل العربي يف الثقافة مبعناها ال�ضيو�ضيولوجي الوا�ضع، اأي طريقة احلياة،   (((
دينية  دللت  لها  التي  الجتماعية  الطقو�ش  اأن  املالحظ  ومن  املتعددة،  الجتماعية  الظواهر  اإىل  والنظرة 
امل�ضتخدمة  اللغة  العقيدة من حيث  الزواج رغم الختالف يف  ت�ضابه يف مرا�ضم  اأوجه  تت�ضابه، فمثاًل هناك 
يف الدعاء وال�ضلوات، والرتكيز على اأركان اأ�ضا�ضية هي الإ�ضهار، واإعالن الزواج باإرادة العرو�ضني، ثم دعاء 

احلا�ضرين لهما بالربكة. 
.Sameh Fawzy, Muslims and Christians United in Weddings, Daily News Egypt, 9 June 2008
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مقدمات اأ�صا�صية

مل تكن امل�ضيحية غريبة عن العرب، عرفوها مبكًرا يف �ضبه اجلزيرة العربية - )
واليمن، ومع ظهور الإ�ضالم، وبروز ال�ضدام احل�ضاري الذي يغذيه الختالف 
الديني بني »دولة الإ�ضالم« يف مواجهة »الدولة البيزنطية« ظهر التباين بني 
كانوا  الذين  العرب،  امل�ضيحيني  وموقف  الإ�ضالم،  من  البيزنطيني  موقف 
يكنون بدورهم م�ضاعر �ضلبية جتاه البيزنطيني، وتربطهم عالقات بامل�ضلمني. 
والنظرة  الإ�ضالم،  من  القا�ضي  املوقف  البيزنطية  الكتابات  على  غلب  فقد 
باأنها »مراآة لكربياء جمروحة  الدونية للعرب، مبا ي�ضفه الدكتور طارق مرتي 
ثقافة  ذوي  من  الديني  ال�ضعيد  على  م�ضتهدفة  فهي  مزدوج،  نحو  على 
»بدائية«، وعلى ال�ضعيد القومي بفعل الهزائم الع�ضكرية املتالحقة. ويبدو لنا 
اأن الغلو عند عدد من املفكرين البيزنطيني يف معر�ش الدفاع عن امل�ضيحية 
عرب الهجوم على الإ�ضالم، يوحي باأنهم يبحثون يف املجال الديني عن �ضبيل 
كذلك  احلال  يكن  مل  الع�ضكري....«))).  املجال  يف  خ�ضارتهم  على  للرد 
وامل�ضلمني  الإ�ضالم  من  موقفهم  كان  والذين  العرب،  للم�ضيحيني  بالن�ضبة 

اأكرث رحابة، وارتبطوا مع امل�ضلمني يف حوار احلياة اأكرث من حوار الأفكار. 
طارق مرتي، �ضطور م�ضتقيمة باأحرف متعرجة عن امل�ضيحيني ال�ضرقيني والعالقات بني امل�ضيحيني وامل�ضلمني،   (((

بريوت، دار النهار، طبعة ثانية، 2008م، �ش 48.
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2-    مرت العالقة بني امل�ضلمني وامل�ضيحيني مبنعطفات عديدة، بع�ضها يج�ضد 
الن�ضجام والتعاون، وبع�ضها يعزز ال�ضك والرتياب، لي�ش جمال تناولها 
تتاأثر  كانت  العالقة  اأن  عامة  ب�ضفه  القول  ميكن  ولكن  بالتف�ضيل،  الآن 
بني  الكوين  ال�ضعيد  على  ال�ضائدة  العالقات  واأمناط  التاريخي،  بالظرف 
متميًزا يف  موقًعا  العرب  امل�ضيحيون  احتل  فقد  امل�ضلمني،  امل�ضلمني وغري 
الدولة الأموية، يف الإدارة، وال�ضعر، واحلرف املختلفة، وا�ضتمر ح�ضورهم 
عن  اليوناين  بالرتاث  التعريف  خالل  من  العبا�ضية  الدولة  يف  الفكري 
رف�ش  من  عرف  ما  وبرغم  والعلوم،  الفل�ضفة  وتعاطي  الرتجمة  طريق 
اإل  ال�ضليبية،  باحلروب  �ضميت  التي  الفرجنة،  لغزوات  العرب  امل�ضيحيني 
العالقات  على  ا  �ضلبيًّ تاأثرًيا  تركت  والفرجنة  امل�ضلمني  بني  املواجهات  اأن 
بني امل�ضلمني وغري امل�ضلمني، وقد هياأت هذه الظروف جماًل لأحكام اأهل 

الذمة، وممار�ضة الت�ضييق على امل�ضيحيني))).

3-      يف ظل الدولة العثمانية مل تكن اأو�ضاع امل�ضيحيني يف م�ضر وامل�ضرق العربي 
مت�ضابهة، بل كان بينها اختالف نتيجة تباين ال�ضياق ال�ضيا�ضي والثقايف 
على ال�ضعيد املحلي، اإذ بينما عرفت اخلربة امل�ضرقية نظام الطوائف وامللل، 
اجلزية  فيه  اأ�ضقطت  اآخر  م�ضار  يف  و�ضارت  النظام،  هذا  م�ضر  تعرف  مل 
 (866 عام  النواب  �ضوري  مبجل�ش  الأقباط  والتحق   ،(855 عام  ا  ر�ضميًّ

املرجع ال�ضابق، �ش 33-32.  (((
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ت�ضكلت يف  التي  ال�ضيا�ضية  الطبقة  فاعاًل يف  واأ�ضبحوا جزًءا  بالنتخاب، 
اأواخر القرن التا�ضع ع�ضر وبدايات القرن الع�ضرين. 

كافة  يف  احلديثة  العربية  النه�ضة  م�ضروع  يف  العرب  امل�ضيحيون  �ضارك     -4
املجالت، وهناك اأ�ضماء معروفة كانت لها ب�ضمة يف احلياة العامة، وب�ضفة 
عامة مل يكن امل�ضيحيون العرب لونًا واحًدا، بل كانت بينهم اختالفات 
يف زاوية الروؤية واملوقف ال�ضيا�ضي، وهذا التنوع ل يزال اإىل وقتنا احلا�ضر 
اأكرث  العام  ال�ضيا�ضي  املجتمع  اندماجهم يف  يجعل  ما  هو  امل�ضيحيني  بني 
مثقفي  اأن  البع�ش  لحظ  وقد  املغلقة.  »اجليتو«  ثقافة  وجود  دون  ي�ضًرا، 
النه�ضة امل�ضيحيني مار�ضوا قدًرا ل ي�ضتهان به من نقد اخلطابات الدينية يف 
ع�ضرهم، �ضمل نقد امل�ضلك الديني، ومنط العالقات يف املجتمع الديني مبا 

يف ذلك ال�ضائدة يف املجتمع امل�ضيحي ذاته))). 

- 2 -

اإ�صكاليات احل�صور 

يف احلقبة �ضبه الليربالية التي امتدت منذ بدايات القرن الع�ضرين حتى 
منت�ضفه ظهر احل�ضور امل�ضيحي يف قلب م�ضروع النه�ضة العربي، اإل اأنه ما لبث اأن 

تراجع نتيجة عوامل كثرية ظهرت يف الن�ضف الثاين من القرن الع�ضرين. 
الدكتور جريوم �ضاهني، امل�ضيحية والعلمانية، بريوت: خمتارات، )200، �ش 0))-24).  (((
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1- تفكك م�صروع الدولة القومية 

رحم  من  ولدت  التي  القومية  الدولة  م�ضروع  العربية  املنطقة  عرفت 
اخلم�ضينيات  يف  والثقافية  ال�ضيا�ضية  نخبها  بها  وتعلقت  الغربي،  ال�ضتعمار 
امل�ضيحيون  وانخرط  اخل�ضو�ش.  وجه  على  الع�ضرين  القرن  من  وال�ضتينيات 
الدولة على  بناء  م�ضروع  امل�ضلمني، يف  املواطنة من  ب�ضركائهم يف  اأ�ضوة  العرب، 
اأيديولوجيات  و�ضيوع  الفنية،  الكفاءات  وتقدير  املت�ضاوية،  املواطنة  من  اأ�ضا�ش 
ا يف  �ضيا�ضية كربي -قومية وا�ضرتاكية- �ضكلت وعاء ل�ضتيعاب املختلفني دينيًّ

اإطار م�ضروع وطني. 

هذه الدولة تعر�ضت لإخفاقات �ضديدة نتيجة ال�ضتبداد ال�ضيا�ضي، وظهور 
والثقايف،  ال�ضيا�ضي  التنوع  منابع  وجففت  الدميقراطية،  عادت  �ضيا�ضية  اأنظمة 
ذلك  رافق  و�ضوريا،  العراق  يف  البعث  حزبي  مثل  الفكرية،  الأحادية  وفر�ضت 
اإخفاق متزايد يف حتقيق التنمية، والعجز عن �ضد احتياجات ال�ضكان، واللجوء 
الحتياجات،  هذه  ل�ضد  والقبلية  واملذهبية  الدينية  الأولية:  التكوينات  اإىل 
وتنامي معدلت الف�ضاد الذي ينخر يف عظام الدولة، والتلكوؤ يف الوفاء باملطالب 
الدميقراطية، واأخرًيا عودة ال�ضتعمار الغربي اإىل املنطقة، �ضواء ب�ضورة �ضافرة كما 

هو احلال يف العراق، اأو يف �ضورة اأقل �ضفوًرا يف بقية الدول العربية. 
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على  يقوم  الذي  القومية  الدولة  منوذج  تفكيك  على  �ضاعد  ذلك  كل 
اإطار امل�ضروع الوطني اجلامع حل�ضاب الكيانات الأولية، التي ت�ضتند  املواطنة يف 

اإىل �ضيا�ضات املوالة واخل�ضو�ضية ال�ضتبعادية يف مواجهة الآخرين. 

وقد جلاأت النخب احلاكمة للتغلب على عجزها عن الإجناز، وعدم قدرتها 
على احلفاظ على وحدة كيان الدولة القومية اإىل و�ضائل عديدة من بينها القمع، 

وتوظيف »الدين« اأو »املذهب« يف اإنتاج »�ضرعية« تتقرب بها اإىل اجلماهري. 

ومن املعروف اأن م�ضادر ال�ضرعية تتنوع، اأهمها الإجناز، والذي يرتفع معه 
درجة القبول والر�ضا من جانب اجلماهري، فاإذا عجزت النخب احلاكمة عن بلوغه، 
جلاأت اإىل م�ضادر اأخرى مثل »اإحياء القبلية«، و»البحث عن املذهبية«، و»ا�ضتنفار 
اإذكاء »الع�ضبية« مبعناها ال�ضامل على  اإلخ.  اأدى ذلك اإىل  القومية ال�ضوفينية«، 

ح�ضاب الندماج القومي. 

2- العجز عن اإدارة التنوع  

يف كثري من الأحيان عجزت النخب احلاكمة يف العامل العربي عن اإدارة 
التنوع الديني واملذهبي، نتيجة غياب منظومة احلكم الر�ضيد، والعجز عن حتقيق 
امل�ضاركة وامل�ضاواة يف اإدارة عالقاتها بالأقلية الدينية، يف الوقت الذي تت�ضم فيه 

عالقاتها باملجموع ال�ضعبي بال�ضتبداد والقهر والظلم. 
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اأحدثت  متناق�ضة  متباينة  ر�ضائل  ت�ضدير  اإىل  احلاكمة  الأنظمة  وعمدت 
اأو  الدين  املختلفني يف  العربية  املجتمعات  اأبناء  بني  التنافر  من  عري�ضة  م�ضاحة 
املذهب، فهي من ناحية اأ�ضعرت الأقلية اأن الأمان يكون بالولء الكامل للنظام، 
معاملة  تلقى  الأقلية  باأن  الأغلبية  اأبناء  لدى  �ضعوًرا  خلقت  اأخرى  ناحية  ومن 

تف�ضيلية على ح�ضاب الأغلبية.

وهي  بالظلم.  ي�ضعران  والأغلبية،  الأقلية  الطرفني،  اأن كال  الواقعي  الأمر 
املجتمعات  منها  تعاين  التي  »امل�ضكالت  باأن  اخلازن  فريد  الدكتور  ي�ضفها  حالة 
ورمبا  اأكرب،  بقلق  �ضعور  هناك  ولكن  وامل�ضيحيون،  امل�ضلمون  بها  يتاأثر  العربية 

با�ضتهداف يطال امل�ضيحي اأكرث من امل�ضلم«))).

وقد اأ�ضهمت ال�ضيا�ضات العامة »الرديئة« يف اإدارة التنوع الديني واملذهبي 
يف �ضعور امل�ضيحيني باملواطنة املنقو�ضة، وتراكم م�ضاعر �ضلبية، وتن�ضئة اأجيال على 
ا�ضتعذاب فكرة ال�ضطهاد يف مواجهة النخب احلاكمة، ورمبا يف مواجهة اأ�ضحاب 

الأديان اأو املذاهب التي تاأتي منها هذه النخب. 

هذه الظواهر لي�ضت غريبة عن املحيط العربي، نعرفها من العراق اإىل ال�ضودان. 
اأدى ذلك حتمل الذاكرة التاريخية ما ل طاقة لها به، من اأحداث و�ضور واجتاهات 

ملتب�ضة، عمقت من م�ضاعر الريبة يف العالقات بني اأهل املذاهب والأديان.
والتوزيع،  للن�ضر  بي�ضان  اللبناين مقالت وحوارات، بريوت:  امل�ضيحي  الن�ضر )حمرر)، هواج�ش  اأبو  ف�ضيل   (((

)200، �ش 94. 
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3- تقل�س م�صاحات اللتقاء 

اجتماعية  و�ضائج  من  بها  يرتبط  وما  وامل�ضلمني،  امل�ضيحيني  بني  العالقة 
وثقافية واقت�ضادية تتحقق فيما نطلق عليه »املجال العام« Public Sphere، وهو 
الف�ضاء احليوي املتاح لالأفراد كي ميار�ضون فيه حركتهم بحرية، يعلنون فيه عن 
براجمهم وت�ضوراتهم، ويلتقون فيه مع املختلفني يف الدين اأو املذهب حول ق�ضايا 

عامة تتجاوز ال�ضتقطاب الديني اأو النتماء ال�ضيق للجماعات الأولية. 

باعتبارها  املدنية  للمنظمات  الذين روجوا  اأحد  اإليك�ش دي توكفيل  ُيعد 
النقا�ش  اأروقتها  ال�ضخ�ش يف  يتعلم  الدميقراطية«، حيث  الثقافة  لتعليم  »مدار�ش 
احلر، والتفكري النقدي، والتداول ال�ضلمي لل�ضلطة، وهكذا. هذه النظرية �ضيطرت 
فوكوياما،  وفرن�ضي�ش  بوتنام  روبرت  مثل  املدين  باملجتمع  املب�ضرين  عقول  على 
�ضيا�ضية على  اأو  قانونية  قيود  اأية  ورفع  املدنية،  املوؤ�ض�ضات  اأن وجود هذه  باعتبار 
حركتها كفيل باأن يجعل منها واحة للممار�ضة الدميقراطية، واإيجاد روابط حديثة 

بني الأفراد املختلفني يف النوع اأو العرق اأو الدين))). 

هناك عدد من الباحثني يرون اأن املجتمع املدين، اأو املنظمات املدنية التي تقوم على اأ�ضا�ش الثقة املتبادلة،   (((
اأروقتها التنوع، الدميقراطية، وامل�ضاركة، والفعل  ا لالأفراد يتعلمون يف  اأن ت�ضكل جماًل حيويًّ هي التي ميكن 

ال�ضيا�ضي الر�ضيد 
راجع

 Robert Putnam, Making Democracy Work, Civic Traditions in Modern Italy, Princeton:

.Princeton University Press, 1993, p. 167
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اأن املوؤ�ض�ضات املدنية مل تقم بالدور  وت�ضري التجربة يف العامل العربي اإىل 
املنوط بها يف التن�ضئة الدميقراطية، وحتولت اإىل كيانات موؤ�ض�ضية، ين�ضئها ويديرها 
الأفراد على اأ�ض�ش ا�ضتبدادية وا�ضتبعادية، ل حتكمها الثقافة الدميقراطية، وتتف�ضى 

فيها الثقافة الت�ضلطية بكل معاين الكلمة. 

اإدارة  واأ�ضاليب  اخلطابات،  ونوعية  ال�ضراعات،  اأمناط  نتاأمل  اأن  يكفي 
حد  اأي  اإىل  لرنى  والأندية  والأحزاب،  النقابات،  يف  تن�ضب  التي  امل�ضكالت 
اأ�ضبحت هذه التكوينات املدنية تفرز ممار�ضات، وتنتج ثقافة ل متت ب�ضلة اإىل احللم 
دربه  �ضار على  توكفيل، ومن  اإليك�ش دي  الذي متلك على  الدميقراطي  الثقايف 
ا - يف حالت كثرية اإىل  من مفكرين وباحثني، وحتولت هذه املوؤ�ض�ضات - عمليًّ
عبء على املجتمع مبا تنتجه من تع�ضب واحتقان، واأ�ضكال من الرتاجع الثقايف، 

وحالت مزاجية �ضلبية لدى قطاعات وا�ضعة من النخب املهنية وال�ضيا�ضية))).  

وهناك مدرسة مبكرة يف العلوم السياسية ترى أن احلياة املؤسسية Associational Life كفيلة بالتعبري   
العشوائي عن املطالب، ومن هنا فإهنا إحدى  التعبري  عن آراء ومطالب األفراد، وحتمي اجملتمع من مغبة 

األدوات األساسية يف حتقيق املواطنة اليت تقوم على املشاركة واحرتام القانون.
راجع 

 .David Truman, the Governmental Process, New York, Alfred Knopf, 1951

.Robert Dahl, Who Governs? New Haven: Yale University Press, 1961

واأ�ضار يف الجتاه ذاته فرن�ضي�ش فوكوياما اإىل اأهمية اأن يتنظم الأفراد مًعا يف روابط موؤ�ض�ضية من اأجل حتقيق اأهداف 
م�ضرتكة، وكيف اأن مثل هذه الروابط ت�ضب مبا�ضرة يف حتقيق الدميقراطية. 

                       ,Francis Fukuyama, Social Capital and Development: The Coming Agenda, SAIS Review

.Vol. XXII, No.1, (Winter-Spring 2002), p. 29
�ضامح فوزي، م�ضكلة ثقة اأم اأزمة جمتمع مدين؟ جريدة الأهرام، 28 نوفمرب 2007.   (((
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من هنا فاإن املجتمعات العربية مل تعرف الدولة احلديثة مبختلف م�ضتمالتها، 
ا،  وقبليًّ ا  ع�ضائريًّ ا،  تقليديًّ املجتمع  باطن  وظل  الدولة،  وهياكل  اأبنية  فقط  عرفت 
يقوم على الطائفية وال�ضطفاف الديني واملذهبي. وتعرثت »موؤ�ض�ضات املجتمع 
»امل�ضلحة«  اأ�ضا�ش  على  املختلفني  الأفراد  للتقاء  م�ضاحة  ت�ضكل  التي  املدين« 
و«التعبري عن الراأي« اأكرث من »النتماء« اإىل الطائفة اأو اجلماعة الدينية اأو املذهبية. 

املال الجتماعي  راأ�ش  وتطييًفا، وظهر  ترهاًل،  الدولة  ازدادت  الوقت،  ومبرور 
لها،  الولء  على  اأبناءها  تن�ضئ  ومذهبية  ودينية  قبلية  تكوينات  �ضورة  يف  »اجلامع« 
والرتباط بها على ح�ضاب املواطنة يف الدولة، وتراجع راأ�ش املال الجتماعي »العابر«، 
الذي يقوم على جتميع الأفراد على اأ�ضا�ش الإرادة احلرة الطوعية خلدمة ق�ضايا عامة 

دون النظر اإىل الختالف يف النتماء القبلي اأو اجلهوي اأو الديني اأو املذهبي))). 

4- �صعود خطابات الأقليات

قدرتها على  القومية، وعدم  الدولة  وترهل  التنوع،  اإدارة  الف�ضل يف  اأدى 
اأمام  املتكررة  وهزائمها  وطني،  م�ضروع  اإطار  يف  مواطنيها  لكل  املواطنة  حتقيق 

بني  التما�ضك  يعني  الأول  النوع  والعابر.  اجلامع  الجتماعي:  املال  راأ�ش  من  نوعني  بني  كوك  وول  يفرق   (((
املتماثلني يف مواجهة املختلفني مثل النتماء القبلي اأو الع�ضائري اأو الديني، وهو يحفظ للمجتمع متا�ضكه لكنه 
يحد من تنوعه. اأما النوع الثاين، اأي العابر فهو على العك�ش يجمع بني خمتلفني يف الراأي اأو املعتقد اأو الثقافة 

حول ق�ضية عامة، مما يتيح تبادل الأفكار، والنفتاح على الآخر املختلف، ويوفر للمجتمع التعددية، والتنوع.
 M. Woolcock, Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and

.Policy Framework, Theory and Societ, Vol. 27, No.,21998, pp 161-168
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التي  العربي،  اأحد مواطن اجلرح يف اجل�ضد  الأقليات  اعتبار ملف  اإىل  اإ�ضرائيل 
له،  ويوؤ�ضل  يغزيه،  ما  له  العربي من خالله. هذا اخلطاب  العامل  ميكن اخرتاق 
�ضياق  يف  الإ�ضرائيلية  وال�ضيا�ضية  البحثية  الدوائر  يف  الطرح  يف  املنطقية  ويهبه 

م�ضروع متكامل لتفكيك املنطقة العربية. 

بالطبع يوجد الكثري الذي كتب يف هذا املجال، ولكن ميكن التوقف - يف 
هذا ال�ضياق - اأمام كتاب و�ضعه موردخاي ني�ضان، وهو اأ�ضتاذ جامعي اإ�ضرائيلي، 
الأمنية  ت�ضابكاته  له  الأخرى،  العامل  جامعات  وبع�ش  اأبيب  تل  يف  ُيدر�ش 
وال�ضيا�ضية، واهتماماته البحثية التقليدية يف الأديان واجلماعات الدينية. الظاهر 
من عنوان الكتاب اأنه يتحدث عن الأقليات يف ال�ضرق الأو�ضط، لكن اخلو�ش 
يف باطنه، وما حمله من اأطروحات و�ضيناريوهات، تعززها �ضيا�ضات عامة ر�ضدها 
الكتاب لي�ش جمرد موؤلف علمي، لكنه  اأن  نتيجة مفادها  اإىل  الباحث، يحملنا 
م�ضروع دولة وجمتمع، ُي�ضخر فيه الباحث العلم يف خدمة ال�ضيا�ضة ب�ضكل فج، 
فا�ضح، ومبا�ضر مما يندر وجوده، بهذه الكيفية، يف درا�ضات اأخرى، مهما بلغ انحياز 

وا�ضعوها))). 

ينطلق الكتاب من اأطروحة اأ�ضا�ضية مبناها اأن ن�ضوء اإ�ضرائيل، بو�ضفها دولة 
يدين �ضكانها باليهودية، اأدى اإىل تغيري م�ضار التاريخ واجلغرافيا يف ال�ضرق الأو�ضط، 

 (1)Mordechai Nisan, Minorities in the Middle East, a History of Struggle and Self-Expression, 

.London: McFarland & Company Inc. Publishers, Second Edition, 2002
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وو�ضعت اجلماعات الدينية امل�ضيحية وامل�ضلمة غري املنتمية اإىل املجموع العربي 
ال�ضني، على طريق التحرر من الهيمنة واخل�ضوع. ويف راأيه اأن اإ�ضرائيل اأحرزت - 
يف ن�ضاأتها - اأمرين اأ�ضا�ضيني: النف�ضال اجلغرايف وتكوين كيان م�ضتقل، وتبني 
لغة اأخرى غري العربية. من هنا فاإنه على اجلماعات الدينية امل�ضلمة وامل�ضيحية 
ا  ا عرب النف�ضال، ولغويًّ ال�ضري على هذا النهج، من خالل تاأكيد ذاتيتها، جغرافيًّ

عرب اإحياء لغات قدمية تعرب بها عن نف�ضها خارج اللغة العربية. 

ال�ضرق  الأٌقليات يف  م�ضاألة  يتناول  الذي يف ظاهره  الكتاب،  اأن  وامللفت 
اأقليات  بني  ما  الأقليات،  تق�ضيم  عليها يف  متعارف  اأمناط  اإىل  يلجاأ  الأو�ضط، مل 
لغوية وعرقية ودينية، واعتمد فقط على تق�ضيم واحد هو التق�ضيم الديني، األغى 

به كافة الهويات الأثنية واللغوية. 

يف الق�ضمني الأول والثاين من الكتاب تناول موردخاي ني�ضان ما �ضماه 
العرقية  واجلماعات  والعلويني  والدروز  والرببر  الأكراد  وهي:  امل�ضلمة  الأقليات 
على حدود باك�ضتان واأفغان�ضتان، ويف الق�ضم الثالث يتناول الأقليات امل�ضيحية 
ويخ�ض�ش  ال�ضودان،  جنوب  وقبائل  واملوارنة  وال�ضريان  والأرمن  الأقباط  وهي: 
الق�ضم الرابع للحديث عن ا�ضرتاتيجيات اإ�ضرائيل للتعامل مع الأقليات الدينية 

امل�ضلمة وامل�ضيحية يف املنطقة. 

هنا تثار ت�ضاوؤلت كثرية، اأهمها اخلا�ش بالتق�ضيم والت�ضنيف، وهو ت�ضاوؤل 
الكاتب  يعترب  الكتاب  هذا  يف  عام.  بوجه  الجتماعي  البحث  يف  حموري 
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املدخل الرئي�ضي يف العالقة بني الأغلبية والأقلية هو التاأكيد على الهوية الدينية 
اأي  يهودي،  ديني  ما بني كيان  اإطار عالقة مركبة جتمع  املنف�ضلة يف  املذهبية  اأو 

اإ�ضرائيل، وكيانات دينية فرعية م�ضلمة وم�ضيحية منف�ضلة. 

ويطالب موردخاي ني�ضان با�ضتلهام روح اإ�ضرائيل يف اإن�ضاء دولتها. وطرح 
�ضبكة  اإن�ضاء  ويعني   Ultra-Zionism املمتدة«  »ال�ضهيونية  هو  جديًدا  مفهوًما 
املحور، والأقليات الأخرى هي  اإ�ضرائيل هي  فيها  العالقات تكون  متكاملة من 
الأطراف، بحيث ي�ضبح هناك اأكراد �ضهاينة، وموارنة �ضهاينة، وبربر �ضهاينة، اإلخ، 
يحققون ا�ضتقاللهم اجلغرايف، اأو اللغوي، اأو كليهما مبا يخدم حتالفهم مع اإ�ضرائيل. 

ال�ضياق،  هذا  يف  يهمنا  ما  وهو  للجدل،  املثري  كتابه  موردخاي  ويختتم 
اأهمية الأن�ضطة، واملبادرات امل�ضرتكة التي جتمع ممثلي املجتمعات  بالتاأكيد على 

الدينية املتنوعة يف ح�ضار الإرهاب، والهيمنة العربية الإ�ضالمية يف املنطقة.

-3-

تقل�س احل�صور امل�صيحي العربي

ترتب على هذه الإ�ضكاليات عدد من التداعيات، اأثرت �ضلًبا على احل�ضور 
امل�ضيحي يف املحيط العربي على عدة م�ضتويات:
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بظهور  ارتبط  والذي  العربية،  املنطقة  يف  الت�ضامح  عدم  من  مناخ  �ضيوع     -1
تاأويالت وتف�ضريات دينية مت�ضددة، تنفي عن الآخر ح�ضوره، ومواطنته، 
وتعيد اإنتاج الت�ضورات القدمية التي حتكم عالقة امل�ضلم بغري امل�ضلم قبل 
اأن هذه الت�ضورات حدثت لها  ن�ضوء الدولة احلديثة مثل الذمية. وبرغم 
مراجعات جذرية على يد مفكرين اإ�ضالميني معا�ضرين مثل الدكتور اأحمد 
الب�ضري  طارق  وامل�ضت�ضار  العوا  �ضليم  حممد  والدكتور  املجد،  اأبو  كمال 
وغريهم، على خلفية انق�ضاء الدولة القدمية التي طبقت بها، ون�ضوء دولة 
حديثة �ضنعها امل�ضلم وغري امل�ضلم،  ويتمتع كالهما فيها بحقوق املواطنة 
بهذه  توؤمن  اإ�ضالمية  حركات  هناك  تزال  ل  اأنه  اإل  منقو�ضة  غري  كاملة 

الت�ضورات، وترى اأنها ت�ضلح للتطبيق يف ظل الدولة القائمة. 

�ضوره  اأعلى  بلغ  والذي  امل�ضيحيني،  مواجهة  يف  الطائفي  العنف  تف�ضي      -2
يف العراق يف ظل عمليات التفجري والقتل والختطاف التي تعر�ش لها 
امل�ضيحيون والكنائ�ش واملوؤ�ض�ضات امل�ضيحية، وتركزت العتداءات اأ�ضا�ًضا 
وكذلك  منهما،  جماعية  نزوح  موجات  اإىل  اأدى  مما  واملو�ضل،  بغداد  يف 
بنحو  العراق  خارج  اإىل  هاجروا  الذين  امل�ضيحيني  تعداد  ويقدر  الب�ضرة، 
250 األف من اأ�ضل 800 األف م�ضيحي ع�ضية اجتياح القوات الأمريكية 
للعراق عام 2003، ما يقرب من ن�ضفهم كانوا يعي�ضون يف بغداد))). ويعرف 

مركز  بريوت:  م�ضيحية،  مع�ضلة  اأم  عربية  م�ضكلة  العربي،  امل�ضرق  امل�ضيحي يف  الدور  تراجع  �ضعد،  اأنطوان   (((
ع�ضام فار�ش لل�ضئون النيابية، 0)20، �ش �ش 45-44.
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اأحداًثا متقطعة، ازدادت وتريتها يف العقود الأخرية من  املجتمع امل�ضري 
يف  وتت�ضبب  كنائ�ش،  وت�ضتهدف  �ضحايا،  تخلف  التي  الدينية  التوترات 
تخريب من�ضاآت ومبان، وبرغم وجود حالة رف�ش عام يف املجتمع امل�ضري 

لها اإل اأن اأحداث العنف ذات الوجوه الدينية ت�ضتمر على نحو مقلق.

3-   النكفاء، حيث عمد امل�ضيحيون على النكفاء على الذات اخلا�ضة، و�ضكلت 
املوؤ�ض�ضات الدينية املالذ بالن�ضبة لهم، نظًرا لأنها هي الوحيدة يف حميطهم 
الديني التي تتمتع بال�ضرعية، وامل�ضداقية، يف وقت مل توجد فيه موؤ�ض�ضات 

مدنية جتمعهم ب�ضركائهم يف املواطنة من امل�ضلمني. 

4-     تراجع احل�ضور ال�ضيا�ضي للم�ضيحيني، �ضواء يف املوؤ�ض�ضات ال�ضيا�ضية التي 
تت�ضكل بالنتخاب مثل الربملان، اأو يف مواقع الإدارة العليا، اأو يف املجال 
العام من اأحزاب ونقابات وخالفه، مما اأ�ضعرهم بالتهمي�ش، رمبا تكون احلالة 
ال�ضتثنائية يف ذلك الأردن التي يتمتع فيها امل�ضيحيون بو�ضع خا�ش يف 

ظل ارتباطهم بالنظام امللكي القائم.

اإىل الدول الغربية نتيجة عوامل عديدة  5-    تزايد معدلت الهجرة امل�ضيحية 
امل�ضيحيني  تعداد  على  اأثر  مما  اأي�ًضا  ودينية  ثقافية،  �ضيا�ضية،  اقت�ضادية، 
الغرب لي�ضت م�ضيحية فقط، بل  اإىل  العربية  الهجرة  واإذا كانت  العرب. 
فاإن  اأف�ضل،  حياة  عن  بحًثا  هاجر  امل�ضلمني  من  عري�ًضا  قطاًعا  هناك  اأن 
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الو�ضع بالن�ضبة للم�ضيحيني اأكرث تعقيًدا حيث توؤثر الهجرة لي�ش فقط على 
اأي�ًضا على النظرة  احل�ضور العددي للم�ضيحيني يف العامل العربي، ولكن 

العامة لتحديات البقاء و�ضط غالبية ال�ضكان من امل�ضلمني.  

6-     �ضيوع لغة جديدة يف املجال العام للتعبري عن العالقات الإ�ضالمية امل�ضيحية، 
ا  ا وثقافيًّ التاريخي، دينيًّ العمق  تاأخذ يف اعتبارها  غري متعارف عليها، ول 
ومتيل اإىل الت�ضدد، واخل�ضونة، وتنزع اإىل ال�ضجال الديني، والت�ضكيك يف 

العقائد، والتعري�ش بخ�ضو�ضيتهم الدينية. 

7-     التغري يف ال�ضيكولوجية الدينية، من النفتاح اإىل التقوقع، من الندماج يف 
املجتمع اإىل اخلوف منه، هيمن ذلك على اخلطابات الدينية التي اتخذت 
يف  ال�ضت�ضهاد  ثقافة  على  املفرط  والرتكيز  العقيدة،  عن  الدفاع  موقف 
مواجهة  يف  والثقايف  الديني  التمييز  اأ�ضكال  اإنتاج  يعيد  جمتمع  مواجهة 
الفردي  »اخلال�ش  على  امل�ضتمر  التاأكيد  عن  ف�ضاًل  ا،  دينيًّ املختلفني 
للموؤمن« دون طرح ت�ضورات لهوتية حول دور الإميان يف تغيري املجتمع، 
والق�ضاء على الظلم، والف�ضاد، وال�ضتبداد. وهو ما اأ�ضهم بدوره يف تغذية 

الن�ضحاب من املجتمع بت�ضورات دينية. 

8-     ظهور ردة فعل معاك�ضة لدى بع�ش امل�ضيحيني، من رف�ش وان�ضحاب وخوف 
على امل�ضري، اإىل احتجاج، ومقاومة، وتع�ضب. ويذهب جريوم �ضاهني اإىل 
اأو  ياأ�ًضا،  الياأ�ش، فبدًل من ال�ضت�ضالم  اآخر من  »الع�ضبية هي �ضكل  اأن 
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�ضيا�ضات  اإىل  امل�ضيحيني  الع�ضبية  تقود  الهجرة  اأو  والنزواء،  النغالق 
منقولة  �ضلبية«  »�ضورة  اأحيانًا  تاأخذ  املقاومة  اأن  لوحظ  وقد  »مقاومة«))). 
ا ملا تقوم به بع�ش جماعات الإ�ضالم ال�ضيا�ضي، مثلما ظهر يف م�ضر  حرفيًّ
يف الآونة الأخرية من احتجاجات متوالية على عمل فني اأو رواية اأدبية، 

وخالفه على خلفية رف�ش الطعن يف العقيدة امل�ضيحية. 

-4-

ال�صتقالل الثاين.. الفر�س والتحديات

يف  جت�ضدت  والتي  العربية،  الدول  بها  متر  التي  اجلديدة  املرحلة  ت�ضكل 
الثورة التون�ضية، ثم ثورة 25 يناير ))20، والتي اأدت اإىل اإ�ضقاط النظام، وفتحت 
املجال اأمام خمتلف القوى والتيارات كي تتخل�ش من اإرث املا�ضي، وتعيد بناء 
جمتمع جديد ينطوي على عالقات اأكرث انفتاًحا واأقل توج�ًضا، تقوم على امل�ضاواة 

والعدالة بني امل�ضلمني وامل�ضيحيني. 

مدخاًل  الدميقراطية،  الثورة  يف  الثاين«  »ال�ضتقالل  على  احل�ضول  ويعد 
جديًدا لإعادة اندماج امل�ضيحيني العرب يف التيار الرئي�ضي للمجتمعات العربية 
امل�ضلمون  واجه  ال�ضابق  الجتماعية. يف  والعدالة  والدميقراطية  باحلرية،  املطالب 

النور  تعاونية  بريوت:  امل�ضري،  وخيارات  الراهنة  التحديات  العرب،  امل�ضيحيون  �ضاهني،  جريوم  الدكتور   (((
الأرثوذك�ضية، 2008، �ش 38).
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وامل�ضيحيون العرب ال�ضتعمار الأجنبي، وح�ضلوا على ال�ضتقالل الأول، وبعد 
عدة عقود عادوا اإىل �ضفوف املواجهة مًعا، وح�ضلوا على ال�ضتقالل الثاين من 

ال�ضتعمار الداخلي.

ويف هذا النطاق هناك اجتاهان اأ�ضا�ضيان: 

قلب  يف  التحرير  ميدان  يف  تبلور  الذي  يناير   25 ثورة  اجتاه  هو  الأول:  الجتاه 
القاهرة، من خالل م�ضاركة امل�ضلمني وامل�ضيحيني مًعا، وهو ما دعا ال�ضيخ يو�ضف 
القر�ضاوي عقب زوال نظام مبارك اإىل خماطبة »اأهل امليدان«، م�ضلمني وم�ضيحيني 

يف �ضالة اجلمعة يف �ضابقة مل حتدث، وقد اأثارت امتعا�ش بع�ش املت�ضددين. 

ثقافة »ميدان التحرير« تعني الكثري بالن�ضبة للعالقات الإ�ضالمية امل�ضيحية:

• ك�ضر حاجز اللقاء، واللتقاء حول اأجندة �ضيا�ضية تتعلق بتغيري املجتمع، 	
تتجاوز الذهنية الطائفية.

• من 	 اأيام  مدار  على  امليداين  التعاي�ش  خربة  خالل  من  املبا�ضر  الفح�ش 
حيث اكت�ضاف الآخر على حقيقته دون افتعال اأو تزييف اأو الوقوع يف اأ�ضر 

ال�ضور النمطية اخلاطئة.

• �ضابق، 	 نظام  بقايا  يرعاه  عنف  مع  املواجهة  حمنة  يف  والتعا�ضد  الت�ضامن 
وم�ضاعر اخلوف من املجهول القادم، والرجاء الذي يتلكاأ يف البزوغ.
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وبينما كان املعت�ضمون يف ميدان التحرير يدافعون عن الثورة، كانت »اللجان 
ال�ضعبية« من املواطنني يدافعون عن مقدرات املجتمع، الأرواح واملمتلكات. مل 

مٌي�ش مواطن م�ضيحي، اأو كني�ضة، اأو من�ضاأة دينية. 

بني  يجمع  »عابر«  اجتماعي  مال  لراأ�ش  جديد«  »ميالد  هو  باخت�ضار 
امل�ضريني املختلفني يف النوع والدين والفكر واملوقع الجتماعي، لقاء ممتد على 
مل  التحرير«  »ميدان  ثقافة  املتبادل.  والحرتام  والت�ضامن،  الثقة،  من  اأ�ضا�ش 
التوافق بني  به، وا�ضتمدت روحها وزخمها من  تعرف ال�ضتقطاب، ومل ت�ضمح 
املختلفني، وكانت، ول تزال من املمكن اأن تلد نظاًما جديًدا ي�ضتوعب الكل، ول 

ي�ضتبعد اأحًدا. 

باإمكانهم  العرب  وامل�ضيحيني  امل�ضلمني  اأن  تعني  التحرير«  »ميدان  ثقافة 
الطائفية  اإرث  عن  بعيًدا  وامل�ضاواة،  العدالة  يحقق  �ضيا�ضي  نظام  بناء  يعيدوا  اأن 

وال�ضك املتبادل والتمييز يف اإطار هوية اجتماعية جديدة. 

الجتاه الثاين: هو اجتاه ما قبل ثورة 25 يناير، يعي�ش على ال�ضتقطاب، والتمييز، 
اأو  الدين  اأو  النوع  يف  املختلفني  بني  الرتياب  م�ضاعر  وزرع  التوافق،  وتعطيل 

املعتقد ال�ضيا�ضي اأو الفكري. 

يعزز  الذي  »اجلامع«،  الجتماعي  املال  راأ�ش  من  يعمق  هو  باخت�ضار 
الت�ضامن حول ال�ضيغ التقليدية يف العالقات الجتماعية، ويطورها اإىل مواجهة 

مع الآخر املختلف. وقد ترتب على هذا الجتاه تداعيات كثرية �ضلبية، اأهمها:



احل�صور امل�صيحي العربي.. العمق والإ�صكاليات
349349

• م�ضاجالت 	 نعرفه يف  لي�ش جديًدا  وهو  العلماين،  الإ�ضالمي  ال�ضتقطاب 
ممتدة، واتهامات متوا�ضلة بني هذا الطرف اأو ذاك. تداعي الأنظمة امل�ضتبدة 
ثم م�ضر،  تون�ش،  التي حدثت يف  ال�ضعبية  الثورات  العربية يف  املنطقة  يف 
وت�ضتعل الآن يف ليبيا واليمن و�ضوريا ينع�ش هذا ال�ضتقطاب، ويحوله من 
لحتكار  نظًرا  مفعوله  يحدث  مل  عقود  مدار  على  ممتد  فكري  ا�ضتقطاب 
اإىل  ال�ضتقطاب،  من  النوع  هذا  ملثل  وتوظيفها  لل�ضلطة،  املهيمنة  النخبة 
يف  العرب  امل�ضيحيون  املجتمع.  هوية  على  ال�ضارع  يف  �ضيا�ضي  ا�ضتقطاب 
قلب هذا ال�ضتقطاب، فمن ناحية تنادي القوى العلمانية بدولة تقوم على 
ومن  املواطنني،  بني  للتمييز  �ضبًبا  الدين  يكون  اأن  دون  الكاملة  املواطنة 
اإىل  ت�ضتند  حديثة  بدولة  الإ�ضالمية  القوى  غالبية  تطالب  اأخرى  ناحية 
حكم القانون واملوؤ�ض�ضات، ولكن على نحو يجعل الدين حا�ضًرا يف بنيتها 
ال�ضيا�ضية والقانونية والجتماعية. اإذا كان هذا هو احلادث يف م�ضر حالًيا، 
لبنان  امل�ضيحيني يف  فاإن  وذاك،  الطرف  هذا  بني  باأنهم  امل�ضيحيون  وي�ضعر 
يقعون بني �ضقي رحى اأخرى هو ال�ضتقطاب بني ال�ضنة وال�ضيعة، اأو املوالة 
واملعار�ضة، وهو تناق�ش �ضيا�ضي ومذهبي، تغذيه �ضيا�ضات اإقليمية ودولية. 

• مواجهات 	 اأو  طائفية،  حتر�ضات  �ضكل  يف  �ضواء  الدينية،  التوترات  عودة 
تدمر فيها كنائ�ش، وتزهق اأرواح مواطنني، م�ضلمني وم�ضيحيني، وحتطم فيها 
املمتلكات، ويزداد ال�ضعور باخلوف، والياأ�ش، ويعاد اإنتاج التهامات املتبادلة، 

وتبعث الق�ض�ش والروايات القدمية يف العالقات بني الطرفني من مرقدها. 
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• ت�ضاعد اأ�ضوات كانت خافتة يف ال�ضابق، تطرح روؤى دينية �ضديدة التقوقع، 	
تعمق  اأفكار  وتطرح  وتفرده،  خ�ضو�ضيته  الرحب  امل�ضري  الفقه  ت�ضلب 
م�ضاعر الرتياب، واخلوف، وتولد ردة فعل عك�ضية غا�ضبة يف وقت يعيد 

املجتمع فيه بناء ذاته. 

• ا�ضتمرار ذهنية اإدارة امللف الديني كما كانت يف النظام ال�ضابق من حيث 	
مع  ب�ضفافية  التعامل  وعدم  العرفية،  احللول  اإىل  والركون  القانون،  تنحية 
التوترات الدينية، والكتفاء باحلديث املبهم حول القلة اأو ال�ضرذمة التي 
تفتعل الفتنة، اأو فلول النظام ال�ضابق، اأو الأيادي اخلارجية، ومتثل جميعها 
اإىل  الإ�ضاءة  يف  ال�ضالعة  لالأطراف  وا�ضح  حتديد  دون  للمجهول،  اإحالة 

العالقات الإ�ضالمية امل�ضيحية، على نحو يجعل املجتمع يتب�ضر الأمر.

ورغم هذه املظاهر ال�ضلبية يف التعامل مع ال�ضاأن الديني، فاإن الأمر ل يخلو 
من اإيجابيات يتعني التوقف اأمامها:

• الق�ضايا املتعلقة باملواطنة، والعالقات الإ�ضالمية امل�ضيحية اأ�ضبحت تداول 	
على نطاق وا�ضع، ومب�ضاحة اأكرث من ال�ضراحة.

• حتول العالقات الإ�ضالمية امل�ضيحية رمبا للمرة الأوىل منذ اأكرث من ثالثني 	
ظل  اأن  بعد  �ضيا�ضية،  موؤ�ض�ضات  اأمره  يف  تنظر  �ضيا�ضي،  �ضاأن  اإىل  �ضنة 
ل�ضنوات طويلة رهن للحل الأمني، والذي-لالأ�ضف- اأ�ضاء توظيفه ل�ضالح 

النظام ال�ضابق. 
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• الأزهر 	 يرعاها  التي  العائلة«  »بيت  من  كثرية،  وجلان  منتديات  ت�ضكل 
اإىل جلنة »العدالة الوطنية« مبجل�ش الوزراء، وخالفه، كل ذلك  ال�ضريف، 
حول  للنقا�ش  خمتلفة  م�ضتويات  على  لاللتقاء  كثرية  نقاط  هناك  يجعل 

م�ضكالت حقيقية، بعد اأن ظلت ل�ضنوات جمرد مظاهر احتفالية.

من املتوقع اأن ي�ضود هذه املرحلة كثري من غلو اأفراد وتيارات دينية كانت 
روؤى  بني  مواجهات  ال�ضيا�ضية  ال�ضاحة  على  وتغلب  املدنية،  احلياة  عن  بعيدة 
لت�ضفية  �ضرورية  تبدو  خماوف  من  تثريه  ما  رغم  احلالة،  هذه  ولكن  متناق�ضة، 
تناق�ضات نظام �ضابق، وبناء نظام جديد على اأ�ض�ش جديدة من العالقات التي 
تقوم على الفهم، والحرتام املتبادل، وتطبيق القانون يف دولة دميقراطية، ت�ضودها 

قيم العدالة واحلرية وامل�ضاواة. 

-5-

الإ�صالم احل�صاري.. مدخل جديد لعالقة قدمية

يف �ضوء التحولت التي اأملت باملجتمع امل�ضري خا�ضة على مدار الأ�ضهر 
التفاعالت  اأن تكون عليه  ملا ميكن  ا  اأ�ضا�ضيًّ املا�ضية، والتي متثل يف ذاتها منوذًجا 
منهجني  هناك  باأن  القول  ميكن  العربية،  املنطقة  يف  وامل�ضلمني  امل�ضيحيني  بني 
وعقيدته،  بذاته،  فيه  بوجوده  الآخر  ي�ضعر  رحب،  ح�ضاري  اأحدهما  لالإ�ضالم، 
منهج  وهناك  لالإ�ضالم.  ال�ضائد  العام  الت�ضور  مع  تناق�ش  دون  الفرعية،  وثقافته 
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ا، وي�ضكل رقيًبا على �ضمري  اآخر مت�ضدد، مغلق، ل يعرتف بالآخر املختلف دينيًّ
يف  ن�ضاأ  اآخر  فقًها  ميثل  والآخر  الرحب،  امل�ضري  الفقه  عن  يعرب  الأول  امل�ضلم. 

جمتمعات مغايرة، واكت�ضب منها خ�ضائ�ضه املت�ضددة. 

له،  ا  اأ�ضا�ضيًّ م�ضروًعا  املجتمع  تقدم  يجعل  الذي  هو  احل�ضاري  الإ�ضالم 
وفائ�ش التدين رافًدا من روافد التنمية، واحلرية الدينية وامل�ضاواة اأ�ضا�ش العي�ش 
فيه، والف�ضاء املدين مفتوح اأمام كل الأفكار والتيارات دون و�ضاية، اأو م�ضادرة 
مزايا  اأن  وتعرف  البناء،  واحلوار  النقدي،  التفكري  �ضاأن  من  تعلي  ثقافة  ظل  يف 
احلرية مهما �ضهدت من جتاوزات اأف�ضل بكثري من امل�ضادرة الفكرية التي تاأخذ 

يف طريقها عوامل التميز والختالف.

ومن الطبيعي اأن يتالقى امل�ضلم العربي مع امل�ضيحي العربي على اأر�ضية 
الإ�ضالم احل�ضاري، الذي يرف�ش الغلو والتطرف، وي�ضون احلرية الدينية، ويعلي 
يف  احل�ضور  عنوان  الإجناز  ويجعل  العامة،  الوظائف  �ضغل  يف  الكفاءة  �ضاأن  من 

املجتمع، دون نظر اإىل النوع اأو املعتقد الديني لالأ�ضخا�ش.  

العربية  للثقافة  يحفظ  جديد،  اجتماعي«  »انتماء  هو  احل�ضاري  الإ�ضالم 
تنوعها ورحابتها. وقد عرب الدكتور كمال �ضليبي عن هذه الظاهرة بقوله: »العرب 
التخلف يف  قوى  مواجهة  احل�ضاري يف  لالإ�ضالم  الطبيعيون  احللفاء  امل�ضيحيون 

البالد العربية«))). 
الدكتور كمال ال�ضليبي واآخرون، امل�ضيحيون يف لبنان وال�ضرق )روؤى م�ضتقبلية)، بريوت: دير �ضيدة الن�ضر   (((

ن�ضبيه- غو�ضطا، 997)، �ش 40.
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هذا الراأي اأعاد التاأكيد عليه الكاتب عبد الرحمن الرا�ضد بعبارة اأخرى 
»يف بع�ش احلالت الإرهاب املتعمد �ضد امل�ضيحيني العرب حقيقي، فاإنه جزء من 
حمنة كل املنطقة، حيث اإن التطرف الإ�ضالمي املوجه �ضد اأبناء الإ�ضالم اأنف�ضهم 

اأعظم...«))).

فر�ضة حقيقية  لديه  الإ�ضالم احل�ضاري  اأن  يبدو  الآنية  امل�ضرية  يف اخلربة 
تلتقي  جامع  كيان  اإىل  -واقًعا-  حتولت  التي  الأزهر،  موؤ�ض�ضة  اإطار  يف  للت�ضكل 
فيه التيارات الإ�ضالمية املتنوعة، والقوى العلمانية، وي�ضعر امل�ضيحيون بانتمائهم 
له، وميكن من خالل اللتقاء يف رحابها التفاق على املبادئ الأ�ضا�ضية احلاكمة 
ملقت�ضيات  اأ�ضمل  روؤية  اإطار  يف  والن�ضبي،  املقد�ش  والدولة،  الدين  بني  للعالقة 

ا، يريد اأن يكون اأكرث ت�ضاحًما، واأقل تع�ضًبا. جمتمع يحبو دميقراطيًّ

هذه ال�ضيغة لي�ضت �ضعبة املنال، وميكن حتقيقها يف ظل حوار ح�ضاري ممتد، 
الجتهادات  من  وهناك  والرتياب،  اخلوف  يعرف  ل  كما  ال�ضتقطاب،  يعرف  ل 
حقوق  تعزز  احل�ضاري  لالإ�ضالم  الفقري  العمود  ت�ضكل  التي  املعتربة  الإ�ضالمية 
الدينية، واحلق يف  الدينية، وت�ضون احلرية  العقائد  ا، وحترتم  للمختلف دينيًّ املواطنة 
الكفاءة،  مبداأ  اأ�ضا�ش  على  اأدناها  اإىل  اأعالها  من  الدولة  العامة يف  املنا�ضب  �ضغل 
والنظر اإىل الرتاث احل�ضاري امل�ضيحي بو�ضفه جزًءا اأ�ضياًل من الثقافة العربية، العرب 
اأوىل به من غريهم، وكني�ضة العرب احلية الناب�ضة ل تخ�ضم من الإ�ضالم وامل�ضلمني.
عبد الرحمن الرا�ضد، امل�ضيحيون العرب والهروب من التطرف، جريدة ال�ضرق الأو�ضط، ال�ضبت 25 دي�ضمرب   (((

 .20(0
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دعاين الدكتور �ضالح الدين اجلوهري، م�ضكوًرا للم�ضاهمة بورقة بحث يف 
موؤمتر تعارف احل�ضارات الذي اأَ�ضرف على تنظيمه، ولول وجودي بعيًدا عن م�ضر 

يف تلك الفرتة، لكنت قد �ضعدت بال�ضتجابة اإىل دعوته الكرمية. 

لكني تابعت اأعمال املوؤمتر عن ُبعد، وخالل متابعتي كانت تتاأكد عندي 
وقد  احل�ضارات،  تعارف  على  وا�ضًعا  الباب  فتحت  قد  امل�ضرية  الثورة  اأن  فكرة 
كانت هذه الفكرة اأول ما خطر ببايل كمو�ضوع بحث للم�ضاركة يف اأعمال املوؤمتر.

الأ�ضتاذ  املفكر  هو  احل�ضارات،  تعارف  فكرة  رائد  اأن  اإىل  اأنّوه  اأن  بد  ول 
زكي امليالد، الذي قام بتحليل فكرة حوار احل�ضارات، واكت�ضف عقمها وف�ضلها 
ل�ضمويل  احل�ضارات  �ضدام  فكرة  ورف�ش  والعملي،  النظري  امل�ضتويني  على 
ونعلم من  ال�ضعوب.  بني  والتباغ�ش  والعنف  العن�ضرية  تكّر�ش  لأنها  هنتنجتون 
كتاباته ال�ضابقة اأنه اهتدى اإىل فكرة تعارف احل�ضارات من تاأمله العميق يف �ضورة 

الثورة امل�ضرية.. وتعارف احل�ضارات

حممد يوسف عدس
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ژڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ   ع�ضرة:  الثالثة  الآية  الأخ�ش  وعلى  احلجرات، 
چ  چ   چ  ڇ  ڇژ.

ثم ذهب يحلل الآية القراآنية الكرمية، ويطّور فكرته عن تعارف احل�ضارات، 
يف جهد فكري مبدع،  ليوؤّكد اأن ما تفتقر اإليه ال�ضعوب، وما يدفعهم اإىل الت�ضادم 
والعنف اأكرث من اأي �ضيء اآخر هو جهلهم بع�ضهم ببع�ش، واأن ما ينق�ضهم يف 
اأن يعرف بع�ضهم البع�ش الآخر، واأن يفهم مقّومات  حقيقة الأمر هو التعارف، 
ح�ضارته، ويتقبلها على ما هي عليه، خا�ضة واأنه لحظ يف عملية حوار احل�ضارات 
كثرًيا من اجلدل العقيم، وحماولة بع�ش الأطراف التي ترى يف ح�ضارتها تفوًقا، 
لتختزل  العوملة  فكرة  برزت  ثم  ومن  الآخرين،  على  احل�ضارة  هذه  تفر�ش  اأن 
احل�ضارات كلها اإىل ح�ضارة واحدة ت�ضود اجلميع، وتلغي اخل�ضو�ضيات الثقافية 

التي تتميز بها ال�ضعوب املختلفة.

 وهذا ما ترف�ضه الفكرة القراآنية يف التعارف احل�ضاري، التي توؤكد الأ�ضل 
الواحد جلميع الب�ضر، واأن التفا�ضل لي�ش باللون اأو اجلن�ش اأو املعتقد، واإمنا بالتقوى، 
وهو معيار لي�ش لأحد من الب�ضر اأن ميلك احلكم به على الآخرين، واإمنا هو من 
خ�ضو�ضيات الألوهية، فاهلل وحده هو الذي ميلك ميزان التقوى، وهو وحده الذي 
يحا�ضب عليها، اأما الب�ضر فلي�ش لهم اإل ما يظهر من �ضلوك النا�ش، وت�ضرفاتهم، 

واأخالقهم، كما تبدو يف معامالتهم بع�ضهم مع بع�ش.
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قبل  العملية،  الناحية  من  ممكًنا  احل�ضارات  تعارف  فكرة  حتقيق  يكن  مل 
الثورة امل�ضرية يف 25 يناير ))20م، ومل يكن اأحد ليحلم باأن ي�ضهد اإرها�ضات 
قّربت  امل�ضرية  الثورة  عبقرية  ولكن  النقا�ش،  من  عقود  قبل  الواقع  يف  حتّققها 
قوى  تطلق  اأن  ا�ضتطاعت  فكما  امل�ضتحيل؛  عداد  يف  كان  ما  وحققت  البعيد، 
التحرر الكامنة يف ال�ضعب امل�ضري، ا�ضتطاعت يف الوقت نف�ضه اأن متزق ال�ضتار 
الروؤية ال�ضحيحة عن عقول املجتمعات الأخرى يف العامل،  الذي كان يحجب 

وعلى الأخ�ش يف البالد الغربية، والوليات املتحدة الأمريكية من بينها.

من  املفاجئة،  الفريدة  املعرفية  احلالة  هذه  ت�ضوير  يف  اأبدع  هناك  ولي�ش 
الآية القراآنية: ژڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   
اأقول  ڳژ ]ق: 22[، فهذه الآية ت�ضور انك�ضاًفا للحقيقة مفاجًئا مبهًرا، بل 

�ضادًما اأي�ًضا؛ لأنه يجيء على غري توقع من الإن�ضان، مزلزًل لكل معتقداته ال�ضابقة 
مرجعيته يف  اأ�ضبحت هي  كلها، حتى  �ضنوات عمره  عقله عرب  تر�ّضخت يف  التي 
ت�ضكيل مواقفه و�ضلوكه وم�ضاعره، وحتى يف تف�ضري الوقائع والأحداث التي ي�ضادفها 

خالل خرباته وجتاربه اليومية، ثم ينهار ذلك كله يف حلظة واحدة كلمح بالب�ضر.

الروؤية  حاجز  فيها  ي�ضقط  التي  الفريدة،  الإن�ضانية  احلالة  هذه  مثل  يف 
العقلية ل تتعر�ش معتقدات الإن�ضان ال�ضابقة ملجرد ال�ضك فح�ضب، واإمنا للّنـْبذ 
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امل�ضحوب مب�ضاعر الندم والإثم، على اأن الإن�ضان قد �ضّيع �ضطًرا من حياته اأ�ضرًيا 
خلرافٍة اطماأّن اإليها، ومنحها ت�ضديًقا وقدا�ضة ل ت�ضتحّقها. 

هذا النقالب املعريف امل�ضحوب مب�ضاعر الإثم والندم، تدفع الإن�ضان اإىل 
التعبري بقّوة عن موقفه الفكري اجلديد، كاأنه يعتذر عن خطاأٍ ج�ضيم ما كان ي�ضّح 
له اأن يقع فيه، ويبقى حمتفًظا به كل هذا الزمن دون اأن ي�ضعه حلظة واحدة مو�ضع 

ت�ضاوؤل...!
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الإدراك  يف  بخ�ضو�ضية  تت�ضل  اأخرى،  حقيقة  احلقيقة،  هذه  اإىل  اأ�ضيف 
املعريف لالإن�ضان الغربي، الذي يتاأثر بال�ضورة املن�ضورة كقوة ذات تاأثري �ضحري يف 
ت�ضكيل الأفكار وامل�ضاعر، حتى ليمكن القول بال مبالغة اأن ال�ضورة يف اخلريطة 

املعرفية هي احلقيقة، واأن احلقيقة بال �ضورة هي ل �ضيء. 

وقد عرّب عن هذه الفكرة �ضحفي اأمريكي، بعد جل�ضة نقا�ش حول الق�ضية 
اأفهم الآن مدى ما يعانيه الفل�ضطينيون من  الفل�ضطينية، عّلق بقوله: لقد بداأت 
الحتالل الإ�ضرائيلي، خ�ضو�ًضا بعد اطالعي على هذا العدد الكبري من ال�ضور 
ذات الدللة على وقائع واأحداث مل ن�ضهدها على �ضا�ضات التلفزة الأمريكية، 
هذه ق�ضية عادلة، ولكن النا�ش يف الغرب مل ي�ضهدوا هذه ال�ضور، ولذلك ل ميكن 
اأن يفهموا الق�ضية على وجهها ال�ضحيح.  وملا �ُضِئل: مب تف�ّضر هذا..؟ قال بكل 
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ب�ضاطة: »لأن النا�ش تكيفوا على اأن يفهموا الواقع من خالل ال�ضورة، فال�ضورة 
هي اللغة احلديثة التي ميكن بها اأن تتحّدث اإىل هوؤلء النا�ش وتقنعهم بق�ضيتك، 

وما مل حت�ضن ا�ضتخدام ال�ضورة، فاإن ق�ضيتك عندهم خا�ضرة ل حمالة...!«

- 4 -

عاماًل  كانت  ال�ضورة  اأن  نوؤكد  اأن  ن�ضتطيع  امل�ضرية،  الثورة  على  وتطبيًقا 
حا�ضًما يف نقل ثورة ال�ضعب امل�ضري اإىل اأب�ضار وعقول مئات املاليني من الب�ضر، 
يف كل مكان على وجه الكرة الأر�ضية، فقد كانت �ضورة ح�ضود ال�ضعب امل�ضري 
حا�ضرة على اأو�ضع نطاق، �ضباح م�ضاء بال انقطاع على �ضا�ضات التلفزة العاملية، 
وقد ا�ضتمر هذا احلال على مدى ثمانية ع�ضر يوًما، وكان هناك ت�ضابق حمموم، 
الثورة، والرتكيز على تطوراتها  اأخبار هذه  متابعة  الف�ضائيات على  ومناف�ضة بني 
بتف�ضيل مكثف، حلظة بلحظة، وظلت �ضورة ميدان التحرير مباليينه املحت�ضدة، 
مو�ضع اهتمام الب�ضر من ال�ضني اإىل كاليفورنيا، ومن اأق�ضى �ضمال القارة الأوربية 
ملحمة  التحرير  ميدان  اأ�ضبح  حتى  ونيوزيلندة،  اأ�ضرتاليا  جنوب  اأق�ضى  اإىل 

اأ�ضطورية، يرتّدد نطقه العربي على كل الأل�ضنة بني خمتلف �ضعوب العامل.

الدكتاتورية  على  يثور  �ضعًبا  عينيه  اأمام  العامل  �ضهد  الفرتة  هذه  يف 
اإ�ضقاط  على  وي�ضر  والدميقراطية،  للحرية  ويهتف  العبودية،  يرف�ش  وال�ضتبداد، 
النظام القمعي،  يواجه عنف قوى الأمن التي تطلق الر�ضا�ش احلي بب�ضالة نادرة، 
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وظل �ضابًرا حمافًظا على اأ�ضلوبه ال�ضلمي ورباطة جاأ�ضه، حتى �ضقط الدكتاتور، 
ومتّزقت قواته الأْمِنّية. 

يف  ال�ضالة  اأداء  على  الثورة،  خالل  امل�ضريني  حر�ش  العامل  راأى  لقد 
قّدا�ضهم يف  باأداء  امل�ضيحيون  قام  بالآلف واملاليني، وكيف  اأوقاتها وا�ضطفافهم 
ينظفون  ون�ضاء  رجاًل  الثوار  �ضباب  كان  كيف  وراأْوا  امل�ضلمني،  اإخوانهم  حماية 
واملعت�ضمني،  املتظاهرين  من  الآلف  مئات  تركها  التي  املخلفات  من  ال�ضوارع 
وراأْوا كيف نّظم ال�ضباب اأنف�ضهم بعد �ضقوط قوات الأمن، واختفائها من ال�ضوارع 
يف جمموعات حلرا�ضة البيوت واملن�ضاآت العامة، وتنظيم املرور، وكيف تعاونوا على 

ذلك يف اأداء ح�ضاري منظم ورائع. 

كانت ال�ضورة هي الأداة الأ�ضا�ضية يف التعبري عن الواقع، وهكذا حتّدثت 
اأن  ميكن  ل  التي  امل�ضرتكة  الوحيدة  باللغة  العامل  �ضعوب  اإىل  امل�ضرية  الثورة 
تكذب، ول ميكن تاأويلها، فهي لغة مبا�ضرة ل حتتاج اإىل و�ضيط، اإنها لغة الفطرة 

الأ�ضلية التي يفهمها كل الب�ضر. 
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مل ُت�ضقط الثورة امل�ضرية اإذن الدكتاتورية يف م�ضر فح�ضب، واإمنا اأ�ضقطت 
الغ�ضاوة عن اأعني العامل الذي كان يرى امل�ضريني والعرب والإ�ضالم وامل�ضلمني 
وال�ضهيونية  الإمربيالية  قوى  باإحكام  لهم  �ضنعتها  �ضوداء،  نظارات  خالل  من 
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للثقافة  كارهة  متخّلفة  همجية  ل�ضعوب  مزّورة  �ضورة  خاللها  من  لريْوا  العاملية، 
وتخنع  والإرهاب،  العنف  اإىل  متيل  حاقدة  الإن�ضانية،  والقيم  الغربية  وللح�ضارة 

للعبودية، ول توؤمن بالت�ضامح والتعاي�ش ال�ضلمي مع بقية الب�ضر.

من هذا املنطلق بداأ تيار جديد ي�ضق كتلة الثقافة الغربية التقليدية، باأفكارها 
النمطية املَقْوَلَبِة عن الإ�ضالم وامل�ضلمني، لي�ضعها يف دائرة ال�ضك، ويحاول بناء 

مفاهيم جديدة، وت�ضكيل مواقف تتنا�ضب مع هذه املفاهيم. 

ول �ضك اأن يف هذا اإ�ضارة وا�ضحة الدللة على اأن هناك تغيرًيا ل ميكن 
اإعادة النظر نحو الآخر، ورغبة يف التعرف عليه من حيث  ال�ضتهانة به يف اجتاه 
هو ما هو عليه، ل من خالل القوالب النمطية التي �ضادت الفكر الغربي خالل 
فرتة �ضابقة، وهي اإ�ضارة وا�ضحة اأي�ًضا على اأن هناك رغبة يف اإن�ضاء عالقات �ضوية 
يف امل�ضتقبل مع الآخر، ويف هذا اعرتاف �ضمني باأن العالقة ال�ضابقة كانت غري 
�ضوية، ول بد من ت�ضحيحها، وهذا هو ما ت�ضتهدفه فل�ضفة تعارف احل�ضارات، يف 

جمال التطبيق. 

ولقد عر�ضت يف مقالت �ضابقة مناذج من كتابات غربية يف هذا الجتاه، 
كما عر�ضت نتائج موؤمتر هام انعقد حتت قبة الربملان الربيطاين لدرا�ضة اأثر الثورة 
 ،(SOAS( العربية يف العامل، اأما كلية الدرا�ضات ال�ضرقية والإفريقية بجامعة لندن
الندوات  من  عدد  بتنظيم  ))20م،  �ضنة  من  املا�ضية  الفرتة  خالل  قامت  فقد 
منظموها من  ب�ضفة خا�ضة، حر�ش  وامل�ضرية  العربية  الثورات  واملحا�ضرات عن 
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الأ�ضاتذة والطالب على ا�ضتدعاء �ضهود عيان من ال�ضباب الذين فّجروا الثورة 
وتابعوها يف قلب ميدان التحرير، لالإدلء ب�ضهاداتهم واأفكارهم، وقد تناولْت هذه 
الأن�ضطة الأبعاد املختلفة، والآثار املتوقعة يف امل�ضتقبل على ال�ضيا�ضات والعالقات، 

بني العرب من جهة، وبني العامل واإ�ضرائيل من جهة اأخرى.
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وخال�ضة الأمر، اأننا ب�ضدد مناذج عملية للتعارف احل�ضاري بدت اإرها�ضاتها 
تتجلى يف كالم وكتابات و�ضلوك يف �ضتى البالد الغربية، وي�ضتطيع كل مراقب 
بقوة  طريقه  ي�ضق  بداأ  قد  احل�ضاري،  للتعارف  قوي  فكري  تيار  يلم�ش وجود  اأن 
بطبيعته  واملعادي  الع�ضور،  مر  على  املرتاكم  الغربي  الثقايف  املوروث  خ�ضم  يف 
الغربية  واملواقف  لالأفكار  مراجعة  عملية  بالتاأكيد  هناك  وامل�ضلمني،  لالإ�ضالم 

التقليدية جتاه احل�ضارة الإ�ضالمية وجتاه امل�ضلمني.

يف  واتهام  ريبة  ومو�ضع  والقلق،  للهواج�ش  م�ضدًرا  الإ�ضالم  ظّل  فقد   
الغرب، وقد تبلورت هذه احلالة املر�ضية فيما يعرف بالإ�ضالموفوبيا، واحلرب على 

الإرهاب.

اإ�ضرار ال�ضعب  اأن  اأ�ضقطت الثورة هذه الهواج�ش، فاإنني اأرى  والآن وقد 
امل�ضري وال�ضعوب العربية على حتقيق حريتها كاملة، وال�ضري احلثيث لبناء اأنظمة 

دميقراطية حقيقية، هو اأكرب دعم للتعارف احل�ضاري بيننا وبني ال�ضعوب الغربية.
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ويف الوقت نف�ضه ل ميكننا اأن نتجاهل، اأن ثمة عوامل تثبيط واإعاقة حتول 
دون حتقيق التعارف احل�ضاري بني �ضعوب الأر�ش، تدّعمها قوى بعينها، لأن فكرة 
التعارف احل�ضاري تتعار�ش مع اأيديولوجية هذه القوى، القائمة على العن�ضرية 
والأنانية، والرغبة يف ال�ضيطرة، ونهب ثروات العامل، وا�ضتعباد �ضعوبه يف ال�ضرق 
وفى الغرب على ال�ضواء، ويجب على كل من يعمل يف جمال تعارف احل�ضارات، 

اأن يفهم حقيقة هذه العوامل والقوى امل�ضاّدة.
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م�صطلح تعارف احل�صارت.. ر�ؤية اإ�صالمية حوار مع 
زكي امليالد

حممد كمال الدين إمام

يف ع�ضر فو�ضى الكلمات، حتتاج االألفاظ اإىل �ضبط يحرر مفهومها الداليل، 
ويف�ضح عن م�ضمونها املعريف، بعد اأن تخرج من رحم معجمها اللغوي، اإىل زخم 
-كما  فامل�ضطلح  اخل�ضو�ص،  اإىل  العموم  من  اأي  اجلديد،  امل�ضطلحي  معجمها 
يقول بحق ال�ضاهد البو�ضيخي- هو: كلمة تتميز بانتمائها اإىل معجم خا�ص، ومن 

ا�ضتعمالها من قبل املخت�ضني يف ميدان معريف حمدد. 

تفيد اخلا�ضية االأوىل، اأن امل�ضطلح كلمة تفقد بالتدريج انتماءها اإىل اللغة 
العامة مكر�ضة انتماءها اجلديد فى لغة خا�ضة مبيدان معريف حمدد، وبفعل هذا 
االنتماء اجلديد، يدخل امل�ضطلح يف عالقة مع امل�ضطلحات االأخرى يف امليدان 

ا متما�ضًكا.  ذاته، لت�ضكل يف جمموعها ن�ضًقا م�ضطلحيًّ

اأهل  على  مق�ضوًرا  ا�ضتعماله  ي�ضبح  امل�ضطلح  اأن  الثانية،  اخلا�ضية  وتفيد 
اأن  نف�ضه مبا  االخت�ضا�ص، فهم حينما ي�ضتعملون م�ضطلًحا ما يدركون امل�ضمون 
امل�ضطلح خمالف  عليه  يحيل  الذي  امل�ضمون  اأن  اإال  عليهم.  مق�ضور  ا�ضتعماله 
للم�ضمون الذي حتيل عليه الكلمة عادة، اإذ قد يتغري م�ضمون الكلمة الواحدة 
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بح�ضب �ضياق دورها، وكيفيات ا�ضتعمالها، حتى اإن اأحد فال�ضفة اللغة قال: اإن 
ا�ضتعمال الكلمة هو الذي يحدد معناها، اأما م�ضمون امل�ضطلح - اأي املفهوم - 

فيظل هو ذاته بغ�ص النظر عن �ضياق وروده، وكيفيات ا�ضتعماله.

وبهذا فاإن وظيفة الن�ضق امل�ضطلحي، هي اأن يعك�ص ن�ضق املفاهيم املحددة 
اأنه متثيل ذهني ملو�ضوع من  املفهوم  املعرفة، وحد  بدقة داخل حقل من حقول 
ا اأو فكرة جمردة، ويت�ضكل هذا التمثيل الذهني  املو�ضوعات، قد يكون �ضيًئا ح�ضيًّ

من �ضمات داللية حتدد �ضورة املو�ضوع وطبيعته ووظيفته«.

باعتباره م�ضطلًحا يف  اأقراأ »تعارف احل�ضارات«  ومن هذا املنظور الداليل، 
معجم خا�ص، ولي�ص مفردة يف »قامو�ص لغوي«، واأقراأه من خالل مفهوم يتحدد 
واالختالفات،  بالفروق  اأي  مبقابالته،  خارجه  من  ويتحدد  مبكوناته،  داخله  من 

ولي�ص باالأ�ضباه والنظائر. 

�أوًل: �ضر�ع �حل�ضار�ت و�ملركزية �لأوروبية 

ال اأريد اأن اأحتدث عن »نهاية التاريخ« لفوكوياما، وال عن خلفياتها الفل�ضفية، 
فهي نوع مما ي�ضميه اأرنولد توينبي �ضراب اخللود. وهي اأطروحة لها جذورها يف فكر 
قاله �ضامويل هنتنجتون يف كتابه »�ضراع  ما  ونيت�ضه، ويكفيني  هيجل ومارك�ص 
احل�ضارات« )اإن املجتمعات التي تفرت�ص اأن تاريخها انتهى، هي دائًما جمتمعات 

يكون تاريخها على حافة االنهيار(. 
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يجد  غربي مل  الأنه خطاب  احل�ضارات«،  »حوار  اأحتدث عن  اأن  اأريد  وال 
االأمر  ن�ضبية،  املتعالية جميعها  القيم  منظومة  والأنه جعل  عند جمهوره،  �ضدى 
مفقود،  وتكافوؤ  من�ضودة،  هيمنة  ظل  يف  التهمي�ص  من  لونًا  احلوار  يجعل  الذي 

بحيث يبدو احلوار دعوة ر�ضيقة لال�ضت�ضالم لالآخر.

 اإن كلمة احلوار يف مفهومها الفل�ضفي، تعني منهجية مثالية للح�ضول على 
احلقيقة، ولكن يف احلركة الواقعية ال ي�ضري احلوار كما يقول -حامد ربيع- بحق:  

لغة الو�ضول اإىل احلقيقة، واإمنا و�ضيلة احل�ضول على تنازالت.

متجاوًزا  الذات  منتج ح�ضاري حول  متحور  فهو  احل�ضارات«،  »�ضراع  اأما 
الثقافة  تتحول  وفيه  احل�ضارات«،  »جوهر  هو  الذي  امل�ضرتك،  االإن�ضاين  االإرث 

الوطنية من رافد ح�ضاري اإىل منوذج مكتمل، ينبغي فر�ضه بالقوة اأو باحليلة.

الر�ضد،  �ضن  بلوغها  الأن  ال�ضراع،  ع�ضكرة  اإىل  بحاجة  الثقافة  تكن  ومل 
يعني اأن�ضنتها بال�ضرورة، اأي اإح�ضا�ضها بامل�ضرتك االإن�ضاين العام، الأن احل�ضارة - 
كما يقول حممد عزيز احلبابي- حتيا مغامرتها بالعنا�ضر املتنوعة التي توفرها لها 
ن�ضيج  اإنها  بل  بذاته،  وم�ضتقاًل  ثابًتا  كيانًا  توؤلف  ال  احل�ضارة  القومية،  الثقافات 
�ضريورة تاريخ الثقافات املمتزجة فيها، وعندما تتمتع كل الثقافات بحق املواطنة 
يف املجتمع االإن�ضاين، تكون احل�ضارة قد بلغت ذروتها، وبداأت فاعليتها تتحرك 

اإيجابًا يف املدينة الكونية. 
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اإن معنى احل�ضارة، له جتلياته يف ح�ضور االإن�ضان احلقيقي يف قلب املعمورة، 
واالإن�ضان احلقيقي جوهره دين متعقل، وعقل متدين، هكذا يف وحدة ع�ضوية 
فال  عقله  غاب  واإذا  عقله،  يف  ثقة  فال  دينه  االإن�ضان  خ�ضر  فاإذا  تام،  وتنا�ضق 

فهم لدينه.

وعندما تفقد ح�ضارة ما يف مرحلة من مراحل التطور، القدرة على التن�ضيق 
ان�ضقاق داخلي،  النافعة، يعرتيها  الرتبية  القدرة على  لديها  وتتقل�ص  والتنا�ضق، 
فتنزلق خطواتها نحو التيه، وهو ما يعانيه الغرب االآن، اأو نحو اجلمود، وهو ما يعانيه 

العامل الثالث، ومنه العامل االإ�ضالمي.

وهذا يعني اأن �ضراع احل�ضارات �ضعار كبري، تختفي خلفه اأزمة ح�ضارات 
اإىل  نحتاج  وهنا  ت�ضرعه،  ذواتها حتى  االإيجابي يف  وت�ضارع  تتاآكل من داخلها، 
�ضعار جديد، رمبا هو ما اأ�ضار اإليه هادي املدر�ضي قائاًل: »دعونا نتناف�ص يف �ضنع 

احل�ضارات، ولي�ص يف اإجها�ص اأجنتها«.

 اإنها دعوة نعرب بها هوة ال�ضراع على ج�ضر التعارف، الذي اأمرنا به، وحان 
وقت ا�ضتدعائه والتفاعل معه. الأن ال�ضراع ينطلق من حالة نفي، والتعارف ينطلق 
من حالة وعي، وهذا يعني اأن �ضراع احل�ضارات، هو موقف ا�ضتقطاب متجمد، 

وتعارف احل�ضارات هو منهج ا�ضتيعاب متجدد. 
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ثانًيا: تعارف �حل�ضار�ت 

العام  امتزج  وم�ضرًيا،  وتطوًرا  فكرة  احل�ضارات  تعارف  عن  يتحدث  وهو 
واخلا�ص عند زكي امليالد، واأ�ضبحت احل�ضارة �ضفحة من ذكرياته، ثم حتولت اإىل 
اأكرث همومه الكبرية ح�ضوًرا، اإىل اأن حملته االآية الثالثة ع�ضر من �ضورة احلجرات 

اإىل �ضاطئ الهدوء العلمي، فاأثمر تاأمله العميق لقول اهلل تعاىل ژڄ  ڃ  ڃ     
تبلور  اإىل  ]احلجرات: 13[،  ژ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇ 

مفهوم »تعارف احل�ضارات«.

الفكري  بوليده  مي�ضك  امليالد،  زكي  راأينا  املتوهج،  االكت�ضاف  حلظة  ويف 
قائاًل: »وتر�ضخت قناعتي به، وبقيت متحم�ًضا له، ومدافًعا عنه، و�ضعيت للتعريف 
والتب�ضري به، من اأجل اختباره، وج�ص النب�ص حوله، ومعرفة اجتاهات الراأي جتاهه«. 

وبالفعل �ضال مداد كثري حول امل�ضطلح واملفهوم، ر�ضده زكي امليالد بدقة، 
وتابع ب�ضغف ما كتب حوله من اأبحاث وندوات واآراء، والالفت للنظر تاأرجح تعامله 
مع امل�ضطلح بني االإجرائي والتاأ�ضي�ضي، فهو يف حديث له يف يناير عام 1998م، يف 
�ضحيفة )الراية( القطرية يقول: »اإن العامل بحاجة اإىل مرحلة ما قبل احلوار، وهي 
مقولة  اإن  احلديث:  ذات  يقول يف  ثم  احل�ضارات«،  تعارف  مبقولة  عنها  اأعرب  التي 
تعارف احل�ضارات هي التي تعرب عن الروؤية االإ�ضالمية يف النظر اإىل عامل احل�ضارات.
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ويف عام 2006م، عندما �ضدر كتاب من اإعداد زكي امليالد بعنوان »تعارف 
احل�ضارات«، جمع فيه ما كتب حول اأطروحته اجلديدة، معلًنا اأنها ا�ضتقرت مفهوًما 
مت �ضكه، وا�ضتوت على �ضوقها نظرية مت االعرتاف بها، وقال: »اأما اليوم -2006- 
حيز  ودخل  والتحديد،  التما�ضك  قوة  احل�ضارات  تعارف  مفهوم  اكت�ضب  فقد 
املجال التداويل، وبات معروًفا يف جمال الدرا�ضات احل�ضارية، ويف جمال احلديث 
جانب  اإىل  عنه  احلديث  ويجري  خا�ص،  ب�ضكل  احل�ضارات  بني  العالقات  عن 
املفاهيم االأخرى، وي�ضنف باعتباره مفهوًما ثالًثا تارة، اأو باعتباره نظرية ثالثة تارة 

اأخرى، اإىل جانب مفهومي اأو نظريتي حوار احل�ضارات، و�ضدام احل�ضارات. 

اأنه  نكت�ضف  ما  �ضرعان  اجلديد،  امل�ضطلح  بجاذبية  املفعم  احلما�ص  وهذا 
اأقل من طموحاتنا، الأن مفهوم التعارف بحاجة اإىل تعريف، و�ضرعان ما يحتوينا 
بني  جتاوًرا  القليل  يف  اأو  ن�ضًبا  يوجد  اأن  امليالد،  زكي  يحاول  عندما  علمي  قلق 
مفهوم التعارف -االإ�ضالمي املدرك وال�ضياغة وامل�ضمون- وبني مفهوم التوا�ضل 
الفل�ضفي  »القول  كتابه  هابرما�ص خا�ضة يف  يورغن  املعا�ضر  االأملاين  املفكر  عند 

للحداثة«. 

وهي اإ�ضارة �ضبق اإليها عبد الوهاب امل�ضريي، يف حواره مع فتحي الرتيكي 
يقول:  اإذ  التاآن�ص  حول  ملفهومه  يوؤ�ضل  وهو  احلداثة«،  بعد  وما  احلداثة  »حول 
»فل�ضفة التاآن�ص اإذن هي اإمكانية التفكري يف ال�ضروط املو�ضوعية والروحية للعي�ص 
مًعا يف كنف ال�ضعادة، اأ�ضا�ضه املحبة، وقد تظهر هذه الفل�ضفة يف الت�ضورات التي 
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حتدد مفهوم االتفاق كما جنده عند روال�ص، اأو التوا�ضل كما جنده عند هابرما�ص، 
والتاآزر كما جنده عند روين، والتحافز كما جنده عند تايلور، اأو ال�ضيافة كما جنده 
عند دريدا، كل هذه املفاهيم هي ت�ضورات تعالج و�ضعية االإن�ضان املزرية يف عامل 

ت�ضيطر عليه معقولية الهيمنة«. 

وال  جمردة،  فل�ضفية  �ضيغة  لي�ص  االإ�ضالمي،  املفهوم  يف  التعارف  اإن   
يقره  جوهري  توا�ضلي  مبداأ  »هو  الرحمن  عبد  طه  يقول  كما  ولكنه  متعالية، 
االإ�ضالم، وهو مبداأ التعارف، ومقت�ضاه االإجمايل اأن التوا�ضل ال�ضليم، ال يكون 

اإال بكالم طيب بني متكلمني كرماء، وتف�ضيل ذلك يف اأ�ضلني اثنني: 

االأ�ضل االأول: اأنه ال تعارف بغري معروف، ذلك اأن التعارف غري االت�ضال 
اأن  املعلوماتي، فاالت�ضال توا�ضل خربي، ال اعتبار فيه للقيمة اخللقية، يف حني 
التعارف توا�ضل خربي ال ينفك عن القيمة اخللقية املحمودة، فالتعارف يكون 

ا اأ�ضاًل على معرفة هي اإدراك ملعروف معني.  مبنيًّ

اأما االأ�ضل الثاين: فهو اأنه ال تعارف بغري اعرتاف، ملا كان اخلرب الوارد يف 
اأن يبادله هذا املتلقي مبعروف  التعارف، هو مبنزلة معروف ينفع املتلقي، اقت�ضى 
مثله، وتكون املبادلة باأن يبدي اإقراره باملعروف الذي جاءه، واإقراره بف�ضل �ضاحبه 

عليه، ثم باأن يعمل على اأن يزوده مبعروف مما عنده.

اأخالقية ال غبار عليها،  اأن العالقة بني امللقي واملتلقي عالقة  وهذا يعني 
االحرتام  روابط  بينهما  وتن�ضاأ  باحل�ضنى،  املعاملة  طريق  لهما  ينفتح  وحينئذ 



حممد كمال �لدين �إمام
374374

يف�ضل  حتى  ذلك،  يف  يتناق�ضان  وقد  والتقارب،  والتعاون  والت�ضامح  واالنفتاح 
بع�ضهما بع�ًضا، الأنه تناف�ص يف التخلق، والتخلق لي�ص له حد يقف عنده، ثم متى 
اعرتف املتلقي بف�ضل امللقي عليه من جهة تزويده مبا مل يكن يعرفه، فاإنه يكون 
قد اأقر يف ذات الوقت باأن هذا امللقي، قد ا�ضتقى خربه من مقام لي�ص كمقامه 
عن  ف�ضاًل  قليلة،  غري  اأمور  يف  ي�ضرتكان  اأنهما  ولو  ك�ضياقه،  لي�ص  �ضياق  من  اأو 
ا�ضرتاكهما يف االأ�ضل االإن�ضاين الواحد، بحيث تكون فائدة اخلرب على قدر هذا 
االختالف يف املقام اأو ال�ضياق، واإقرار املتلقي بهذا االختالف هو يف نهاية املطاف 

اإقرار بالتميز اأو باخل�ضو�ضية احل�ضارية للملقي.

وعلى قدر هذا التميز اأو اخل�ضو�ضية تكون حاجتهما اإىل مزيد من التوا�ضل 
والتعاون، حتى يتعرف كل منهما على ما عند االآخر مما ينفرد به دونه. 

بني  االأخالقي  بالتفاوت  يقر  االإ�ضالمي،  التعارف  مبداأ  اأن  يظهر  وهكذا 
املتعارفني، الأن ثمرته التعاون على حفظ العالقة االأخالقية التي جتمعهما، كما 
يقر باالختالف الثقايف بني املتعارفني، الأنه �ضبب يف تو�ضيع دائرة معارفهما، بينما 
ا عن�ضر االأخالق يف املعلومات، ويعمل على حمو  االت�ضال املعلوماتي يلغي كليًّ

هذا اخلالف ل�ضالح املتلقي وحده«. 

اأخالقية تعطي احلياة امل�ضرتكة  بنية  فتعارف احل�ضارات بهذا املفهوم، هو 
�ضبغة اإن�ضانية كونية، اإن فكرة �ضدام احل�ضارات تقوم على املغالبة حيث الدنيا 
ملن غلب، وفكرة تعارف احل�ضارات تقوم على امل�ضاحبة حيث »الدين املعاملة«. 
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وهكذا يوؤ�ض�ص االإ�ضالم تعارف احل�ضارات على قيمتني هما: 

- واجب االعرتاف باأهمية االآخر. 

- وحق االختالف عن هوية االآخر. 

يف  هو  بل  االآخر،  عند  ما  على  اطالع  جمرد  لي�ص  التعارف  ي�ضبح  وهنا 
جوهره اقتناع بعدم احتكار احلقيقة تاأ�ضي�ًضا مل�ضروعية االأخذ والعطاء دون تكرب 

من املعطي، ودون تنكر من االآخذ.

ويف هذا ال�ضياق يتاأكد التف�ضيل لكلمة »لتعارفوا« والتي هي عند زكي امليالد 
يوؤ�ض�ص ملفاهيم  الذي  املفهوم  فهو  التعارف،  مفهوم  يف  والفاعلية  القيمة  »م�ضدر 
)احلوار، الوحدة، التعاون(، ويحدد لها �ضكلها ودرجتها و�ضورتها، وهو الذي يحافظ 
على فاعليتها وتطورها وا�ضتمرارها، هذا من جهة االإيجاب، اأما من جهة ال�ضلب فاإن 

التعارف كقاعدة وفاعلية باإمكانه اأن يزيل م�ضببات النزاع وال�ضدام«. 

يف  يتحرك  الوظيفي  باملعنى  احل�ضارات،  تعارف  اأن  عندي  والراأي 
م�ضارين: 

امل�ضار االأول: تكويني وظيفته حفظ التنوع باعتباره �ضنة كونية، وال�ضياق 
چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   ژڄ   تعاىل  قوله  يف  القراآين 
ي�ضري  التنوع، الأن اخللق واجلعل كالهما  ]احلجرات: 13[ يدعم هذا  ڇژ 

اإىل اجلبلِّة والفطرة. 
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امل�ضار الثاين: تكليفي، الأن كلمة »لتعارفوا« لي�ضت جمرد تو�ضيف لواقع، 
بل هي تكليف بواجب، وعليه فاإن اأمة االإ�ضالم مطالبة باأن تكون االأمة الو�ضط، 
واالأمة القدوة، واالأمة املبادرة اإىل تفعيل مبداأ تعارف احل�ضارات، وهذا التفعيل 

اأي�ًضا يتحرك يف م�ضارين: 

امل�ضار االأول: يوجب على امل�ضلمني ال�ضعي اإىل العلم النافع، ونفي العلم 
ال�ضار، اأي اأنهم اأمة ح�ضارة بحكم اإ�ضالمهم، فتخلفهم اإثم، وجمودهم مع�ضية. 

اأال يحب�ضوا ثمار ح�ضارتهم عليهم،  امل�ضار الثاين: يوجب على امل�ضلمني 
فال يكتموا علًما، وال ي�ضادروا قلًما اأميًنا، وال يو�ضدوا اأمام املعرفة بكل اأ�ضكالها 
بابًا، ويف هذا يقول طه عبد الرحمن »فكما اأننا ناأخذ من ثقافة االآخرين، ونحتاج 
اإىل البقاء على االأخذ منهم، ال من جهة االطالع على اأ�ضباب املعرفة فح�ضب، 
بل اأي�ًضا من جهة تقوية العمل التعاريف الذي يرجع اإليه كمال التخلق، فكذلك 

اأن نعطيهم من ثقافتنا ما ال يقدرون على حت�ضيله باأنف�ضهم«.

اأكرب  باعتباره  تعارف احل�ضارات  اأهمية  املزدوجة، تكمن  الوظيفة  يف هذه 
ح�ضاري  مل�ضروع  تاأ�ضي�ًضا  يعد  العام،  االإ�ضالمي  الف�ضاء  يف  الأنه  مفهوم،  من 
العامل. ورمبا ي�ضبح مبداأ تعارف احل�ضارات، هو  ي�ضتهدف �ضحوة االأمة ونه�ضة 

هديتنا للتاريخ العقلي املعا�ضر، ولكن ذلك االأمل لن يتحقق اإال بعدة �ضروط: 

االأول: ملكة �ضجاعة على نقد الذات، الأن ق�ضورنا وا�ضح، وتق�ضرينا واقع، 
وال يحول دون ذلك االأ�ضول القراآنية لتعارف احل�ضارات. 
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الثاين: اإميان ال يتزعزع باأننا اأمة ذات ر�ضالة، وينبغي اأن يكون اإمياننا اأقوى 
من �ضعفنا الذي نعانيه، واالأمة ذات التاريخ ت�ضتفيد من هزائمها، كما تتعلم من 

انت�ضاراتها. 

ا  روحيًّ عندنا  مبا  ن�ضتغني  اأننا  فنظن  القاتل،  الغرور  يتملكنا  اأال  الثالث: 
ا  عما ميلكه غرينا، فالعقل هو اأعدل االأ�ضياء ق�ضمة بني الب�ضر، واحلكمة  �ضالة  وماديًّ

املوؤمن اأينما وجدها فهو اأحق بها. 

اإن اأول ما يوحي به مبداأ تعارف احل�ضارات، اأننا لن نكون وحدنا يف هذا 
العامل، واأن حاجتنا لغرينا، لن تقل عن حاجة غرينا لنا، فلن نكتب تاريخنا بقلم 

واحد، وهو مهما كان ممتلًئا فاإن مداده اإىل نفاد. 

الروؤية  يف  هو  بل  نظرية،  مقدمة  لي�ص  احل�ضارات  تعارف  اأن  يعني  وهذا 
النظام  بني  توجد  اأن  ينبغي  التي  التفرقة  ظل  ويف  كونية،  �ضنة  االإ�ضالمية، 
واالأحكام، ي�ضبح مبداأ تعارف احل�ضارات جزًءا من نظام تاأتي االأحكام االإ�ضالمية 
كلها داعمة له، اإن تعارف احل�ضارات نظام قبلي تقراأ يف �ضوئه العالقة بني الوظيفة 
احل�ضارية وغاياتها، وتقراأ يف �ضوئه العالقة بني املعرفة باعتبارها نظرية يف العلم، 

ا.  ا عامًّ والتعارف باعتباره واجًبا اإن�ضانيًّ





1- على �ضبيل �لتمهيد

قلما انعقدت، بالعقود الثالثة املا�ضية على االأقل، يف معظم دول العامل، 
موؤمترات اأو لقاءات فكرية، اأو منتديات علمية وفكرية ملدار�ضة هذه الق�ضية اأو تلك، 
ا اأو على هام�ص اللقاءات، ق�ضايا واإ�ضكاالت  اإال وا�ضتح�ضرت وتداولت، �ضمنيًّ
حتيل �ضوبًا على �ضراع ما بني احل�ضارات اأو الثقافات)1(، اأو ممانعة ما بني الهويات 
يتميز معنى احل�ضارة عن معنى الثقافة، حتى واإن تقاربا فيما بينهما باأكرث من زاوية وجانب. احل�ضارة، باملعنى   )1(
ال�ضيق لها، هي منط عي�ص، وطريقة تعامل مع الكون، ومع االإن�ضان االآخر، ومع املجتمع اأو املجتمعات، بينما 
ا من كل فرد اأو  الثقافة هي حياة الروح والفكر والقيم يف �ضورة اأوىل. وهي تتطلب لتح�ضيلها، جهًدا م�ضتمرًّ
جماعة، اإذ ميكن اأن يحتكم املرء اإىل عنا�ضر احل�ضارة، دومنا اأن يكون كثري االإبحار يف الثقافة، كما ميكنه اأن 

ا، دومنا اأن ي�ضتلهم كل م�ضتلزمات احل�ضارة. يكون مثقًفا مو�ضوعيًّ
من جهة اأخرى، يفرق املعجم العادي، بني كلمة »احل�ضارة«، التي متيل اإىل الطابع االجتماعي واملادي ال�ضامل،   
وكلمة »الثقافة« التي تو�ضف باأنها »كل ما فيه ا�ضتنارة للذهن وتهذيب للذوق، وتنمية مللكة النقد واحلكم، 
لدى الفرد اأو يف املجتمع. وت�ضتمل على املعارف واملعتقدات، والفن واالأخالق، وجميع القدرات التي ي�ضهم 
فيها الفرد يف جمتمعه، ولها طرق ومناذج عملية وفكرية وروحية، ولكل جيل ثقافته«، ي�ضتمدها من املا�ضي، 

وي�ضيف عليها من احلا�ضر.
املادية  واأ�ض�ضها  ومظاهرها،  مبوؤ�ض�ضاتها،  ال�ضاملة،  احل�ضارة  عن  للتعبري  الغرب  يف  »ثقافة«  كلمة  وت�ضتعمل   
واملعنوية، حيث »ت�ضمل تهذيب وتدريب العقل والعواطف، واآداب ال�ضلوك وغريها، وح�ضيلة هذا التدريب 

كله، ومفاهيم وعادات ومهارات وفنون واأدوات وموؤ�ض�ضات« =

يف القابلية على التعارف احل�صاري.. البعد 
اجلوهري الغائب

حييى اليحياوي
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اأو االأديان اأو املرجعيات، اأو اأ�ضارت يف بياناتها اخلتامية الر�ضمية، اإىل �ضرورة وقيمة 
احلوار والتوا�ضل، واأهمية تعميق �ضبل االت�ضال والتعارف، لدرء خماطر املواجهة، 

اأو جتنب احتمال الت�ضادم بني االأمم والدول وال�ضعوب.

لقاء/ توا�ضل/ممانعة،  )�ضراع/حوار،  ومتقابالت  واأزواج  ثنائيات  هي 
معريف  م�ضمون  على  و�ضكلها،  وت�ضورها  بنيانها  يف  مرتكزة  تبدو  تنافر...اإلخ(، 
ثناياها،  يف  ت�ضمر  لكنها  املجردين،  والتحليل  التمحي�ص  تتغياأ  فكرية،  وحمولة 
اإزاحة  يف  ت�ضهم  ما  �ضرعان  جيو�ضيا�ضية،  وح�ضابات  اأيديولوجية  ومتثالت  روؤى 
العام  باملجال  فت�ضقطها  ومظهرها،  ظاهرها  بها يف  ت�ضي  التي  الفكرية،  الطهرانية 

الوا�ضع، حيث مكمن الدمياغوجيا، واملزايدات، وامل�ضاجالت العقيمة.

واكب  الذي  احلدة  من�ضوب  يف  امللحوظ  الرتاجع  من  الرغم  وعلى 
االأطروحتني االأ�ضل، اأطروحة ال�ضراع واحلوار احل�ضاريني، فاإن املواقف املرتكزة 
عليهما مل تفرز مع الزمن، ويف ظل بروز اأحداث دولية ج�ضام)1(، مل تفرز اإال اإعادة 

الثورة  بظل  �ضيما  متعددة،  بثقافات  لكن  واحدة،  ح�ضارة  ظل  يف  نعي�ص  باأننا  فيعتقد  موران،  اإدغار  اأما   =  
تنفي  اأن  دومنا  لكن  واحدة،  مادية  ح�ضارة  اإفراز  من  مكنت  التي  االت�ضال،  و�ضائط  وانفجار  التكنولوجية، 

التعددية الثقافية.
ا ببع�ص جوانبه. اإذ احل�ضارة اإمنا هي  ونحن نعتقد اأن ثمة متييًزا بني امل�ضطلحني، حتى واإن كان متييًزا اختزاليًّ  
ثقافة تطورت ب�ضيغ ذاتية، يتو�ضع جمالها بالقيا�ص اإىل بنيتها وبنيانها، وقد تتعدى املجال اجلغرايف، الذي مت 
اإنتاجها من بني ظهرانيه، وتغدو مقت�ضمة بني اأمم و�ضعوب ودول وثقافات اأخرى. وال�ضيء نف�ضه بالن�ضبة لهذه 

االأخرية، اأي بالن�ضبة لهذه الثقافات.
لعل اأحداث احلادي ع�ضر من �ضبتمرب للعام 2001، هي االأهم على االإطالق يف ذلك. وثمة من يزعم اأن غزو   )1(
اأفغان�ضتان واحتاللها، كما غزو العراق ثم احتالله، اإمنا ميثالن النموذج التطبيقي الأطروحة �ضراع احل�ضارات،= 
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اأية  البع�ص،  نافيتان عن بع�ضهما  اأو ذاك،  ال�ضكل  متحورهما حول ذاتهما، بهذا 
م�ضداقية اأو فاعلية، اأو جناعة علمية اأو عملية تذكر.

باملقابل، فاإن ما ا�ضتتبع هاتني االأطروحتني من اجتهادات معتربة خا�ضة، اأو 
طروحات ت�ضارف على التنظري يف بع�ضها، حتاول التجاوز على فكرة ال�ضراع، باأفق 
ا يف التخفيف من  فتح م�ضالك للتعارف واحلوار، ما ا�ضتتبعهما مل يوفق اإال ن�ضبيًّ
حدة التباين، والتنافر حلد االحتقان يف بع�ص احلاالت، القائمني بني اأطروحتي 
ال�ضراع وغياب ال�ضراع، بل بقيت حمكومة بزاوية الروؤية الناظمة لها، اأو املقاربة 

املعتمدة يف �ضياغتها.

اإن اأطروحة �ضراع احل�ضارات، وما ا�ضتتبعها من جدل �ضاخب يف العديد 
من اأوجهه، ال توؤ�ضر براأينا عن قوة ما مالزمة للفكرة، وال عن مدى القوة التف�ضريية 
التي قد تتمتع بها، بل تاأتت وتتاأتى لها عنا�ضر القوة ومعطيات الرواج واالنت�ضار، 
املواقف  اأ�ضا�ضها  على  وبنت  لها،  وروجت  ا�ضتنبتتها  التي  اجلهة  طبيعة  من 

وال�ضيا�ضات، وحددت على �ضوئها طبيعة العالقة مع احل�ضارات االأخرى)1(.
= واملحك احلقيقي للدافعني باأطروحة حوار احل�ضارات. وهناك من يعترب اأن م�ضطلحات حوار احل�ضارات، 
ج لها بقوة بالعقود االأخرية، اإمنا هي نتاج فكر غربي، ميرر بني الفينة  ولقاء احل�ضارات ووحدة احل�ضارات، املروَّ
تنا�ضب وتت�ضاوق وم�ضروعه اال�ضرتاتيجي واالأيديولوجي، والذي  واالأخرى ملفاهيم وم�ضطلحات و�ضعارات 

غالًبا ما يعترب احل�ضارات االأخرى، واحل�ضارة العربية االإ�ضالمية حتديًدا، العدو املفرت�ص.
بجامعة  بارز  الدولية  للعالقات  اأ�ضتاذ  هو  ال�ضراع،  اأطروحة  �ضاحب  هنتنغتون،  �ضمويل  اأن  من  الرغم  على   )1(
هارفارد، اإال اأنه �ضاغ اأطروحته وهو بفلك ال�ضلطة، كم�ضت�ضار باإحدى اإدارات الرئي�ص االأمريكي االأ�ضبق بيل 

كلينتون.
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ولكاأنها  احل�ضارات،  حوار  اأطروحة  تبدو  اأقل،  بوهج  لكن  ذاته،  بالقدر 
جمرد رد فعل على اأطروحة ال�ضراع، رف�ص ملجاراتها، على خلفية من القول باأن 
احل�ضارات ال تت�ضارع، بقدر ما تتحاور، اأو على اأ�ضا�ص من االعتقاد باأن املطلوب 
هو الدفع باحلوار والتحاور، درًءا للمواجهات املحتملة، اأو ا�ضتباًقا للفنت التي قد 

متتطي نا�ضيتها.

بالتايل، فاإن القول بحوار احل�ضارات، اأو الثقافات اأو الديانات اأو الهويات)1( 
اأو ما �ضواها، اإمنا هو قول يبدو للعديد، من قبيل حت�ضيل املح�ضل، اإذ نادًرا ما انقطع 
ذات احلوار اأو تخلف اأ�ضحابه، حتى واإن خفت وتريته لهذا ال�ضبب اأو ذاك، اأو 

تراجع مده ومداه، بظل هذا املعطى التاريخي اأو ذاك.

لو تركنا جانًبا فكرة ال�ضراع املبا�ضر وال�ضلب، واملحيلة �ضوبًا على املواجهة 
يف  الفكرة،  لذات  اأن  جند  فاإننا  هنتنغتون،  �ضمويل  لذلك  نظر  كما  اخل�ضنة، 
اأثر  على  لها  املرء  يقف  ما  غالًبا  وبارزة،  �ضمنية  متوجات  الن�ضبي حتديًدا،  بعدها 
االأطروحة،  الت�ضكيك يف جناعة  اإما من منطلق  يف فكرة احلوار احل�ضاري ذاتها، 
بناء على  اأو  الداخل،  تبعاتها من  للطعن يف  عليها  ارتكاًزا  اأو  ال�ضراع،  اأطروحة 
والتعارف  التحاور  فر�ضيات  قبيل  من  اأخرى،  بفر�ضيات  للدفع  معطياتها  بع�ص 

والتوا�ضل وما �ضواها.
اإذا كان القرن احلادي والع�ضرون هو قرن االأديان، وفق ا�ضت�ضراف اأندريه مالرو، فاإن الدين كان و�ضيبقى ملهم   )1(
الثقافات واحل�ضارات. لذلك، فاحلوار املتمحور حول الدين، لي�ص م�ضيعة للوقت، بل لرمبا هو �ضلب اإ�ضكالية 

احلوار احل�ضاري.
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احلوار  بفكرة  جداًل  املرء  �ضلم  لو  باأنه  القول  يف  ويكمن  االأول  التموج 
براأيهم،  فاإنها ال تخرج  الغربيني،  املفكرين  لها بع�ص  بني احل�ضارات، كما يروج 
ميز  ما  غالًبا  الذي  والت�ضلط،  الهيمنة  ل�ضلوك  اإال،  لي�ص  اإنتاج  اإعادة  عن جمرد 
وطبع مواقف »احل�ضارات الغالبة«، بعدما انح�ضر مد ومفعول وجدوى احلوارات 
ال�ضابقة، من قبيل احلوار )�ضمال/جنوب(، اأو احلوار )االإ�ضالمي/االأوروبي(، اأو 
احلوار )االإ�ضالمي/امل�ضيحي(، اأو ما �ضواها، فبات احلوار مع »احل�ضارات الدنيا«، 
و�ضيلة ال غاية يف حد ذاته )اأو لرمبا هما مًعا، يقول البع�ص(، �ضيما يف �ضياق تزايد 
من�ضوب العنف واالإرهاب يف العالقات الدولية، وحتول هذه »احل�ضارات الدنيا«، 
اإىل م�ضدر، لتفريخ التطرف والكراهية واحلقد والغلو، ورف�ص االآخر  اإناء ثم  اإىل 

باجلملة والتف�ضيل)1(.

وعلى هذا االأ�ضا�ص، يقول اأ�ضحاب هذا الراأي، فاإن اخلطاب املتبني حلوار 
احل�ضارات من لدن الغرب، اأو من لدن بع�ص من مفكريه ومنظريه على االأقل، 
ال يعرب من لدنهم جميًعا، عن قناعة را�ضخة واقتناع اأر�ضخ بجدوى احلوار، بقدر 
»العقل اجلمعي«  الفعل يف  يتغياأ  ما هو تعبري عن ت�ضور تكتيكي وا�ضرتاتيجي، 
ل�ضعوب واأقوام، لديانات وثقافات، لرموز ومتثالت وروؤى، بجهة دفعها للت�ضاوق 

راجع للتف�ضيل يف هذه النقطة: زبري �ضلطان قدوري، "االإ�ضالم واأحداث احلادي ع�ضر من اأيلول 2001"،   )1(
من�ضورات احتاد الكتاب العرب، دم�ضق، 2003.
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مع »النموذج احل�ضاري« الغربي، املراد متجيده، وال�ضمو مبقامه، والدفع به بجهة اأن 
ا، اأو باالأزمان املنظورة)1(. يتعمم على امل�ضتوى الكوين اآنيًّ

التموج الثاين ومفاده االعتقاد، بامتداد للت�ضور ال�ضابق، باأن الراأي القائل 
واالأحكام  التاآمر  على  املحيل  املبالغة  خانة  يف  يدخل  اإمنا  احل�ضارات،  ب�ضراع 
املختلفة،  احل�ضارات  وطبائع  طبع  قراءة  اإمنا  واملفرو�ص  املق�ضود  واأن  امل�ضبقة، 
بغر�ص البحث عن �ضبل االت�ضال والتوا�ضل معها، يف عامل بات معوملًا، ومنظوًما 
ب�ضلبه  ت�ضتغل  ف�ضاء  واإىل  واحدة،  كوكبية  قرية  اإىل  حولته  رقمية،  ب�ضبكات 
املعلومات والبيانات واملعطيات واملعارف، دون قيود جمركية، اأو عوائق جغرافية 

كربى، ودومنا حجر على تنقل االأفراد واجلماعات، ف�ضاًل عن كل ذلك.

هو متوج ال ينكر باملرة وجود تنافر ما بني احل�ضارات، يف زمن من االأزمان 
على االأقل، لكنه ال يدفع به حلد بلوغه مبلغ ال�ضراع وال�ضدام، بل يبني على 
النقي�ص منه، لين�ضد تثمني احلدود الدنيا من امل�ضرتكات، بغر�ص �ضمان تعاي�ص 
يف الزمن واملكان بني احل�ضارات، دومنا مركب نق�ص اأو ا�ضتعالء اأو متييز، قد متار�ضه 

هذه على تلك)2(.

نحن نعتقد، كما يعتقد غرينا، باأن مفهوم احلوار هو باملح�ضلة مفهوم �ضيا�ضي واأيديولوجي، وال م�ضمون قانوين   )1(
له، على الرغم من تبني االأمم املتحدة للعام 2001 »عام حلوار احل�ضارات«، يف اأعقاب مطالبة الرئي�ص االإيراين 

ال�ضابق حممد خامتي بذلك.
احل�ضاري«،  التحدي  مواجهة  يف  االإ�ضالمية  »االأمة  التويجري،  عثمان  بن  العزيز  عبد  اجلزئية:  بهذه  راجع   )2(

�ضل�ضلة املعرفة للجميع، الرباط، 1999.
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اأ�ضا�ص  على  املقدمة  ال�ضراع  اأ�ضكال  اأن  فيعتقد  الثالث،  التموج  اأما 
من  ومنًطا  الثقافية،  املمانعات  اأ�ضكال  من  �ضكل  اإمنا هي  ا،  �ضراًعا ح�ضاريًّ كونها 
اأمناط احلركات االحتجاجية على ح�ضارة »غربية« باتت عاملية باأكرث من مقيا�ص 
اإما بحكم  العامل من حولها،  تنوع  وا�ضتيعاب  اإدراك  ت�ضتطع  وجانب، لكنها مل 
ودينية  �ضيا�ضية  اأيديولوجيا  اإىل  حتولها  اأو  مهيمن،  راأ�ضمايل  م�ضروع  مع  متاهيها 
ف�ضاًء  جتد  التي مل  والتكنولوجية،  الع�ضكرية  القوة  من�ضوب  انتفاخ  اأو  متطرفة، 
اأن  ادعت  و�ضعوب،  واأقوام  دول  بوجه  ففجرته  وت�ضريفه،  عنه  للتنفي�ص  مبا�ضًرا 
منظومتها احل�ضارية ال تت�ضاوق مع ال�ضائد من منظومات، �ضيما »الغالبة منها«، اأي 

ذات ال�ضاأن يف تقرير حا�ضر العامل، وارتهان عنا�ضر م�ضتقبله)1(.

�ضراع  هو  ما  بقدر  ح�ضارات،  �ضراع  لي�ص  التموج،  هذا  وفق  ال�ضراع، 
عن  متنعت  واإن  احل�ضارات،  اأن  اعتبار  على  واإرادات،  وا�ضرتاتيجيات  م�ضالح 
فاإنها  االأ�ضكال،  من  ب�ضكل  تتواجه  اأن  لها  قدر  اأو  ما،  زمن  يف  البع�ص  بع�ضها 

�ضرعان ما تعود، فتتوا�ضل وتتكامل وتتعارف ثم تتالقح، وهكذا.

هذه متوجات ثالثة كربى، تبدو متعار�ضة يف �ضكلها ومظهرها، لكنها تدعو 
اإىل �ضلك  بالن�ضبة لالأخريات، تدعو جميعها  بالن�ضبة لبع�ضها، وبامل�ضمر  جهارة 

قال كولن باول، وزير اخلارجية االأمريكي االأ�ضبق، من حوايل عقد ون�ضف: »نحن االآن القوة االأعظم، نحن   )1(
االآن الالعب الرئي�ضي على امل�ضرح الدويل، وكل ما يجب علينا اأن نفكر فيه االآن هو م�ضوؤولياتنا عن العامل 
باأ�ضره، وم�ضاحلنا التي ت�ضمل هذا العامل كله«، يف جريدة االأهرام امل�ضرية، 16 يونيو 1992. وقد قالت مادلني 
اأولربايت قبله، ما معناه اأن الواليات املتحدة هي القوة »االأعلى«، وبناء عليه، فهي التي مبقدورها معرفة ما يدور 

»بالتحت«، اأي بالكرة االأر�ضية كلها.
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اإمكانات  ال�ضدام، وجتاوًزا على  �ضبيل احلوار بني احل�ضارات، جتنًبا الحتماالت 
الت�ضادم.

�ضلمنا  �ضواء  باأنه  االعتقاد  منطلقها  اإمنا  الورقة،  لهذه  االأ�ضا�ص  الفكرة  اإن 
التحاور  فاإن  بتحفظ،  به  �ضلمنا  اأم  به،  ن�ضلم  مل  اأم  احل�ضاري  ال�ضراع  بفر�ضية 
احل�ضاري اإمنا هو مطلب وطموح وغاية يف حد ذاته، لي�ص فقط من باب التدافع 
ه اهلل تعاىل منذ االأزل لبني الب�ضر، ولكن اأي�ًضا من زاوية الدفاع  الطبيعي الذي �ضنَّ
عن امللك الكوين امل�ضرتك، الذي بانتفائه اأو ب�ضموره اأو باحتكاره، يتهدد العي�ص 
اجلماعي، تتقو�ص ركائز التدافع، ويغدو الكل بهذا الكون، كما لو اأنه مع الكل 

�ضد الكل.

ا، ب�ضرف النظر عن تباين االأهداف والغايات، على  وملا كان ثمة توافًقا عامًّ
ف�ضيلة التحاور احل�ضاري بني االأمم واالأقوام وال�ضعوب، فاإن ذلك ي�ضتوجب توافر 
على  القبلية  القابلية  توافر  االإطالق،  على  واأهمها  لذلك،  مو�ضوعية  مقومات 
اعتقادات  اأو  متجمدة،  اآراء  اأو  جاهزة،  مواقف  اأو  م�ضبقة،  اأحكام  دومنا  التحاور 
مت�ضلبة. اأي يجب اأن تدفع هذه احل�ضارة كما تلك،  هذه الثقافة كما تلك، هذا 
الدين كما ذاك، يجب اأن يدفعوا جميًعا، بجهة التفاعل على خلفية الفعل، ذي 
املقا�ضد االإيجابية، ال اأن يدفع بع�ضها البع�ص االآخر اإىل ردود يف الفعل، قد يكون 

من �ضاأنها اإن تاأججت نريانها، اأن تن�ضف اأ�ضول التحاور من جذوره.
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اإن م�ضطلح القابلية املعتمد يف هذه الورقة، اإمنا يحيل �ضوبًا على م�ضطلح 
والقوة  واالأحقية،  واالأهلية،  اال�ضتطاعة،  »معاين  بدوره  يت�ضمن  والذي  املقدرة، 

املعنوية، واجلراأة، واالإمكان، واالإجادة، اإ�ضافة اإىل ال�ضلطة«)1(.

امل�ضطلح اإذن، م�ضطلح القابلية، اإمنا هو مبثابة مدخل اأ�ضا�ص، ل�ضمان تبادل 
كما  لالأخذ  لالختالف،  كما  لالتفاق  والتعبري،  للنقد  واالأفكار،  لالآراء  كفوؤ 
ال  بدونهما  الذي  واالختالف،  التنوع  اأ�ضا�ص  هي  القابلية  هذه  اإن  ثم  للعطاء. 
جمال للتحاور اأ�ضاًل، �ضواء ت�ضنى لذلك اأن يتم بندوة، اأم مبوؤمتر، اأم عرب و�ضائل 
ر�ضم وفن  االأخرى، من  والتعابري  الرموز  باأ�ضكال  اأم  وات�ضال جماهريية،  اإعالم 

و�ضينما وت�ضكيل واأدب ومو�ضيقى وما �ضواها.

لكنها  ح�ضاري،  حتاور  الأي  ثم  تعارف،  الأي  اإذن  اأ�ضا�ضي  �ضرط  القابلية 
ت�ضرتط اأي�ًضا اأن يتم ذات التحاور وفق مبادئ امل�ضاواة والندية، وعلى اأ�ضا�ص اإميان 
طريف املعادلة بهذه امل�ضاواة والندية، وما يرتتب عنهما من قبول لالآخر يف تنوعه 
واختالفه، واال�ضتعداد لالإن�ضات اإليه، دومنا عقدة ا�ضتكبار، اأو نظرة ا�ضتعالء، اأو 

تطرف يف املوقف واالعتقاد والتفكري.

ثقافية  وجماعية،  فردية  وذهنية،  نف�ضية  بنية  توافر  اأي�ًضا  تفرت�ص  والقابلية 
واجتماعية و�ضيا�ضية، يف تقوقعها حول نف�ضها )البنية اإياها اأق�ضد(، اأو يف غياب 
للمفكر زكي  التعارف احل�ضاري  اأطروحة  التعارف: على هام�ص  القابلية على  اليحياوي، »يف  راجع: يحيى   )1(

امليالد«، جملة الكلمة، العدد 58، �ضتاء 2008.
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ثم  الت�ضادم،  ثم  والتنازع،  التنافر  ملجال  تو�ضيع  ظهرانيها،  بني  من  اال�ضتعداد 
تاأجيج نعرات العنف، املمتطية لنا�ضية املرجعيات الدينية، اأو العرقية، اأو الطائفية، 
بدائية �ضرفة،  منها  �ضواها من مرجعيات، يف جزء  ما  اأو  املذهبية،  اأو  اللغوية،  اأو 

منغلقة على الذات.

على  اخلا�ص  اعتقادنا  االعتقاد،  فموؤداها  الورقة،  لهذه  الثالثة  الفكرة  اأما 
التحاور  م�ضاريع  ف�ضل  خلف  الثاوي  الغائب،  اجلوهري  العن�ضر  باأن  االأقل، 
احل�ضاري، بكل اأ�ضكالها وتالوينها، الر�ضمي منها كما غري احلكومي، ال�ضيا�ضي 
يف  كامًنا  لنا  يبدو  اإمنا  كربى،  هيكلية  دون  امل�ضتغل  كما  املماأ�ض�ص  املدين،  كما 
غياب هذه القابلية، اأو تدين من�ضوبها من بني اأ�ضلع طريف اأو اأطراف احلوار، اإما 
ب�ضبب من تر�ضبات تاريخية �ضلبية، مل تندمل اآثارها مبرور الزمن، اأو ب�ضبب من 
اأجندات  من  ب�ضبب  اأو  واملزمن،  القائم  االختالف  ت�ضريف  على  القدرة  عدم 
م�ضمرة لدى هذا الطرف املتحاور اأو ذاك، �ضرعان ما تنك�ضف حيثياتها، »و�ضوء 

نيتها«، عندما يعمد اإىل اإعمال مبداأ التقييم، تقييم ذات التحاور)1(.

فقط  تفرت�ص  ال  احل�ضاري،  التحاور  و�ضروط  مقومات  ا�ضتنبات  �ضبل  اإن 
تخلي�ص ف�ضيلة التحاور من هذه الرت�ضبات، وف�ضح املجال وا�ضًعا ملكامن ت�ضريف 
ال�ضيا�ضية  احل�ضابات  من  حتريرها  على  والعمل  ظهرانيها،  بني  من  االختالف 
مقومات  ا�ضتنبات  على  اأي�ًضا  والعمل  بل  واملعلنة،  امل�ضمرة  واجليو�ضرتاتيجية 
الت�ضويق االإعالمي  اإمنا هو من باب  بال�ضرق، ب�ضرورة احلوار،  بالغرب كما  فاإن دفع البع�ص،  يف هذه احلالة،   )1(

ال�ضرف.
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القابلية على التحاور فيما بني النخب، وباالأ�ضا�ص من بني ظهراين اجلماهري، التي 
هي اأداة ذات التحاور، و�ضحيته االأوىل يف حاالت ف�ضله، اأو تعذر م�ضالك الدفع 
به اإىل االأمام، اأو عدم قدرته على فتح �ضبل االأمل بالقادم من م�ضتقبالت بديلة.

2- �ضد�م �حل�ضار�ت.. كا�ضتع�ضاء للتحاور �حل�ضاري

لي�ص ثمة من �ضك كبري يف اأن الذي ا�ضتعمل ا�ضطالح »�ضراع احل�ضارات«، 
اإمنا هو �ضمويل  ا، وف�ضح له يف املجال وا�ضًعا للرواج واالنت�ضار،  وماأ�ض�ص له نظريًّ
مقت�ضب  اأ�ضلي  مبقال  هارفارد(،  بجامعة  الدولية  الدرا�ضات  )اأ�ضتاذ  هنتنغتون 
النظام  ت�ضكيل  واإعادة  احل�ضارات  )�ضراع  ومف�ضل  مو�ضع  ببحث  ثم  ومركز، 
العاملي، 1996(، �ضرعان ما انت�ضرت فر�ضياته وت�ضوراته وحتذيراته، لدرجة دفعت 

ا)1(. هرني كي�ضنجر العتباره من الراهنية واجلدية والدقة »ما ينذر باخلطر« حقًّ

يقول �ضامويل هنتنغتون، يف املقال االأ�ضلي للعام 1993، واملو�ضع يف الكتاب 
اأيديولوجية  اأ�ضول  ت�ضبح ذات  لن  النزاعات  اأن  فر�ضيتي، هي  »اإن  املتفرع عنه: 
اأو اقت�ضادية بال�ضرورة، يف العامل املعا�ضر، و�ضت�ضبح االأ�ضباب الكربى يف تق�ضيم 
االأول يف  الدور  بلعب  الدول /االأمم  و�ضت�ضتمر  ثقافية.  النزاع  االإن�ضانية، وم�ضادر 
اأمم  بها  تقوم  التي  الرئي�ضة،  الدولية  ال�ضيا�ضية  النزاعات  وترجع  الدولية.  ال�ضوؤون 
اأو جمموعات، اإىل ح�ضارات خمتلفة. و�ضي�ضيطر �ضراع احل�ضارات، على ال�ضيا�ضة 

الدولية. و�ضت�ضبح اخلطوط الفا�ضلة بني احل�ضارات، خطوط جبهة يف امل�ضتقبل«.

�ضمويل هنتنغتون، »�ضراع احل�ضارات وت�ضكيل النظام العاملي«، �ضيمون �ضو�ضرت، 1996.  )1(



يحيى �ليحياوي
390390

اأكرث  اأهمية  ما،  اإىل ح�ضارة  باالنتماء  االإح�ضا�ص  �ضياأخذ  قائاًل:  وي�ضيف 
طريق  عن  وا�ضع،  نطاق  على  م�ضكاًل  العامل،  »و�ضي�ضبح  امل�ضتقبل،  يف  فاأكرث، 
التفاعل بني �ضبع اأو ثمان ح�ضارات رئي�ضة، هي احل�ضارة الغربية، والكونفو�ضية، 
ورمبا  والالتينية/االأمريكية،  وال�ضالفية/االأرثوذوك�ضية،  واالإ�ضالمية،  واليابانية، 
طول  على  امل�ضتقبل  يف  اأهمية  االأكرث  النزاعات  و�ضتكون  االأفريقية،  احل�ضارة 

خطوط الف�ضل الثقايف، التي تف�ضل هذه احل�ضارات بع�ضها عن بع�ص«.

ذات  تق�ضيم  اإعادة  اإىل  ويعمد  االأ�ضا�ص،  اأطروحته  فيختزل  يعود  ثم 
لكل  وغربية(  واإ�ضالمية  وهندو�ضية  )�ضينية  �ضمنها كربى  اأربع  اإىل  احل�ضارات 
ت�ضكلت  والغربية(،  واالإ�ضالمية  والهندو�ضية  )الكونفو�ضية  الديني  ناظمها  منها 
ومتثالتها  وت�ضوراتها  معتقداتها  لها  واأقوام،  واأمم  دول  منها  كل  ظهراين  بني  من 
لذواتها اخلا�ضة، وملا �ضواها من ذوات حميطة بها، قد تكون قريبة منها، وقد تكون 

ا، لكنها تدخل يف جمال نفوذها بهذا ال�ضكل اأو ذاك. بعيدة عنها جغرافيًّ

ت�ضاد  عالقة  هي  اإمنا  هنتنغتون،  يقول  احل�ضارات،  هذه  بني  العالقة  اإن 
�ضيما يف  لها حل«،  لي�ص  »م�ضكلة  االإ�ضالم ميثل  واأن  وتناف، و�ضراع حتميني، 
املتميزة،  الثقة يف �ضخ�ضيتهم  امل�ضلمني  التي »منحت  االإ�ضالمية،  ال�ضحوة  ظل 
ويف االإح�ضا�ص باأهمية ح�ضارتهم، ويف القيم االإ�ضالمية، باملقارنة بالقيم واحل�ضارة 

الغربية يف العامل«.
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تاأتي  هنتنغتون(، ال  بت�ضور  )اأي  هنا  الرئي�ضية  اخلطر  مكامن  فاإن  بالتايل، 
فقط من هذه ال�ضحوة املتزايدة، وال من هذه القيم يف حد ذاتها، بقدر ما تتاأتى مما 
ي�ضميه بالتفاعل املتزايد بني هذه ال�ضحوة وهذه الثقة االإ�ضالمية، التي تدعمها 
حل�ضارة  املجاورة...  احل�ضارات  »خماوف  وبني  ناحية،  من  ال�ضكانية  الزيادة 
االإ�ضالم«، التي لديها �ضعور جامح باخلوف من التهديد االإ�ضالمي، القادم بنظره 

ال حمالة)1(.

�ضحيح، يتابع هنتنغتون عن قناعة وا�ضحة، اأن الغرب ي�ضيطر اليوم �ضيطرة 
تامة اأو تكاد على العامل )�ضيما وقد بات ذات العامل قطبي املنحى والطبيعة(، 
و�ضيظل ال حمالة م�ضيطًرا �ضيطرة �ضبه تامة، طيلة العقود اخلم�ضة اأو ال�ضتة القادمة 
من القرن احلادي والع�ضرين، وذلك بف�ضل تفوق التكنولوجيا االأمريكية، وقوة 
اقت�ضاد  على  املنبنية  الليبريالية،  االأيديولوجيا  وجناعة  توجهها،  التي  الراأ�ضمالية 
ال�ضوق، والدميوقراطية، وحقوق االإن�ضان، وما �ضواها، واملنت�ضرة مبعظم دول العامل، 

منذ اإفال�ص املنظومة ال�ضيوعية، وانهيار االحتاد ال�ضوفيتي.

يزال  ال  الغربي  النموذج  اأن  اأي�ًضا،  قناعة  عن  الكاتب  يوؤكد  و�ضحيح، 
ي�ضتهوي العديد من دول العامل، ويغري بتفوقه وقدرته على ا�ضتيعاب ال�ضدمات، 
ويثري االإعجاب باأكرث من جانب. اإال اأن التغريات التدريجية واحلتمية من �ضاأنها 
يقدم االإ�ضالم يف الغرب، يف كونه يتعار�ص مع قيم العقالنية والفكر النقدي واحلرية، وما �ضوى ذلك. وهذا   )1(
بت�ضور مفكريه، هو مكمن التهديد، يف حني اأن هذه الظواهر )ظواهر العقالنية والفكر النقدي واحلرية( كانت 

وال تزال قائمة بالعديد من املجتمعات العربية واالإ�ضالمية.
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و�ضتاأخذ  احل�ضارات،  بني  القوى  توازن  على  توؤثر  »اأن  والبعيد،  املتو�ضط  باملدى 
قوة الغرب يف اال�ضمحالل، بدليل اأنه خالل اخلم�ضة و�ضبعني عاًما، من 1920 
اإىل 1995، تراجعت ال�ضيطرة ال�ضيا�ضية للغرب على املناطق العاملية بن�ضبة 50 
باملائة، وتراجعت ن�ضبة من ي�ضيطر عليهم الغرب من �ضكان العامل، ب80 باملائة، 
وتراجعت �ضيطرة الغرب على ال�ضناعة العاملية بن�ضبة 35 باملائة، اأما �ضيطرة الغرب 

على القوة الع�ضكرية، فقد تراجعت بن�ضبة 60 باملائة«.

بنظر هنتنغتون، عند  �ضتتم،  القادمة  ال�ضراعات احل�ضارية  نقط  وملا كانت 
احل�ضارات،  خمتلف  بني  التداخل  مناطق  تخوم  عند  اأي  التما�ص«،  »خطوط 
يعمد  باأن  براأيه،  مطالب  الغرب  فاإن  ا«،  »حتميًّ ا  ح�ضاريًّ ت�ضادًما  بذلك  مفجرة 
من جديد اإىل تفعيل منظومته املادية والرمزية، ل�ضمان تاأكيد �ضيطرة كاملة على 
العامل، ت�ضمن له التفوق يف الزمن واملكان،  تقيه املناف�ضة القادمة من اجلنوب 

ومن ال�ضرق، وتدراأ عنه املخاطر املتاأتية من احل�ضارات االأخرى.

القائم  احلال  واقع  جمريات  تو�ضيف  يف  اأطروحته  هنتنغتون  يح�ضر  ال 
لكنها وجدت  القدم،  موغلة يف  تاريخية  للم�ضاألة جذوًرا  باأن  يرى  بل  فح�ضب، 
بلدان  تزايد ال�ضحوة بكل  واأقوى، لي�ص فقط يف ظل  اأعمق  لها  اليوم متظهرات 
العامل االإ�ضالمي، بل واأي�ًضا يف �ضياق بروز حمور اإ�ضالمي/كونفو�ضي، �ضيواجه 
تظاهر  واإن  هنتنغتون، حتى  يقول  بالدماء«  »بحدود خم�ضبة  بامل�ضتقبل،  الغرب 
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اأهله )اأهل املحور اإياه اأعني( بقبولهم العي�ص من بني اأ�ضلع احل�ضارة الغربية، اأو 
التعاي�ص مع معطياتها، ماأكاًل وم�ضربًا ولبا�ًضا.

يقول هنتنغتون، بهذه اجلزئية: »اإن �ضعوب العامل غري الغربية، ال ميكن لها 
اأن تدخل يف الن�ضيج احل�ضاري للغرب، حتى واإن ا�ضتهلكت الب�ضائع الغربية، 
و�ضاهدت االأفالم االأمريكية، وا�ضتمعت اإىل املو�ضيقى الغربية. فروح اأي ح�ضارة 
هي اللغة والدين والقيم والعادات والتقاليد، وح�ضارة الغرب تتميز بكونها وريثة 
للغات  الالتينية  واالأ�ضول  الغربية،  وامل�ضيحية  والرومانية  اليونانية  احل�ضارات 
�ضعوبها، والف�ضل بني الدين والدولة، و�ضيادة القانون والتعددية يف ظل املجتمع 

املدين، والهياكل النيابية واحلرية الفردية«)1(.

ثمة اإذن، على االأقل بالبناء على هذا املقطع اأو باالنطالق منه، ثمة فل�ضفة 
عامة وحمددة، حتكم عالقة الغرب مع ذاته من ناحية، وحتكمها مع االآخرين من 
ناحية ثانية، ترتكز على ثالثة مقومات كربى، اأ�ض�ضت اخليط الناظم ملوروثه الثقايف 

والفكري، وال ي�ضتطيع بالتايل الفكاك منها بالزمن املنظور، هذه املقومات، هي:

املنظومة  خلف  تثوي  التي  االقت�ضادية  بالفل�ضفة  مرتبط  �لأول:  �ملقوم 
الليربالية، والتي جتعل من اقت�ضاد ال�ضوق »وقيم« ال�ضوق، املحك االأ�ضا�ص حلركة 
االأفراد واجلماعات، لتنقل ال�ضلع واخلدمات والر�ضاميل، والتي تكر�ضت مبادئها 
بقوة ندر مثيل لها، يف ظل العوملة وال�ضوملة وانفتاح االأ�ضواق، وتراجع مد احلدود 

�ضمويل هنتنغتون، »�ضراع احل�ضارات وت�ضكيل النظام العاملي«، مرجع �ضابق.  )1(
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والت�ضريعات الوطنية، وتقلي�ص دور الدولة اإىل حدوده الق�ضوى، وانفراط العقد 
ال�ضعوب  عا�ضت  التي  اخلوالد،  الثالثني  �ضيا�ضات  ارتكزت  اأ�ضا�ضه  على  الذي 
 -1945( الزمن  من  قرن  ربع  من  الأكرث  نظريه،  قل  بازدهار  كنفها،  يف  الغربية 

.)1975

النظام  حاجة  على  فقط  يحيل  ال  املقام،  بهذا  االقت�ضادي  املعطى  اإن 
ا، بحًثا عن االأ�ضواق واالأرباح، بل  ا وعموديًّ الليربايل للتو�ضع بالكرة االأر�ضية اأفقيًّ
ويدفع بجهة تطويع الف�ضاءات االقت�ضادية االأخرى، ا�ضتثماًرا واإنتاًجا وا�ضتهالًكا، 
لتتوافق وتت�ضاوق مع املنظومة الليربالية اجلديدة، وتتحول مرجعية اقت�ضاد ال�ضوق 
مبوجب ذلك اإىل مرجعية كونية، معممة، خمرتقة لكل املمانعات التي قد تدفع 

بوجهها هنا اأو هناك، بال�ضكل اأو بامل�ضمون.

اإن خلق موؤ�ض�ضات »كونية«، من قبيل منظمة التجارة العاملية، وتقوية نفوذ 
موؤ�ض�ضتي بروتن وودز وغريها، متاًما كتعميم �ضيا�ضات التحرير واخلو�ض�ضة، وفتح 
جميًعا،  منها  الغر�ص  اإمنا  �ضواها،  وما  العمومية،  االإنتاجية  والقطاعات  االأ�ضواق 
تعميم النموذج الليربايل الغربي، الذي رفع من لوائه هنتنغتون وفوكوياما واآلن 
مينك وغريهم، ولكاأن املرء بهم يتطلعون للرفع من مرتبة ال�ضلعة لدرجة ال�ضمو 

والتبجيل والقدا�ضة.

�ملقوم �لثاين: والذي ال يقل �ضاأنًا واأهمية عن االأول، فيكمن يف طبيعة 
الذي يذهب  االإن�ضان،  الدميوقراطية وحقوق  منوذج  الغربي،  ال�ضيا�ضي  النموذج 
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رواده لي�ص فقط حلد اعتباره االأجنع واالأجنح، بل واأي�ًضا حلد اجلزم بكونه االأقوى 
االأخرى  ال�ضيا�ضية  الف�ضاءات  على  وتعميمه  ن�ضره  وجب  بالتايل  واالأمثل. 
بالرتغيب اإن اأمكن، بالرتهيب اإن ا�ضتوجب االأمر ذلك، اأو مبزيج منهما مًعا. كل 

ذلك وفق الظروف وال�ضياقات، يقول هوؤالء.

املحرر،  ال�ضوق  اقت�ضاد  �ضلبها  ويف  االقت�ضادية،  الليربالية  تبدو  ما  وبقدر 
املرن، غري املقنن والتناف�ضي، بقدر ما تبدو هذه الليربالية ع�ضب امل�ضروع احل�ضاري 
للراأ�ضمالية، فاإن »دميوقراطية ال�ضوق« تبدو اأي�ًضا يف كونها مكمن امل�ضروع احل�ضاري 
احلق  وثنائية  والتعددية،  احلرية،  ملبادئ  احلا�ضن  ال�ضحن  باعتبارها  لليربالية، 

والواجب، احلاكمة لكل املنظومة، ال بل واملحددة لطبيعتها وفل�ضفتها.

اإن انفجار االحتاد ال�ضوفياتي من الداخل، وحتول دول اأوروبا ال�ضرقية عن 
الدوران يف فلك منظومته، مل وال يوؤ�ضر فقط على انفراط عقد النظم الكليانية، 
وانتهاء فكرة املركزية الدميوقراطية، التي �ضادت ملا يناهز قرنًا من الزمن، بل ويوؤ�ضر 
اأ�ضاليب الدميوقراطيات  اأي�ًضا على التهافت ال�ضريع ملعظم دول العامل، العتماد 
باتت االأقوى، واالأ�ضمد، »والنهائية«، ف�ضاًل عن ذلك، يقول  باعتبارها  الغربية، 

فران�ضي�ص فوكوياما.

الزمت  ولرمبا  واكبت،  التي  »الثقافة«  طبيعة  يف  ويتمثل  �لثالث:  �ملقوم 
انت�ضار اقت�ضاد ال�ضوق ودميوقراطية ال�ضوق، وباتت العن�ضر الناعم والرخو، الذي 
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ميرر لهما مًعا، ميرر لهما التمثالت والت�ضورات والرموز، واإىل حد ما �ضلوك وطقو�ص 
ا�ضتهالك ال�ضلع الالمادية، املروجة باالإعالم وبال�ضبكات االإلكرتونية ومبا �ضواها.

وتعميمها  وترويجها  اإ�ضاعتها  الغربية  املنظومة  تريد  التي  الثقافة  طبيعة  اإن 
على نطاق وا�ضع مو�ضع، من بني ظهراين اأبناء جلدتها، كما من بني اأ�ضلع الثقافات 
االأخرى، اإمنا هي الثقافة املرتكزة على الفردانية والبقاء لالأقوى، على التكيف مع 
الواقع القائم، على القبول بال�ضوق كمحك اأول واأخري يف ت�ضنيف وترتيب القيم 
واملعتقدات والرموز والهويات. هي ثقافة عاملية، معوملة بكل روافدها، اأو هي يف طريقها 
اإىل ذلك، تتغياأ �ضهر كل الثقافات املحيطة بها يف قالب واحد، بعملية يف التنميط، 
تتوحد مبوجبها ذوات الثقافات يف االأقوى منها، اأي يف الغالب �ضمنها، لكن على 
اأنها  الغربية  املنظومة  تدعي  التي  والع�ضكرية،  وال�ضيا�ضية  االقت�ضادية  القوة  خلفية 

تتمتع بها دون منازع، اأو مناف�ص حقيقي يردعها، اأو ي�ضاهيها جلًدا وقوة)1(.

ا، بنى له هنتنغتون واأ�ض�ص، يرى  ا وا�ضتخال�ًضا عمليًّ ثمة اإذن، تو�ضيًفا نظريًّ
ا ا�ضتدراج واإدماج احل�ضارات املحيطة، على خلفية من قيم  اأنه من الع�ضي حقًّ
خلق  بالتايل،  الع�ضي  ومن  ال�ضوق.  وثقافة  ال�ضوق  ودميوقراطية  ال�ضوق  اقت�ضاد 
الكامن  الذاتي  اال�ضتع�ضاء  زاوية  من  فقط  لي�ص  اإياها،  احل�ضارات  مع  ج�ضور 
يف بنيتها وبنيانها، ولكن اأي�ًضا بحكم �ضلوك املمانعة، الذي غالًبا ما ترفعه بوجه 

)1( راجع يف تف�ضيل هذه املقومات الثالثة: يحيى اليحياوي، »العوملة، اأية عوملة؟«، اإفريقيا ال�ضرق، بريوت/الدار 
البي�ضاء، 1999.
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النظر  وجهة  من  كما  والدينية،  الفل�ضفية  النظر  وجهة  من  الغربية،  املنظومة 
االقت�ضادية وال�ضيا�ضية والثقافية.

وثمة اأي�ًضا، بامتداد لذلك، اأطروحات موازية، ترى اأن روافد ذات املمانعة 
اجلارفة،  واآلياتها  االقت�ضادية  العوملة  باإزاء  عميق،  الروؤى  يف  تباين  من  تاأتي  اإمنا 
الليربالية ال�ضائدة  من متنع من لدن هذه احل�ضارات يف متثل منوذج الدميوقراطية 
تت�ضاوق دائًما مع  ثقافية، ال  بقيم  ارتباط هذه احل�ضارات  بالغرب، وكذلك من 
»النموذج الغالب«، والقيم املهيمنة، على م�ضتوى اإنتاج واإعادة اإنتاج وا�ضتهالك 
املوارد الرمزية، التي تنتجها االآلة االإعالمية واالت�ضاالتية الغربية، والتي ت�ضتغل 
املجتمعاتية  واحلاجة  االإنتاج،  مبداأ  وفق  ال  واال�ضتهالك،  ال�ضلعة  منطق  وفق 

املحددة مل�ضتوى ذات االإنتاج يف الزمن واملكان)1(.

وعلى هذا االأ�ضا�ص، فاإن �ضبل احلوار مع هذه احل�ضارات اإمنا يبدو، للعديد 
من املفكرين واملنظرين الغربيني م�ضتع�ضًيا للغاية، ولدرجة اال�ضتحالة يف اأكرث من 
جانب، واأن املفرو�ص براأيهم اإمنا العمل على تطويعها، وتليني مواقفها، ومواجهتها 
بالقوة اخل�ضنة اإن ا�ضتدعى االأمر ذلك. اإنها بالتايل، وفق ما يروجون له، ح�ضارات 
والتطرف  العنف  متت�ضق من  ما  بقدر  التوا�ضل،  اأو  التحاور  لديها على  قابلية  ال 
على  والتقوقع  االنغالق  اإىل  منها،  العديد  يف  وتركن  االآخر،  ورف�ص  واالإق�ضاء 

الذات.
(1(Cf : Minc. A, «La mondialisation heureuse», Ed. Pocket, Mai 1999.
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وعلى الرغم من ال�ضدى الوا�ضع الذي لقيته اأطروحة �ضراع احل�ضارات، 
على  ارتكزت  التي  واال�ضرتاتيجيات  لل�ضيا�ضات  وبنى  رافقها،  الذي  والزخم 
تو�ضياتها )مبا فيها اال�ضرتاتيجيات الع�ضكرية(، فاإن االأطروحة الغرمي لها، اأطروحة 
تو�ضع  بل  اأقل،  وهًجا  لها  كان  وال  منها،  اأقل  �ضدى  تلق  مل  احل�ضارات،  حوار 
فعل  كرد  فقط  لي�ص  وا�ضع،  نطاق  على  اأدبياتها  و�ضاعت  االأخرى،  هي  مداها 
اآين، و»عاطفي« يقول البع�ص، على اأطروحة هنتنغتون ومن دار بفلك اأطروحته، 
ولكن اأي�ًضا كمطلب عام، وكرغبة يف التوا�ضل مع االآخر، على االأقل من زاوية 
اعتبار احلوار �ضنة اإن�ضانية وف�ضيلة كونية، ميتطي املرء نا�ضيتها ب�ضيغة تلقائية، ودومنا 

مقدمات كبرية تذكر.

3- حو�ر �حل�ضار�ت.. �أو يف �حلو�ر كف�ضيلة كونية

مل تربز اأطروحة حوار احل�ضارات، كرد فعل اآين وعفوي على اأطروحة �ضراع 
ا�ضتمر  ثم  الزمن،  يف  عليها  �ضابًقا  ومطلًبا  معتمًدا،  �ضلوًكا  كانت  بل  احل�ضارات، 
اأ�ضد،  اأقوى وبوهج  بوترية  ال�ضراع، لكن  اأطروحة  وانت�ضار  بروز  بعد  املطلب  ذات 

ولرمبا اأي�ًضا بحما�ضة ال توازيها اإال احلما�ضة التي واكبت اأطروحة ال�ضراع اإياها.

�ضك،  دون  كباًرا  رواًدا  الغرب  ولها يف  بال�ضرق حتديًدا،  العديد،  اأن  ومع 
يرون باأن الفكرة، اإمنا هي جمرد تعبري عن موقف تكتيكي موؤقت، تقت�ضيه طبيعة 
وتقوى  التطرف  وازداد  ال�ضراع،  ا�ضتد  احلالية، حيث  املرحلة  ال�ضراع يف  اإدارة 
الغلو، فاإن العديد اأي�ًضا، بالغرب كما بال�ضرق، اإمنا يرون يف احلوار م�ضاألة مبدئية، 
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ال يجب التخلي عنها، واإال فرتك املجال اأكرث �ضعة ل�ضلوك التطرف والغلو ورف�ص 
االآخر، وما �ضوى ذلك)1(.

تنطلق فكرة حوار احل�ضارات بني الغرب واالأمم االأخرى )على االأقل االأمم 
القيم  منظومات  اأ�ضا�ص  وعلى  دينية،  قراءة  بخلفية  هنتنغتون،  عنها  التي حتدث 
القائمة(، تنطلق من م�ضلمة اأن احل�ضارات، كل احل�ضارات الكونية، ال تت�ضارع 
باالأ�ضل، بقدر ما تتوا�ضل وتتحاور، واأنه لو كان ثمة قطيعة ما، بزمن ما، يف ذوات 
احلوار والتوا�ضل، فمرده اإىل احل�ضابات ال�ضيا�ضية واجليو�ضرتاتيجية واالقت�ضادية، 
لرف�ص  تلك،  اأو  احل�ضارة  لدن هذه  ما، من  طينة  ما، من  ا�ضتع�ضاء  مرده  ولي�ص 

احلوار، اأو اإبداء التمنع للذهاب به اإىل اأق�ضى مدى ممكن.

بني  حوار  وباملح�ضلة،  بالبداية  هو  اإمنا  هنا،  من  احل�ضارات  بني  احلوار  اإن 
مو�ضوعه  احل�ضارات،  هذه  ظهراين  بني  من  وثقافات  وجمتمعات  جماعات 
االأ�ضا�ضي »لي�ص هويتي وهويتك، وقيمي وقيم االآخر، ولكن م�ضكالت م�ضرتكة، 
اإال ب�ضورة  اأو م�ضكالت ال حتل  اقت�ضادية و�ضيا�ضية وثقافية، مبا يف ذلك قيمية، 

م�ضرتكة وعاملية«)2(.
العديد من املوؤلفني يوؤكدون اأن معظم النزاعات احلديثة، يف الكونغو، ويف رواندا، ويف ليربيا، ويف البو�ضنة، ويف   )1(
ال�ضي�ضان، ويف ال�ضرق االأو�ضط، ويف اجلزائر، ويف جنوب ال�ضودان، ويف ك�ضمري، ويف �ضريالنكا، لها اأهمية البعد 
الثقايف، وينكرون على �ضمويل هنتنغتون تب�ضيطاته ال�ضيا�ضية، وحتديده القاطع للحدود احل�ضارية، خ�ضو�ًضا 
مناداته اأو دعواته لالنتفا�ضة يف الغرب، من اأجل مقاومة الهجوم املزعوم، الذي ميكن اأن ي�ضن من االإ�ضالم، 

اأو من الكونفو�ضيو�ضية.
اإن العديد من الباحثني واملفكرين، بالغرب كما بال�ضرق واجلنوب، اإمنا يجزمون باأن املواجهات وال�ضراعات   )2(
ا ما، بقدر ما هي تعبري مادي عن احرتابات طاحنة،   =الدائرة اليوم، لي�ص مردها وال ع�ضب رحاها �ضراًعا ح�ضاريًّ
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ثم اإن هدف هذا احلوار »لي�ص الو�ضول اإىل اإ�ضعاف االختالفات الثقافية 
واحل�ضارية، وال اإىل اإيجاد ت�ضوية بني القيم املختلفة التي متيزها، ولكن العمل فيما 
وراء الثقافات اخل�ضو�ضية، الإيجاد قا�ضم م�ضرتك اأعظم من القيم، التي توؤ�ض�ص 
الدول  بني  العالقات  ن�ضج  اإعادة  اأ�ضا�ضه  على  يتم  تاريخي«،  اإن�ضاين  الإجماع 

واالأقوام وال�ضعوب، على قواعد جلية ووا�ضحة.

وهو )اأي احلوار(، ف�ضاًل عن ذلك، ال يتم فقط من خالل حماولة التقريب 
ومتيزها  ميثل خ�ضو�ضيتها  ما  باإ�ضعاف  وال  ورموز كل ح�ضارة،  ومتثالت  قيم  بني 
اإ�ضافية،  مرجعيات  يف  م�ضاركتها  دائرة  تو�ضيع  خالل  »من  واأي�ًضا  بل  ومتايزها، 
وحتريرها من ثمة، من حتمية االعتماد املطلق واالأحادي على مرجعياتها الثقافية 
يبدو  بحيث  املرجعيات،  هذه  لتنويع  اأكرب  فر�ص  اإيجاد  يعني  وهذا  التاريخية... 

االنفتاح على االآخر اإثراء للنف�ص، ال اإفقاًرا لها«.

ثمة ثالثة توجهات كربى، من بني اأ�ضلع اأطروحة حوار احل�ضارات، تتميز 
عن بع�ضها البع�ص، لي�ص فقط يف درجة اإميانها بذات االأطروحة، ولكن اأي�ًضا من 
زاوية االأهداف التي يتغيوؤها الدافعون بكل طرح على حدة، الثاوون خلف ترويجه، 

على اأ�ضا�ص من هذه اخللفية اأو تلك، هذه التوجهات الثالثة الكربى، هي:

اأو حملي( غري  اإقليمي  = على خلفية من وقود امل�ضالح االقت�ضادية وال�ضيا�ضية، املرتتبة عن نظام عاملي )اأو 
ظاهرة  كونه  م�ضتح�ضر،  غري  هنا  الدين  الب�ضر.  بني  بني  واخلريات  للرثوات  توزيعه  يف  متوازن،  وغري  عادل 

�ضو�ضيو- �ضيا�ضية، تفعل وتتطور داخل �ضياق تاريخي وح�ضاري ملمو�ص.
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�لتوجه �لأول: يكمن يف االعتقاد باأن حوار احل�ضارات اإمنا هو �ضنة كونية، 
القيم،  ومنظومات  واملرجعيات  الثقافات  من  وال�ضعوب،  االأمم  من  ت�ضتوجب 
وامل�ضالح،  الفوائد  وتعظيم  املفا�ضد  درء  بغاية  يكن  اإذا مل  والتوا�ضل،  االت�ضال 
تعاىل:  لقوله  اإعمااًل  النا�ص،  بني  التعارف  االأدنى من  احلد  االأقل �ضمان  فعلى 

ژڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  

ڍ  ڌ ڌژ ]احلجرات: 13[.

باب  اأو مراًدا، وال هو من  لي�ص خياًرا  بناء على ذلك،  حوار احل�ضارات، 
ا، تتطلع االأمم وال�ضعوب لنهجه، بغية  االختيار الطوعي، بقدر ما هو مبتغى اإن�ضانيًّ
اإعمال مبداأ اأخالقي وديني، مبداأ التعارف بني احل�ضارات، اأيا تكن مرتبتها يف 

�ضالليم التقييم املعتمدة.

بني  احلوار  باأن  املرء  �ضلم  اإذا  باأنه  القول  من  ينطلق  �لثاين:  �لتوجه 
اإن�ضانية ثابتة، فاإنه وباالآن ذاته، مدخل  احل�ضارات هو �ضنة كونية قائمة، وف�ضيلة 
اأ�ضا�ص الإدراك م�ضالح الب�ضر املبا�ضرة والعملية، املادية منها كما الالمادية �ضواء 

ب�ضواء.

قد تكون ذوات امل�ضالح ذات طبيعة اقت�ضادية اأو جتارية اأو �ضيا�ضية، الهدف 
الإدراكها ربط و�ضائج االت�ضال والتوا�ضل، اأو بغر�ص فتح ال�ضبل لت�ضهيل تبادل 
كنهها  �ضرفة،  ثقافية  طينة  من  تكون  وقد  وغريها.  والر�ضاميل  واخلدمات  ال�ضلع 
وقد  املعطيات.  وبنوك  واملعارف  والعلوم  املعلومات  خمرجات  لتبادل  التمهيد 
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تكون بال�ضياق ذاته، حمكومة برغبة يف تع�ضيد مرتكزات امللك الكوين امل�ضرتك، 
التنوع  على  احلفاظ  اأو  املهددة،  املحلية  واللغات  اللهجات  �ضيانة  بزاوية  �ضيما 
الثقايف واحل�ضاري القائم، اأو احليلولة دون اندثار املوروثات ال�ضعبية التي تكتنزها 

هذه احل�ضارة اأو تلك، وقد يكون ما �ضوى ذلك)1(.

�لتوجه �لثالث: مفاده القول باأن احلوار بني احل�ضارات ال يجب اأن يكون 
اأداة وو�ضيلة،  اأو غاية حمددة االأفق، بقدر ما يجب اأن يكون  هدًفا يف حد ذاته، 
هدفها االأ�ضا�ص تك�ضري منظومة تنامي العداء للغرب، من قبل �ضعوب »بربرية«، 

تعي�ص وتقتات على التطرف والغلو، ومعاداة احل�ضارة املادية الغربية.

باملقابل، وعلى النقي�ص من ذلك، ينبه ذات التوجه اإىل مكامن اخلطر التي 
بداأت حتملها بع�ص من االأطروحات املمتطية لنا�ضية تق�ضيم العامل اإىل حماور يف 
لدن  اأو من  الغربيني،  وال�ضيا�ضيني  املفكرين  بع�ص  لدن  �ضواء من  وال�ضر،  اخلري 
بع�ص اجلماعات واالأقالم، بالعامل االإ�ضالمي حتديًدا، التي تنظر وما فتئت تنظر 
اإىل الغرب بعيون اختزالية، اأو بالبناء على تر�ضبات تاريخية، اأو انطالًقا من اأحكام 

ومواقف م�ضبقة)2(.

 (1( Cf:

.(Unesco, «Notre diversité créatrice», Unesco, Paris, Janvier 1997 (344 p(.

- Lille. F, «A l’aurore du siècle, où est l’espoir ? Biens communs et biens publics mondiaux»,  - 

(Ed. Tribord, Bruxelles, Juin 2005, (118p(.
)احلروب  العام  االإ�ضالمي  العربي  املخيال  يف  بقوة  تفعل  تزال  ال  التي  التاريخية،  الرت�ضبات  نن�ضى  اأال  يجب   )2(
   = تدمري  وال�ضابع ع�ضر،  اخلام�ص  للقرنني  االأوروبي  التو�ضع  االإيبريية،  اجلزيرة  �ضبه  امل�ضلمني من  ال�ضليبية، طرد 



يف �لقابلية على �لتعارف �حل�ضاري.. �لبعد �جلوهري �لغائب
403403

هذه ثالثة توجهات كربى، تعتمل بداخل اأطروحة حوار احل�ضارات، جند 
اأي�ًضا،  االأخرى  احل�ضارات  ظهراين  بني  ومن  بالغرب،  الروافد  من  العديد  لها 
ويف مقدمتها احل�ضارة العربية االإ�ضالمية، التي غالًبا ما ي�ضار اإليها باالأ�ضبع بهذا 
اأطروحة �ضراع احل�ضارات )ولرمبا قبل ذلك بكثري(  اأو ذاك، منذ ظهور  ال�ضكل 

واإىل اليوم.

ثالثة  توافر  �ضرورة  على  تاأكيدها  يف  تتقاطع  جمتمعة،  اأو  فرادى  لكنها، 
مقومات كربى، ال ميكن الأي حوار بدونها اأن يقوم، فما بالك اأن ي�ضتقيم بغيابها، 

اأو بالتجاوز على اأحد من عنا�ضرها:

�ملقوم �لأول: يكمن يف مقوم الندية يف التوا�ضل واحلوار، لي�ص فقط من 
عامل  ا�ضتبعاد  باب  من  اأي�ًضا  ولكن  والت�ضاوق،  التماهي  حلدود  التكافوؤ،  باب 
اال�ضتكبار لدرجة التكرب، والتطلع بالتايل الإعمال �ضلوك االخرتاق اللني، املحيل 
وترحاله.  حله  يف  االخرتاق  ذات  ت�ضتتبع  ما  غالًبا  التي  اخل�ضنة،  الهيمنة  على 
والغاية من الدفع مبقوم الندية هنا، اإمنا مدعاته اخلروج من ن�ضقية يف الفكر الرائج، 
واالإعالم املروج له، والذي موؤداها اأن احل�ضارة الغربية اإمنا هي مركز التكنولوجيا 
والعلم واملعرفة، واأن الليربالية باأبعادها االقت�ضادية وال�ضيا�ضية والثقافية، هي قلب 
�ضلبي مع  ترتب عنها من احتكاك  وما  ناهيك عن �ضدمة احلداثة،  اإ�ضرائيل...الخ(،  اإن�ضاء  العثمانية،  =اخلالفة 
الغرب )تطور يف العلوم والتكنولوجيا، حترر اجلن�ص وال�ضلوك، العلمانية الخ(. ولعل اجلانب الذي �ضدم اأكرث القيم 
وتركز  الدولية،   العالقات  االأخالق يف  وغياب  املتطرفة،  والليربالية  الفردانية  جانب  هو  اإمنا  االإ�ضالمية،  العربية 

الرثوة، التي دفعت بها موجة احلداثة، على امل�ضتوى االقت�ضادي واالجتماعي والثقايف.
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واجلماعات  االأفراد  القادرة على حتقيق حرية  الوحيدة  واأنها هي  احل�ضارة،  هذه 
ثنائية احلق والواجب، الذي ال مواطنة بدونه  على حد �ضواء، و�ضمان تكري�ص 

تذكر.

اأن  م�ضلمات  تقوي�ص  احلوار(،  يف  الندية  مقوم  )من  اأي�ًضا  منه  والغاية 
احل�ضارات غري الغربية، اإمنا هي ح�ضارات بربرية، متطرفة، جمبولة على العنف، 
كما كان احلال زمن املواجهة ال�ضليبية، التي ا�ضتحالت يف ظلها �ضبل احلوار بني 
اأخرى، متاًما كا�ضتحالة احلوار  امل�ضيحيني من جهة، وامل�ضلمني واليهود من جهة 

بني العبد وال�ضيد يف اأي زمن من االأزمان)1(.

املفرو�ص  من  والذي  احلوار،  يف  امل�ضاواة  مبداأ  يف  يتمثل  �لثاين:  �ملقوم 
يوجه حماوره  م�ضمونه،  �ضكله كما يف  احلوار، يف  ذات  وبنيان  لبنية  يوؤ�ض�ص  اأن 
لدن  من  اإقامته،  من  املبتغاة  االأهداف  اإدراك  عن  زوغانه  دون  ويحول  الكربى، 
هذا الطرف يف احلوار كما من لدن ذاك، اأو من لدنهما مًعا، اإن تقاطعت الغايات 

ومتاهت التطلعات، والتقت الدوافع واملبتغيات.

بديهية  على  فقط  يحيل  ال  املقام،  هذا  يف  اإليه  امللمح  امل�ضاواة،  ومقوم 
احرتام قيم وثقافات ورموز ومتثالت كل ح�ضارة طرًفا يف ذات احلوار، بل واأي�ًضا 
على بديهية االعرتاف بحقها يف االختالف والتباين، واعتبار ذلك عن�ضر تنوع 
 (1(Morin. E, «Le dialogue suppose l’égalité»، Interview، Le Nouveau Courrier, Unesco,  

.Janvier 2004
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ح�ضاري مرثي، ال عن�ضًرا من عنا�ضر الفرقة واالخت�ضام، املف�ضية للتنازع، ولرمبا 
باملح�ضلة للت�ضادم.

اأكرث، ندين، معرتف  اأو  اإال بني طرفني  اأن تقوم  اإن فل�ضفة احلوار ال ميكن 
يعلنان  االأولويات،  نف�ص  لهما  احلقوق،  بنف�ص  يتمتعان  االآخر،  بالبع�ص  بع�ضها 
جهارة اأن ثمة اختالفات بينهما يجب تب�ضيطها، اأو التفاهم ب�ضاأنها، على اأ�ضا�ص 
م�ضرتكة  بلغة  م�ضاغة  م�ضرتكة،  اأجندة  على  م�ضرتكة،  قاعدة  على  االتفاق  من 
وا�ضحة، ال تقبل عميق اجتهاد لفك تالبيبها، اأو كبري تاأويل لفهمها وا�ضت�ضاغتها 

والتعاطي معها.

ا، اأنه يجب على كل ح�ضارة اأن تعرتف مبقد�ص ما �ضواها  ومعنى ذلك عمليًّ
اأي  بالتايل،  اللقاء  ويبدو  البدء،  من  احلوار  �ضبل  ف�ضتنتفي  واإال  من ح�ضارات، 
لقاء للحوار، م�ضدر متاهات ومزايدات، ال جدوى من اال�ضتمرار فيه. فاإذا رف�ص 
البع�ص، باملقيا�ص الديني ال�ضرف، اإذا رف�ص معطى اأن امل�ضيح مل يبعث يف اليوم 
مو�ضى،  على  تنزل  مل  القانون  األواح  اأن  واقعة  االآخر  البع�ص  ورف�ص  الثالث، 
ورف�ص فريق ثالث حقيقة اأن حممد  مل يتلق الر�ضالة من جربيل ، اإذا 
ا  كان املناخ مناخ رف�ص متبادل بامتياز، ق�ضًدا اأو بجهالة، فاإنه من اال�ضتحالة حقًّ
اجللو�ص جماعة، يف ظل اإطار معني)1(، فما بالك اإعمال مبداأ احلوار، للتداول يف 

املختلف حوله، اأعني يف الذي ينفع ال�ضرع والزرع، حااًل وا�ضتقبااًل.

.(1(Morin. E, «Le dialogue suppose l’égalité», Interview. Précitée 



يحيى �ليحياوي
406406

ا من لدننا، على تراتبية ما بني احل�ضارات،  لي�ضت امل�ضاواة هنا حكًما قيميًّ
بل املق�ضود هو من القول باأن كل احل�ضارات مت�ضاوية بهذا ال�ضكل اأو ذاك، ومن 
الهيمنة  ما، هو من  ما، وبف�ضاء جغرايف  اإحداها يف زمن  باأن هيمنة  اأي�ًضا  القول 
ذاتية  قوة  من  ال  لها،  املعا�ضدة  لها،  احلاملة  وال�ضيا�ضية  والع�ضكرية  االقت�ضادية 
خا�ضة متاأتية من �ضلبها، اأو متيز ما، يعطيها �ضفة التفوق وال�ضمو على ما �ضواها 

من ح�ضارات.

�ملقوم �لثالث: لبناء اأي حوار ح�ضاري حقيقي، كامن يف �ضرورة ا�ضتبعاد 
كل اأ�ضكال االأحكام امل�ضبقة، اأو املبنية على خلفيات اأيديولوجية، اأو املرتكنة اإىل 
ا عن  اأو املرتكزة على �ضلوك ا�ضتثنائي، قد ي�ضدر تلقائيًّ ح�ضابات جيو �ضرتاتيجية، 
ا، اأي من بنية ذات احل�ضارة،  هذه اجلهة اأو منها، فتعتربه اجلهة االأخرى �ضلوًكا عامًّ
ال عار�ًضا من اأعرا�ضها، ال يجب القيا�ص عليه، اأو االعتداد به، اأو اإ�ضدار االأحكام 

على اأ�ضا�ص من ا�ضتح�ضاره يف احلوار.

اإذا مل  ت�ضرتط وتفرت�ص الأجل،  ما  التي غالًبا  الثالثة هي  املقومات  هذه 
يكن اإجناح اأي حوار بني احل�ضارات، فعلى االأقل �ضمان اإقامته مبا ي�ضهل �ضبل 

االت�ضال والتوا�ضل، املحيلني �ضوبًا على التحاور.

قا�ضرة  تبقى مع ذلك  واأ�ضا�ضية، لكنها  اإنها، دون �ضك مقومات �ضرورية 
على  ح�ضارة  كل  لدن  من  واف  باطالع  م�ضبوقة  تكن  مل  هي  اإن  كافية،  وغري 
اأي  التعرف،  القابلية على  بتوافر  م�ضبوقة  اإذا مل تكن  اأي  االأخرى،  احل�ضارات 
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بتوافر النية واال�ضتعداد القبليان للتعرف على املحاور، اأعني للتقرب منه للتعارف 
معه باخلطاب العام.

4- يف �أطروحة �لتعارف، �أو يف مدخل �لقابلية على �لتحاور �حل�ضاري

على النقي�ص من االأطروحتني ال�ضابقتني، اأطروحة ال�ضراع واأطروحة احلوار 
احل�ضاري، يذهب بع�ص املفكرين امل�ضلمني اإىل الدفع باأطروحة ثالثة)1(، يراد من 
�ضمنهما  الثانية  اأن  وتبيان  بل  اإياهما،  االأطروحتني  على  التجاوز  لي�ص  خاللها، 
)وهي االأفيد للب�ضرية، االأ�ضمن مل�ضتقبلها(، اإمنا هي بحاجة اإىل مقومات مو�ضوعية 

اأ�ضا�ضية، واأوالها على االإطالق مقوم القابلية على التعارف.

 فهي )اأعني اأطروحة القابلية على التعارف( تاأخذ على اأطروحة ال�ضراع، 
ا الأزمة الغرب احل�ضارية، والأمناط عالقاته بالعامل  ا وعالجيًّ باعتبارها »خطابًا نقديًّ
اإىل  موجًها  خطابًا  تكون  »اأن  اأي�ًضا  منها  اأريد  كما  االأوروبية«،  غري  وباحل�ضارات 
الغرب ب�ضورة اأ�ضا�ضية. لذلك، فهي تنتمي وت�ضنف على النظريات الغربية، التي 
الغربية والفكر الغربي. ومن حيث ن�ضقها املعريف، فهي  تنطلق من نقد التجربة 
والفكرية  الثقافية  االأبعاد  على  تركز  الأنها  به،  وحتدد  الثقايف،  املجال  اإىل  تنتمي 

واالأخالقية«)2(.

يتعلق االأمر حتديًدا بزكي امليالد، راجع موؤلفه: تعارف احل�ضارات، دار الفكر، دم�ضق، 2006 )225 �ص(.  )1(
زكي امليالد، تعارف احل�ضارات، دار الفكر، دم�ضق، 2006.  )2(
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وهي توؤاخذ على اأطروحة حوار احل�ضارات، كونها »جاءت ا�ضتجابة لبع�ص 
اأن تكون خطابًا  اأجل  الدرجة االأوىل، ومن  ال�ضيا�ضية يف  املعطيات وال�ضرورات 
ومل  النطاق،  هذا  تتحدد يف  ظلت  وقد  احل�ضارات.  �ضدام  بدياًل خلطاب  ا  نقديًّ
تتحول اإىل نظرية وا�ضحة ومتما�ضكة، وما زال العامل العربي واالإ�ضالمي يفتقر اإىل 
نظرية، تعرب عن روؤيته يف كيفية التقدم والتح�ضر، وعن اأمناط عالقاته بالعامل«)1(.

بو�ضفها  احل�ضارات  �ضدام  اعتربنا  »اإذا  الثالثة،  االأطروحة  تقول  بالتايل، 
تعارف  فاإن  اأو عالجية،  نقدية  نظرية  بو�ضفها  احل�ضارات  تف�ضريية، وحوار  نظرية 
ولي�ص  االإن�ضاء  هي  فيها  القاعدة  اأن  مبعنى  اإن�ضائية،  نظرية  هي  احل�ضارات 
النا�ص كافة، حينما  االإخبار. فقد جاءت الإن�ضاء �ضكل العالقات املفرت�ص بني 

ژڄ  ڃ  ڃ ڃ   اإىل �ضعوب وقبائل، كما ن�ضت االآية الكرمية:  انق�ضموا 
چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ   ڃ  چ  

ژژ)2( ]احلجرات: 13[.

اإن التعارف، يتابع �ضاحب اأطروحة تعارف احل�ضارات، »هو الذي يوؤ�ض�ص 
الأ�ضكال احلوار وم�ضتوياته ودرجاته، واإىل اأ�ضكال وم�ضتويات ودرجات اأخرى من 
اأي�ًضا، كالتعاون والتحالف والتبادل واالإمناء، واالندماج  العالقات والتوا�ضالت 
يتطور  ما  وبقدر  العالقات.  واأمناط  واأ�ضكال  �ضور  من  ذلك  غري  اإىل  والتكامل، 

املرجع ال�ضابق.  )1(

املرجع ال�ضابق.  )2(
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يعني  وهذا  والتوا�ضالت.  العالقات  من  واالأمناط  ال�ضور  تلك  تتطور  التعارف، 
بواعثه  له  وي�ضكل  ومناخاته،  اأر�ضياته  له  ويوؤ�ض�ص  احلوار،  ي�ضبق  التعارف  اأن 
وحوافزه، ويطور له �ضوره واأمناطه، ويرتقي بدرجاته وم�ضتوياته. ولهذا فاإن التعارف 

هو القاعدة ولي�ص احلوار«.

على  التحاور،  الق�ضوى  غايته  اإمنا  اإذن،  االأطروحة  هذه  وفق  التعارف، 
اأ�ضا�ص من احرتام كل خ�ضو�ضية ح�ضارية للخ�ضو�ضيات االأخرى، وغايته اأي�ًضا 
متهيد الطريق املف�ضي حلوار يثمن القيم واملثل العليا، التي جتمع بني احل�ضارات 
اأو  تتوحد حولها،  اأن  وال�ضعوب  والقبائل  االأمم  باإمكان  التي  تلك  اأي  املتحاورة، 

تتفق على م�ضامينها وغاياتها، وهكذا.

وال  العقائد،  اأو  القيم  يف  االختالف  ينفي  ال  التعارف  اأن  ذلك،  ومعنى 
يلغي التنوع يف اأ�ضلوب احلياة اأو اأمناط التمثالت، بقدر ما يعني احلاجة اإىل اطالع 
معرفة جيدة،  مواقفه  ومعرفة  االآخر،  للطرف  احل�ضارية  املنظومة  على  كل طرف 
واعتبار كل ذلك م�ضدر غنى لكال الطرفني، ال عنوان تنافر اأو تباعد، اأو عامل 

تنابذ اأو ت�ضارع.

ع�ضر  احلادي  اأحداث  اأن  احل�ضارات،  تعارف  اأطروحة  �ضاحب  ويالحظ 
من �ضبتمرب 2001، اإمنا ثوت خلف تاأجيج االهتمام باالإ�ضالم، لي�ص فقط كدين 
»مل  ذلك  من  الرغم  وعلى  لكنها  قيم،  ومنظومة  كح�ضارة  واأي�ًضا  بل  وكثقافة، 
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تهيئ اللحظة التاريخية النطالقة فكرة اأو نظرية حول تعارف احل�ضارات، ولكي ال 
تتكرر مثل هذه االأحداث مرة اأخرى، يف اأي مكان من العامل«.

احلوار بني احل�ضارات،  باإدراك  القمني  االأ�ضا�ص،  املدخل  التعارف هو  اإن 
اإذا مل يكن الإجناح احلوار  اإمنا هو عن�ضر جوهري وحا�ضم،  وتوافر القابلية لذلك 
اإياه، فعلى االأقل لتحديد القواعد الكربى، التي من املفرو�ص اأن يقوم عليها ذات 
التحاور يف اإطاره العام، يف عناوينه و�ضيغه، كما يف مظاهره الكربى. بالتايل، فاإذا 
للغاية.  اأو �ضيكونا منقو�ضني  تعارًفا، فلن يكون ثمة حواًرا وحتاوًرا،  مل يكن ثمة 
واإذا مل تكن القابلية لذلك متوفرة، فلن يكون ثمة تعارًفا، ثم توا�ضاًل، ثم حتاوًرا 

وهكذا)1( )27(.

5- �لتحاور �حل�ضاري، �أو يف بعد �لقابلية

ا غائًبا، اأو مغيًبا من م�ضل�ضالت احلوار احل�ضاري،  لو كان ثمة بعًدا جوهريًّ
التي تعقد ب�ضددها املوؤمترات والندوات واللقاءات هنا وهناك، واأن�ضئت من اأجلها 
واجلامعات،  باملعاهد  فيها  متخ�ض�ضة  وكرا�ضي  والدرا�ضات،  البحوث  يف  مراكز 

ف�ضيكون حتًما البعد املرتبط بالقابلية.

تختزنه ح�ضارة  ما  على  طرف  كل  واطالع  م�ضبًقا،  التعارف  احلوار،  ملتقيات  جناح  و�ضروط  م�ضتلزمات  من   )1(
االآخر، يف كل اأبعادها الدينية والثقافية والفكرية، ق�ضد ا�ضتيعابها ومتثلها جيًدا، من اأجل االتفاق على مواطن 

التالقي ونقاط االختالف، وبالتايل مناق�ضة ومداولة هذه املواطن والنقاط.
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املقدرة،  اإمنا يحيل �ضوبًا على  الباب،  املق�ضود يف هذا  القابلية،  وم�ضطلح 
املعنوية،  والقوة  واالأحقية،  واالأهلية،  اال�ضتطاعة،  معاين  تت�ضمن  االأخرية  وهذه 
والرغبة  النية  ذلك:  كل  من  اأقوى  ولرمبا  واأي�ًضا  واالإجادة،  واالإمكان،  واجلراأة، 

والعزمية.

االختالف،  واحرتام  االآخر،  وقبول  والتفتح،  الت�ضامح،  قيم  اأن  �ضحيح 
ورغبته  قدرته  الفرد، ومبدى  بذات  مرتبطة  قيم  التنوع وغريها، هي  والدفاع عن 
على اإعمالها يف الزمن واملكان. و�ضحيح اأنها تنبع من عقلية واأ�ضلوب تفكري ومتثل، 
فتعرب بذلك عن خ�ضائ�ص احل�ضارة، التي حتمل عنوانها وفكرها. لكن ال�ضحيح 
ذاته  وبالقدر  هي،  والتحاور  واحلوار  والتوا�ضل  االت�ضال  على  القابلية  اأن  اأي�ًضا 
رمبا، انعكا�ص لبنية نف�ضية وذهنية، ومعطيات �ضياق، واإكراهات حميط، باإمكانها 
ا�ضتنبات ذات املقدرة، كما باإمكانها توجيهها، اأو تكييفها، اأو تطويعها، اأو حتريفها 
عقيدته  اختالف  يف  االآخر،  مع  والتحاور  احلوار  ب�ضمان  القمينة  امل�ضالك  عن 
باأ�ضلوب  تربز  اأو  عنها،  يدافع  اأو  ين�ضدها  التي  القيم  وطبيعة  مرجعيته،  وتباين 
يقت�ضم  الذين ال  مع  بني طينته، كما  مع  ب�ضلوكه  اأو  ماأكله،  اأو  ملب�ضه  اأو  خطابه 

معهم نف�ص القيم واملعتقدات والتطلعات.

هي عملية معقدة بكل املقايي�ص، وتتطلب من�ضوبًا كبرًيا من اجلهد والفهم 
اأ�ضا�ص  معطى  لكنها  احلال،  واقع  ملجريات  دقيقة  متابعة  وت�ضتوجب  واالطالع، 

ا. الإدراك مبتغيات احلوار، والتحاور، اإن كان ثمة نية وعزمية الإدراك ذلك حقًّ
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اإن العامل اليوم، ولرمبا اأكرث من اأي فرتة تاريخية اأخرى، يعاين من اأزمات 
بنيوية كربى، ذات طبيعة �ضيا�ضية واقت�ضادية، ثقافية ودينية، ويعرف انفجارات 
اجتماعية، وهجرة مكثفة لبني الب�ضر، وفجوات عميقة يف توزيع الرثوات املادية 
والالمادية بني ال�ضكان، ويعاين تناق�ًضا �ضديًدا يف املوارد الطبيعية، ودماًرا م�ضتمًرا 
للبيئة، ويعاين يف ظل كل ذلك، بارتفاع كبري يف وترية العنف والتطرف والغلو، 
ت�ضهم يف  تزال  وال  اأ�ضهمت  �ضخمة،  تكنولوجية  ثورات  ذاته،  االآن  وي�ضهد يف 
االإعالمية  املواد  من  املاليني  وا�ضتهالك  وتوزيع  ونقل  وتخزين  اإنتاج  جماالت 

واملعرفية)1(.

القيم  طبيعة  على  ذلك  كل  تاأثري  مدى  معرفة  ال�ضعب  فمن  ذلك،  ومع 
والتحاور،  للعقل  االحتكام  ملبداأي  اإعمال  دومنا  والثقافات،  االأفكار  وحركية 

واالرتكان اإىل ملكة الفهم واالإدراك.

ا منف�ضًما ومنف�ضاًل عن  اإن قابلية التحاور، بهذا اجلانب، لي�ضت مطلًبا مثاليًّ
تفاعالت الواقع، بل هي نزوع حقيقي ملعرفة مدى »ا�ضتعداد كل ح�ضارة لفهم 
االأخرى، وجتنب اإ�ضدار اأحكام م�ضبقة عليها، واالتفاق على اإعادة �ضياغة �ضورة 
االآخر، يف اإطار الت�ضامح، والرغبة امل�ضرتكة يف بلورة قيم اإن�ضانية، الإحداث التفاعل 
على  القائم  اجلديد،  العاملي  املجتمع  معطيات  ذلك  يف  ت�ضاعد  وقد  احل�ضاري. 

راجع للتف�ضيل يف هذه النقطة: يحيى اليحياوي، الراأ�ضمالية يف حمك التكنولوجيا، اأو يف النظام التكنولوجي   )1(
للعوملة، دار االأوائل، دم�ضق، يناير 2008.
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اإنتاج املعلومات وتداولها ب�ضكل �ضريع ومي�ضر ووا�ضع، يتجاوز احلدود اجلغرافية 
للح�ضارات والثقافات«.

والق�ضد هنا اإمنا القول باأن التعارف املف�ضي للتحاور احل�ضاري، اإمنا ي�ضهم يف 
»عقلنة« النزاعات، التي قد تن�ضاأ اأثناء تثبيت الهويات الثقافية لهذه احل�ضارات، 
اأبناء  اأو التي تتولد يف ظروف االأزمات الكربى، نتيجة حدوث احتكاكات بني 
احل�ضارات املختلفة، ويف بع�ص االأحيان داخل احل�ضارة الواحدة، كما كان ال�ضاأن 

وال يزال بالعديد من احلاالت بالغرب، كما بال�ضرق على حد �ضواء)1(.

لي�ضت القابلية، ومل تكن يوًما، رغبة جمردة اأو عزمية عابرة، بل هي قناعات 
ذاتية وجماعية، وا�ضتعدادات ذهنية ونف�ضية، ال ميكنها اأن تتج�ضد اأو تنجح، اإال 

بتوافر �ضروط قبلية اأ�ضا�ضية، هي:

ي�ضتند  والذي  العلم،  نا�ضية  اإىل  االحتكام  ي�ضتدعي  �لأول:  �ل�ضرط 
بدوره اإىل »احلقائق الثابتة واملعلومات الدقيقة وال�ضحيحة، واخلربة العملية، وال 
والدولة  املجتمع،  يف  العامة  الق�ضايا  تتناول  احلوار  مو�ضوعات  كانت  اإذا  �ضيما 
ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية واالجتماعية، وغريها من �ضوؤون احلكم. ويجب اأن ي�ضارك 

اإن حوار الثقافات، على الرغم من �ضرورته ومن اأهميته، ال يكفي اإذا بقيت الدول الكربى متار�ص �ضيا�ضات   )1(
ا�ضتعمارية تو�ضعية، على ح�ضاب �ضعوب عامل اجلنوب، وت�ضتمر يف حماوالتها جتاهل ال�ضرعية الدولية، واأي�ًضا 
تطبيق �ضيا�ضات الكيل مبكيالني، كما هو احلال اليوم بالن�ضبة ل�ضيا�ضات الغرب جتاه العديد من الق�ضايا ويف 

مقدمتها الق�ضية الفل�ضطينية، وق�ضية العراق واأفغان�ضتان.
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املتخ�ض�ضون يف مثل هذه املحاورات، حتى تاأتي النتائج واالأحكام مفيدة، تخدم 
اأغرا�ص احلوار، وتعود بالنفع على اأفراد املجتمع ورجال احلكم«.

�ل�ضرط �لثاين: ثم ال بد اأن ي�ضود يف ظل ذلك، ومبوازاته اأي�ًضا، حد اأدنى 
من »حرية الراأي، التي تعطي كل طرف من اأطراف احلوار، احلق يف اأن يقبل اأو 
يرف�ص ما يعر�ص عليه من اآراء واأفكار وعقائد ومو�ضوعات �ضتى، وعلى االآخرين 
اأن يحرتموا هذه احلرية«، يقبلوا بها، يقدروها حق قدرها، ويتعاملوا معها على هذا 

االأ�ضا�ص.

ظهراين  بني  من  يتوفر  اأن  مبكان،  ال�ضرورة  من  اإنه  ثم  �لثالث:  �ل�ضرط 
كل ذلك، معطى امل�ضاواة، التي تعني يف االإ�ضالم مثاًل، »اإلغاء الفروق بني بني 
االإن�ضان، ب�ضبب اللون اأو اجلن�ص اأو الدين اأو اللغة اأو املال اأو العلم، واإمنا يكون 
اأجره  بفائدة، وله  ال�ضالح، الذي يعود عليهم جميًعا  بالعمل  النا�ص  التمايز بني 
على ذلك. وامل�ضاواة بهذا املعنى، تبث الثقة بني النا�ص، وتدفعهم اإىل التعاي�ص 

والتعاون«.

�ل�ضرط �لر�بع: وت�ضرتط، قبل كل ذلك وف�ضاًل عنه، �ضرورة اإعمال قيمة 
الت�ضامح، وهي قيمة كربى دعا اإليها االإ�ضالم اأي�ًضا، على اعتبار اأن ذلك »يرفع 
احلرج يف العالقات بني النا�ص، ويجعل االإن�ضان يرتفع عن الكره والبغ�ضاء، وروح 
الثاأر واالنتقام. وهي �ضفات تف�ضد وقد تدمر احلياة الب�ضرية على االأر�ص، وتقطع 

�ضبل التفاهم والتعاون بني النا�ص«.
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اإن القبول مببداأ التعارف، ثم االرتكان اإىل االعرتاف ب�ضرورة ذلك، وبتوفري 
العزمية لبلوغه، لي�ص من ال�ضراع احل�ضاري يف �ضيء، وال هو من باب الت�ضادم، اإنه 
اإمنا ترجمة ملبداأ التدافع احل�ضاري والتفاعل بني احل�ضارات، »مبا يعود على االإن�ضان 
نحو  متجهة  ولكنها  �ضراعية،  عملية  فالتفاعل  والفائدة.  باخلري  والب�ضرية جمعاء 
احل�ضارات  �ضدام  نظرية  الراهن، عك�ص  لتحديات  احل�ضارية  واال�ضتجابة  البناء 
التي هي مقولة �ضراعية، تدفع الغرب باإمكاناته العلمية واملادية، ملمار�ضة الهيمنة، 
ونفي االآخر وال�ضيطرة على مقدراته، وثرواته، حتت دعوى وتربير اأن نزاعات العامل 

املقبلة �ضيتحكم فيها العامل احل�ضاري«)1(.

االأنفع  على  واالإبقاء  االأر�ص،  عمارة  هو  اإمنا  هنا  التدافع  من  الغاية  اإن 
ژۓ  ۓ  ڭ  ڭ   اإعمااًل لقوله تعاىل  واالأح�ضن، واالأكرث فائدة للب�ضرية، 

ڭ   ڭ  ۇ  ۇژ ]البقرة: 251[.

هل ثمة قابلية على التعارف، ثم على التحاور بني احل�ضارات، �ضيما بني 
ما ي�ضمى باحل�ضارة الغربية واحل�ضارة العربية االإ�ضالمية، اللتان غذيتا اأطروحتي 

ال�ضراع واحلوار، ولرمبا �ضتغذيانهما اأكرث يف االآماد املنظورة؟

باأنه لي�ص ثمة قابلية  قد ال ي�ضتطيع املرء اإعمال املقاربة التعميمية، للقول 
باملرة، اأعني لي�ص ثمة ا�ضتعداًدا من لدن هذا الطرف كما من لدن ذاك، للتعرف 

)1(  زكي امليالد، تعارف احل�ضارات، مرجع �ضابق.
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وفال�ضفة،  مفكرون،  ثمة  اإذ  التحاور.  ثم  التعارف،  بغاية  البع�ص،  بع�ضهما  على 
الدرا�ضات،  مراكز  من  بالعديد  وباحثني  ثقافية،  ونخب  ودين،  اجتماع  وعلماء 
ا، ويعملوا، فرادى اأو جمتمعني، للدفع بالتحاور اإىل  تتوفر لديهم ذات القابلية حقًّ
اأق�ضى مدى ممكن، ب�ضرف النظر عن الغايات واالأهداف واخللفيات، ولرمبا بغ�ص 

الطرف عن توا�ضع النتائج املحققة حلد ال�ضاعة)1(.

لكن الثابت، على الرغم من ذلك، اأن واقع احلال اإمنا يبني بجالء، اأن ذات 
ا  القابلية لدى الغرب غري موؤكدة دائًما وبكل االأزمان، اإذ قد يزداد من�ضوبها ن�ضبيًّ
يف احلاالت العادية، لكنها ترتاجع بقوة، كلما طراأ طارئ اأو ا�ضتجد م�ضتجد، كما 
احلال باأعقاب اأحداث احلادي ع�ضر من �ضبتمرب، حيث ازداد من�ضوب الالحوار 
اأو ب�ضياق تزايد اخلطاب االأ�ضويل، لدى بع�ص اجلماعات املتبنية  لدى الغرب، 
ترف�ص  والتي  االإ�ضالمي،  العربي  العامل  يف  والتطرف،  والغلو  العنف  ل�ضلوك 

بدورها معظم اأ�ضكال احلوار والتحاور مع الغرب)2(.

بريوت  عويدات،  من�ضورات  العوا،  عادل  تعريب:  احل�ضارات،  حوار  غارودي،  روجيه  الزاوية:  بهذه  انظر    )1(
.1978

يعاب على هنتنغتون حديثه عن »احلدود الدامية لالإ�ضالم«، باإغفال تام من لدنه »للحدود الدامية امل�ضيحية«، بني   )2(
االأرثوذوك�ص والكاثوليك يف البلقان، و»احلدود الدامية الهندو�ضية«، يف ك�ضمري ويف �ضريالنكا، اأو »احلدود الدامية« 
ب�ضبب م�ضالح الدول االأوروبية اأو االأمريكية الكربى، يف خطوط التما�ص بني ال�ضمال واجلنوب. كيف اإذن ميكن 
تق�ضيم العامل املعا�ضر وتاريخه املتالحم بني بع�ص احل�ضارات الكربى، اإىل حميطات قابلة للتحديد بدقة؟  ثم اإن 
املعارك التي دارت رحاها بني ال�ضرب والكروات، والبو�ضنيني، بعنف قل نظريه، هل هي حروب متعلقة بالهوية، 
اأم باملا�ضي، مع اأن لدى هذه ال�ضعوب الثالثة، الكثري من ال�ضفات امل�ضرتكة؟ فهم جميًعا، �ضالفيون، ويتحدثون 

اللغة نف�ضها، وخا�ضوا الكفاح امل�ضرتك �ضد اأعدائهم اخلارجيني، خالل قرون، و�ضكلوا اأمة =
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تزال،  بوجه عام( ال  وامل�ضلمون  )والعرب  االإ�ضالمية  العربية  اإن احل�ضارة 
ال  اختزالية،  ومقاربات  منطية  ل�ضور  تخ�ضع  املالحظة،  احلاالت  من  العديد  يف 
تعمل ماكينة االإعالم اجلماهريي بالغرب، اإال على تكري�ضها وجتذيرها، واإ�ضاعتها 
على نطاق وا�ضع. ولعل ما تقوم به كربيات اجلرائد واملجالت الغربية، وما تروجه 
االأحكام  �ضيادة  على  يدلل  اإمنا  وال�ضينمائي،  التلفزيوين  االإنتاج  موؤ�ض�ضات 
يف  االإ�ضالمية  العربية  احل�ضارة  تقراأ  متثالت  ا�ضتنبات  اإمكانات  وتعذر  امل�ضبقة، 
�ضياقها العام، ال اأن تاأخذ منظومتها العقدية والقيمية بجريرة بع�ص من حكامها، 

اأو بالقيا�ص اإىل ف�ضيل مت�ضدد من اأبنائها)1(.

دونية،  بنظرة  الغرب،  اأي�ًضا من داخل  اإليها  ينظر  يزال  احل�ضارة ال  وهذه 
الع�ضر،  مقومات  اإىل  الغرب  احتكام  ب�ضبب  فقط  لي�ص  وا�ضتكبارية،  ا�ضتعالئية 
مقومات  توافر  اأو  والتكنولوجيا،  والعلم  املعرفة  نا�ضية  على  توفره  بحكم  اأو 
تراجع  اعتبار  على  اأي�ًضا  ولكن  اأ�ضلعه،  بني  من  االإن�ضان  وحقوق  الدميوقراطية 
عطاء هذه احل�ضارة )العربية االإ�ضالمية اأق�ضد(، وان�ضداد م�ضالك العطاء واالإبداع 

دول،  ع�ضر  اأكرث من  هنالك  "لي�ص  اأنه  هوب�ضبون  اإريك ج.  الربيطاين  التاريخ  يوؤكد عامل  فقط،  للتذكري   =  
ا، من بني الـ185 دولة يف العامل. ومن املحتمل، اأنه، ما من دولة، ت�ضتمل على جممل  ا ولغويًّ متجان�ضة، عرقيًّ

االأمة، حيث تعلن ذلك بنف�ضها".
يف الوقت الذي بداأت املطالبات تزداد فيه من اأجل العودة للقيم امل�ضيحية االأ�ضل، من قبيل الت�ضامح والعدل   )1(
والتعاي�ص امل�ضرتك واالحرتام املتبادل، بغر�ص حتقيق احلد االأدنى من التعاي�ص مع القيم االإ�ضالمية، فاإن اأتباع 
وال�ضلوك  التعامل  االرتقاء يف  يعملوا على  باأن  اأي  ي�ضايروا ذلك،  باأن  بدورهم  االإ�ضالمية مطالبون  احل�ضارة 
مع  ذلك،  مع  املتنا�ضبة  املواقف  واعتماد  واحل�ضارية،  والثقافية  الدينية  االإ�ضالم  قيم  م�ضتوى  اإىل  احل�ضاري، 

العمل على االنفتاح على م�ضتجدات الع�ضر، والتحوالت الكربى التي تعتمل من بني ظهرانيه.
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واالجتهاد لديها، واكتفائها با�ضتهالك ما ياأتيها من الغرب، يف تلميح اإىل تفوق ما 
للح�ضارة الغربية)1(.

باملقابل، مل ي�ضتطع العرب وامل�ضلمون، فيما يخ�ضهم، مل ي�ضتطيعوا ت�ضويق 
القيم الكربى التي تكتنزها احل�ضارة العربية االإ�ضالمية )�ضيما قيم احلق والعدل 
والت�ضامح واحلوار(، ومل ينجحوا فيما بينهم يف ا�ضتنبات خطاب موحد، بغر�ص 
تقدميه، اأو تقدمي احلد االأدنى من امل�ضرتك فيه للغرب، ال بل اإن �ضراع املذاهب 
والتاأويالت  والتف�ضريات  باالجتهادات  البع�ص  بع�ضهم  وترا�ضق  والطوائف، 
وت�ضتت  الغرب،  وذهن  ذهننا  يف  االأوراق  خلط  على  اإال  يعمل  مل  والفتاوى، 
املجهودات هنا وهناك، دون تن�ضيق كبري يذكر، وترك املجال وا�ضًعا اأمام �ضلوك 

الغلو والتطرف والتكفري ورف�ص االآخر، جملة وبالتف�ضيل.

قد يكون مكمن التق�ضري يف العرب وامل�ضلمني، نخًبا وجماهرًيا، وقد يكون 
ثمة من االأحداث )من قبيل الر�ضوم الدمناركية امل�ضيئة للر�ضول الكرمي( ما يوؤجج 

اأخرى، بهذا  باحتمال تقدم ح�ضارة على ح�ضارة  املرء  تفعيله، قد يقول  املراد  التفاعل احل�ضاري  يف �ضياق   )1(
اجلانب اأو ذاك، كما هو ال�ضاأن مع احل�ضارة الغربية اليوم، اإذ بلغت املدنية م�ضتويات جد متقدمة. لكن القول 
باأف�ضلية ح�ضارة على ح�ضارة اأخرى، هو قول جمانب لل�ضواب واالإن�ضاف، واإال فمن ي�ضتطيع اأن يثبت اأن هذه 
احل�ضارة اأو تلك هي اأف�ضل من الباقي، اأو اأنها اأكرث عطاء، واأقوى رمزية وت�ضاحًما؟ وهل ثمة مقيا�ص حمدد، 
اللهم اإال بع�ص املقايي�ص املادية املجردة، ل�ضبط العنا�ضر الالمادية املكتنزة بهذه احل�ضارة اأو تلك؟ ثم لو كان 
ثمة �ضراع، و�ضلم املرء باأن الغلبة باتت فيه لهذه احل�ضارة على تلك، فهل باالإمكان الت�ضليم باأن ذات الغلبة 
هي غلبة نهائية، حتمية واأبدية؟ وهل ميكن للمرء اجلزم بعدم وجود قيم اإن�ضانية، ت�ضرتك فيها هذه احل�ضارة 
كما تلك، قيم الت�ضامح واحرتام الكرامة االإن�ضانية، والقبول باالختالف يف القيم الروحية واملادية، واالرتباط 

بالهوية وهكذا؟



يف �لقابلية على �لتعارف �حل�ضاري.. �لبعد �جلوهري �لغائب
419419

التنابذ، ويفجر كيانات الغ�ضب والكراهية. لكن ما القول يف املقابل، يف الدرا�ضات 
ال  بالغرب،  االإ�ضالمي  والعامل  االإ�ضالم  عن  التالميذ  يدر�ضه  ما  اأن  تبني  التي 
يزيد على 3 باملائة من املقرر الدرا�ضي، واأن 97 باملائة من املقرر، خم�ض�ضة لتاريخ 
الغالب ما يكون اجلزء املخ�ض�ص للعامل االإ�ضالمي، �ضمن  اأوروبا واأمريكا، ويف 
ما يخ�ض�ص لدول وح�ضارات ما يعرف بدول العامل الثالث، �ضواء من الناحية 
اجلغرافية اأو التاريخية، اأو يف اإطار توزيع الرثوات الطبيعية يف العامل، بينما جتعل 
املحور  االأمريكية(  ما  حد  واإىل  )االأوروبية  الغربية  احل�ضارة  من  املناهج  ذات 

االأ�ضا�ضي، الذي دارت وتدور حوله االأحداث التاريخية الكربى)1(؟

باأنه دين عنف، واأن االإ�ضالم مل ياأت  وما القول يف اتهام البابا لالإ�ضالم 
بجديد؟ وما القول يف بلدان اأوروبا التي تعترب ا�ضتعمارها لبلدان العامل الثالث، 
على  اإقبالنا  القول يف  وما  بناء ح�ضاري؟  واإ�ضالمية، عمل  عربية  دول  و�ضمنها 
تعلم لغات الغرب وقراءة تراثه وفكره، وخماطبته باأدواته ال�ضيميائية، يف حني ال 

جند من لدنه �ضلوًكا مماثاًل باملقابل؟)2(

زكي امليالد، »تعارف احل�ضارات«، مرجع �ضابق.   )1(
التي احت�ضنت  اأوروبا  نف�ضها  والتجرب، هي  اال�ضتعالء  اليوم وكر  التي هي  اأوروبا  اأن  الكربى  املفارقات  من   )2(
واال�ضتقالل  التحرر  حركات  األهمت  التي  اأوروبا  نف�ص  واأي�ًضا  ع�ضر،  الثامن  القرن  منذ  التحررية  االأفكار 

الوطني، للعديد من �ضعوب العامل باأوا�ضط القرن املا�ضي.
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هذه عوامل واأحداث قد تبدو عابرة وغري ذات بال كبري، لكنها توؤ�ضر لي�ص 
فقط على تدين من�ضوب القابلية على التحاور من لدن الغرب، بل واأي�ًضا تدنيه 

لديه، فيما يخ�ص مبداأ التعرف والتعارف، املحيلني �ضوبًا على احلوار والتحاور.

والعربية  الغربية  احل�ضارتني  بني  ما  حواًرا  ثمة  باأن  �ضلمنا  فلو  بالتايل، 
اإىل �ضياغته من  االإ�ضالمية، على االأقل مبقيا�ص ما يعقد من موؤمترات وما يعمد 
كتب ودرا�ضات حول ذلك، فاإننا ال ن�ضتطيع اأن ن�ضلم باأنه قد يقوم، فما بالك اأن 

ي�ضتقيم بلغة التعارف.

6- على �ضبيل �خلتم

كائنة ما تكن الت�ضميات املروج لها هنا وهناك، بالغرب وبال�ضرق، للتعبري 
هنتنغتون(  �ضمويل  )بلغة  الغربية  احل�ضارة  بني  القائمة  العالقة  طبيعة  عن 
واحل�ضارات االأخرى، و�ضمنها حتديًدا احل�ضارة العربية االإ�ضالمية، فاإنها تبقى يف 

تو�ضيفاتها �ضراعية املنحى، ويف املاأمول منها حتاورية الطبيعة والطبع)1(.

اإن اأطروحة هنتنغتون اأطروحة اإنذارية وحتذيرية بامتياز، تنطلق من مالحظة 
ومتثل ما يجري بواقع احلال، مفادها تاأ�ضري الكاتب على �ضرورة اتخاذ �ضبل احلذر 
لو مل يكن ثمة تفاعل وتالقح وتكامل ح�ضاري، وكان مبقابله �ضراع وتدمري وا�ضتهداف لكل ح�ضارة ملا قبلها   )1(
من ح�ضارات، ملا بلغت احل�ضارة الغربية ما هي عليه اليوم. يقول برنارد لوي�ص بهذا اخل�ضو�ص: »لقد كانت 
هناك ح�ضارات مهيمنة يف املا�ضي، وبدون �ضك �ضتكون هناك اأخرى يف امل�ضتقبل. احل�ضارة الغربية تدمج 
حداثات �ضابقة عديدة، مبعنى اأنها مرثية باإ�ضهامات وتاأثريات ثقافية اأخرى، �ضبقتها يف الزعامة، وهي نف�ضها 

ا حل�ضارات اأخرى �ضتاأتي«. ا غربيًّ �ضترتك اإرًثا ثقافيًّ
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ومتثالت  وقيم  معتقدات  اإىل  حتتكم  التي  الغربية،  غري  احل�ضارات  من  واحليطة 
القبول مبرجعيته،  ترف�ص  الغربي«،  »النموذج  تت�ضاوق يف جمملها مع  لالآخر، ال 

ترفع لواء الرف�ص والتطرف بوجهه، وتلوح بنا�ضية الغلو والتع�ضب باإزائه)1(.

رد  ف�ضيلة  من  فهو خطاب  احل�ضارات،  الأطروحة حوار  املتبني  اخلطاب  اأما 
الفعل على االأطروحة ال�ضابقة، متطلع لتقوي�ص اأ�ض�ضها والطعن فيها، على االأقل من 
زاوية االعتقاد باأن احل�ضارات ال تت�ضادم، بل تتحاور بجهة التكامل والتالقح، باأفق 
اإفراز احلد االأدنى من القيم الكونية امل�ضرتكة، التي ال م�ضلحة لطرف من طريف اأو 
اأطراف املعادلة اأن يقو�ضها، اأو يفرط فيها باأي �ضكل من االأ�ضكال. مطلب احلوار هنا 

هو االأهم، وهو قائم بكل االأحوال، �ضواء بظل وجود ال�ضراع، اأم ب�ضياق انتفائه)2(.

اإن البعد اجلوهري الغائب يف اأطروحة حوار احل�ضارات، ال يكمن يف طابعها 
الوقائي ال�ضرف، ناهيك عن م�ضمونها االتقائي، وال يكمن يف طبيعتها »امل�ضاملة«، 
واملهادنة واإىل حد ما املو�ضوعية، بل ويكمن يف انعدام املقومات االأ�ضا�ضية ل�ضمان 
راجع بهذه النقطة: مهدي املنجرة، احلرب احل�ضارية االأوىل: ما�ضي امل�ضتقبل وم�ضتقبل املا�ضي، عيون، الدار   )1(

البي�ضاء، 1990.
فامل�ضلمون  يق�ضمهما.  مما  بكثري  اأقوى  واالإ�ضالمي  الغربي  العاملني  يربط  الذي  »اإن  ت�ضارلز:  االأمري  يقول   )2(
اأ�ضحاب كتاب. واالإ�ضالم وامل�ضيحية ي�ضرتكان يف النظرة الوحدانية: االإميان  وامل�ضيحيون واليهود جميعهم 
باإله واحد، وباأن احلياة الدنيا فانية، وبامل�ضوؤولية عن اأفعالنا، واالإميان باالآخرة. اإننا ن�ضرتك يف كثري من القيم... 
اإن االإ�ضالم جزء من ما�ضينا ومن حا�ضرنا، يف جميع جماالت البحث االإن�ضاين، وقد اأ�ضهم يف اإن�ضاء اأوروبا 
املعا�ضرة. اإنه جزء من تراثنا، ولي�ص �ضيًئا منف�ضاًل عنه... اإننا ما زلنا نحتاج اإىل بذل جهد اأكرب لتفهم كل منا 
االآخر، واأن نتخل�ص من �ضموم التفرقة، ومن اأ�ضباح اخلوف والت�ضكيك. وكلما طال م�ضوارنا يف هذا الطريق، 

فاإننا نكون قد خلقنا عاملًا الأطفالنا ولالأجيال املقبلة«.
من حما�ضرة له مبركز الدرا�ضات االإ�ضالمية بجامعة اأك�ضفورد، اأكتوبر 1993.
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على  القابلية  مقوم  ثم  التعارف،  مقوم  اإياها،  املقومات  مقدمة  ويف  احلوار،  ذات 
التعارف، بغر�ص االت�ضال والتوا�ضل، ثم احلوار والتحاور.

واال�ضتطاعة،  املقدرة  توافر  ت�ضتوجب  اإمنا  التحاور  على  القابلية  فكرة  اإن 
ا يكن م�ضتوى  اأيًّ قبول منظومة االآخر،  الرغبة يف  ثم  النية،  ثم  وكذلك احلاجة، 

االختالف معه، اأو مدى تنافر املرجعيات القائمة بني الطرفني)1(.

وعلى هذا االأ�ضا�ص، فاإذا كان التعارف، املرتكز على االطالع على ح�ضارة 
االآخر، هو املدخل ال�ضروري، واإن كان غري كاف الإقامة حوار من نوع ما، فاإن توافر 
القابلية يبدو لنا اأكرث اإحلاًحا وملحاحية و�ضرورة، �ضريطة اأال تكون ذات القابلية 
مرتكزة على اأحكام م�ضبقة، اأو حمكومة ب�ضروط قبلية اأو مبنية على اأ�ضا�ص �ضيطنة 

هذا الطرف لذاك، وهكذا)2(.

ا، اأو من قبيل اجلهد امل�ضيع  اإن ا�ضتنبات هذه القابلية لي�ص عماًل اعتباطيًّ
واالأعتدة  االأدوات  يوفر  الذي  البعد  اإنه  ال�ضرف،  لالجتهاد  امل�ضتهلك  للوقت، 

وتداعيات  اآثار  حمو  املتعذر  من  فاإن  به،  يدفع  الذي  احل�ضاري  للبعد  وجتاهل  باالإ�ضالم،  جهل  هناك  مادام   )1(
النظرة التي ترى فيه دين �ضراع. اإن مفهوم حوار احل�ضارات يكاد يفرغ من م�ضمونه ومن حمتواه احلقيقي، 
طاملا مل يننب على اأ�ضا�ص من التعارف امل�ضبق، الكفيل بانفتاح كل طرف على الطرف االآخر، وطاملا مل يقم 
على اأ�ضا�ص من احرتام اخل�ضو�ضيات الدينية والثقافية لكل ال�ضعوب واالأمم واحل�ضارات. وهذا لن يتم اإال 
با�ضتبعاد اأي �ضرب من �ضروب الهيمنة الفكرية اأو الثقافية اأو ما �ضواها، والتي تتغياأ فر�ص قطبية كونية، من 

خالل م�ضل�ضالت العوملة االقت�ضادية واالإعالمية والع�ضكرية وغريها.
اإنه ال قيمة الأي حوار ح�ضاري طاملا مل ت�ضع كل ح�ضارة طرًفا يف هذا احلوار، اإىل التعرف على احل�ضارات   )2(
االأخرى، بغر�ص فهم مكوناتها وا�ضتيعاب قيمها ومثلها، على االأقل من زاوية ت�ضحيح العديد من الت�ضورات 

اخلاطئة، التي تكون قد تكونت جراء عوامل تاريخية اأو دينية اأو اأيديولوجية اأو ما �ضواها.
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هذه  يف  واملعني  االآخر.  مع  وناجع  وفعال  جدي  حوار  يف  للدخول  ال�ضرورية 
الثقافية  الدرا�ضات  واأ�ضحاب  واللغويون،  »الفال�ضفة،  بالتحديد  هم  اجلزئية 
ال�ضوق  خرباء  )قبل  واالقت�ضادية  والقانونية  والدينية  والتاريخية  وال�ضيا�ضية 
حتليل  على  ب�ضدق  يعملوا  اأن  يجب  والذين  املعلوماتية(،  وال�ضبكات  امل�ضرفية 
كل ما يحيط بالتوا�ضل بني احل�ضارات وم�ضاكله، واحلواجز التي تعيق تقدمه نحو 
تعاون ح�ضاري طويل االأجل، بعيًدا عن احل�ضابات االقت�ضادية ق�ضرية االأجل، 
التي تواجه خماطر جمة، نتيجة عدم اال�ضتقرار ال�ضيا�ضي واالجتماعي على اأي 
حال، ما ا�ضتمرت االأو�ضاع الداخلية والتوازنات االإقليمية على ما هي عليه«)1(.

خمتلف  بلوغ  �ضبل  وتوافر  العاملية،  الرقمية  ال�ضبكات  بزمن  يعقل،  هل 
اأ�ضكال البيانات واملعلومات واملعارف، وحتول العامل اإىل »قرية �ضغرية«، هل يعقل 
اأال تتوفر القابلية ملعرفة االآخر، قبل االإقبال على معرفته، وحماورته بالتايل باملبا�ضر 

احلي؟

اإن ثورة تكنولوجيا االإعالم واملعلومات واالت�ضال، وانفجار امل�ضامني من 
بني ظهراين �ضبكة االإنرتنت، والتعدد الهائل للقنوات التلفزيونية املقتنية لالأقمار 
ال�ضناعية وما �ضواها،  اإمنا اأ�ضهمت يف ات�ضال النا�ص فيما بني بع�ضهم البع�ص، دومنا 
القول بهذا ال يعني القول باأن امل�ضاألة حم�ضورة ومقت�ضرة على النخب والدار�ضني واالأكادمييني. بالعك�ص من   )1(
ذلك، فهو حتدٍّ ي�ضائل كل ال�ضرائح االجتماعية والثقافية والدينية وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين وما �ضواها. اأمل 
التاآمري الأحداث احلادي ع�ضر من �ضبتمرب  التف�ضري  تاأتت من  التي  الت�ضييقات  العادي من  يت�ضرر امل�ضلم 

2001، ومن التوظيفات اجلانبية التي ا�ضتتبعتها على حرية االأفراد واجلماعات وحركتهم؟
راجع بهذه النقطة: زكي امليالد، تعارف احل�ضارات، مرجع �ضابق.
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اإكراهات كربى تذكر، ودومنا رقابة كبرية على مرا�ضالتهم و�ضبل بلوغهم لبنوك 
االإن�ضاين  التوا�ضل  تقلي�ص  يف  ذاته،  وباالآن  اأ�ضهمت  لكنها  واملعرفة،  املعطيات 
فيما بينهم، ال بل وحتولت، يف العديد من اأعتدتها وم�ضامينها، اإىل و�ضيلة لزعزعة 
منظومات القيم، املتجذرة من بني ظهراين هذه احل�ضارة كما تلك، اأو الدفع اإىل 

الت�ضكيك يف هذا املعتقد اأو ذاك.

يقول  يكرهوننا،  »ملاذا  ثنائية  على  متوقًفا  »احلوار«  يبقى  اأن  يعقل  هل  ثم 
البع�ص، ملاذا يعادوننا، يقول البع�ص االآخر؟«، املرفوع لواوؤها بالغرب كما بال�ضرق، 
يف زمن باتت �ضبل االطالع على منظومة االآخر متي�ضرة، واإىل حد بعيد؟ هل يعقل 
لتمرير  املبا�ضرة،  واملادية  املدى،  الق�ضرية  االآنية،  امل�ضالح  التدثر خلف  ي�ضتمر  اأن 
اأطروحات، من �ضاأنها الرفع من من�ضوب االحتقان بني االأقوام والدول وال�ضعوب؟

احلا�ضر  على  بل  املا�ضي،  على  يت�ضارعون  ال  قائل،  يقول  الب�ضر،  اإن 
وامل�ضتقبل، وال يتناف�ضون على اجلنة، اأو على مكارم االأخالق، بقدر ما يتناف�ضون 

على الرثوة وال�ضلطة والقوة)1(. 
اإن احلوار احل�ضاري �ضاأن ثقايف يف اأكرث من جانب، ولي�ص مرتبًطا بال�ضرورة بالق�ضايا الدينية ال�ضرفة، التي هي   )1(
من �ضلب فر�ضيات ومبادئ ومواقف االإميان، ويعتربها اأ�ضحابها ق�ضايا مقد�ضة، ال يجوز االقرتاب منها. فيما 
عدا ذلك، فكل �ضيء مطروح للنقا�ص، من قبيل اآفاق االنفتاح والتوا�ضل االإن�ضاين، والتي ت�ضرتط بدورها 
ومن اأجل حتققها، االعرتاف باالآخر، وتفهم مطالبه ومقا�ضده، واإدراك متثالته على قدم من امل�ضاواة والندية، 
وعدم ا�ضتفزازه بالتمييز اأو التحقري اأو االإلغاء اأو االإق�ضاء اأو ما �ضوى ذلك. اإن العن�ضر الثقايف ال ميكن اأن يكون 
�ضبًبا من اأ�ضباب ال�ضراع احل�ضاري. ال�ضبب كامن يف طبيعة ال�ضيا�ضات املعتمدة، والتي غالًبا ما يكون خيطها 
الناظم امل�ضالح االقت�ضادية واال�ضرتاتيجيات ال�ضيا�ضية، والعالقات الدبلوما�ضية التي تن�ضجها هذه الدولة اأو 
املجموعة من الدول مع ما �ضواها من دول وجمموعات. اإن احلوار احلقيقي يجب اأن مير عرب الت�ضامح، اأي = 



يف �لقابلية على �لتعارف �حل�ضاري.. �لبعد �جلوهري �لغائب
425425

فوق  يعي�ضوا  اأن  بينهم، ميكن  فيما  والتوا�ضل  احلوار  ولكنهم، من خالل 
من  قواعد،  جمموعة  على  قائمني  متبادلني،  واحرتام  بتحابب  االأر�ص  �ضفينة 
باالختالفات  والقبول  وحرياتهم،  واالعرتاف  االآخرين  حقوق  احرتام  اأهمها: 
الفردية، وتعلم كيفية اال�ضغاء لالآخرين واالت�ضال بهم وفهمهم،  وتقدير التنوع 
واالختالف الثقايف، واالنفتاح على اأفكار االآخرين وفل�ضفاتهم، واالعرتاف باأن 
كاال�ضتعالء  واحلقيقة،  املعرفة  حتتكر  ديانة،  اأو  وطن  اأو  ثقافة  اأو  فرد  هناك  لي�ص 
من  ولدت  والتي  للت�ضامح،  امل�ضادة  املقوالت  من  وغريها  والعن�ضرية،  والتمييز 
رحمها، حركات العنف املوؤدلج واملوؤطر وامل�ضي�ص، باعتباره الركن االأ�ضلب من 

اأحادية عقائدية، مطلقة ال�ضواب.

�ضمال  يف  واملاليني  البع�ص  يحلم  »كما  اإ�ضبوزيتو:  جون  االأ�ضتاذ  يقول 
عاملي  نظام  اإيجاد  يف  ال�ضرقي،  وجنوبها  اآ�ضيا  وو�ضط  االأو�ضط،  وال�ضرق  اإفريقيا، 
جديد، ويتطلعون اإىل دور اأكرب من التحرر ال�ضيا�ضي والدميوقراطي، فاإن ا�ضتمرار 
معظم  اإن  ا...  حتديًّ بل  تهديًدا  متثل  ال  االإ�ضالمية،  والتحركات  االإ�ضالم  حيوية 
التحركات االإ�ضالمية لي�ضت بال�ضرورة �ضد الغرب، اأو �ضد الواليات املتحدة، اأو 
ا لبع�ص الفر�ضيات التي ا�ضتقرت عليها  �ضد الدميوقراطية. واإذا كانوا ميثلون حتديًّ
نظم معينة اأوتوقراطية، اإال اأن هذه التحركات لي�ضت بال�ضرورة تهديًدا للم�ضالح 
االأمريكية. اإن التحدي الذي يواجهنا هو اأن نفهم بطريقة اأف�ضل، تاريخ وحقائق 
= عرب انفتاح »الذاكرات« التاريخية على بع�ضها البع�ص، وهذا ي�ضتوجب معرفة الثقافة واللغة، لي�ص فقط على 

امل�ضتوى االأكادميي والنخبوي، بل يف اإطار جماهريي اأو�ضع، وعلى م�ضتوى و�ضائل االإعالم واالت�ضال.
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العامل االإ�ضالمي، واأن نتعرف على تنوعه ووجوهه املختلفة، بداًل من اأن نت�ضور 
ا«)1(. �ضورة متثل تهديًدا اإ�ضالميًّ

اأزعم اأن هذا املقتطف من قول رجل غربي، كاف وحَده، ليدلل على اأن 
كما  باحلا�ضر،  كما  باملا�ضي،  احل�ضارات  بني  العالقة  يف  املفقودة  الو�ضل  حلقة 
املدخل  باعتبارها  التعارف،  القابلية على  انعدام  اإمنا تكمن يف  اأيام،  بالقادم من 

االأ�ضا�ص للقابلية على احلوار والتحاور احل�ضاري.

 (1(Cf : John Esposito et F. Burgat (Eds.(, «Modernizing islam: sphere in the Middle East and 

.Europe», New religion in the public Brunschwig, Rutgers University Press, 2003



�لإمام �لأكرب �أحمد �لطيب

جامعة  رئي�ص  االآن(.  حتى   -2010 )مار�ص  ال�ضريف  االأزهر  �ضيخ 
االإفتاء)مار�ص2002-  من�ضب  تقلد   .)2010 مار�ص   -2003 )�ضبتمرب  االأزهر 
�ضبتمرب2003(. عميد كلية الدرا�ضات االإ�ضالمية والعربية بجامعة االأزهر، كما 
ا�ضتغل بالبحث والتدري�ص يف جامعات: االإمام حممد بن �ضعود بالريا�ص، وجامعة 
قطر، وجامعة االإمارات، واجلامعة االإ�ضالمية العاملية باإ�ضالم اآباد/ باك�ضتان. ع�ضو 
بالعديد من املجال�ص واملجامع واللجان العلمية واالإ�ضالمية، امل�ضرية والعربية، وله 

العديد من املوؤلفات والدرا�ضات.

(hatemboussemma@hotmail.com( لدكتور حامت بو�ضمة�

باحث اأكادميي تون�ضي، ح�ضل على �ضهادة الدكتوراه يف العلوم االإ�ضالمية 
الفقه  ق�ضم  يف  م�ضاعد  اأ�ضتاذ  2007م،  �ضنة  الدين  الأ�ضول  العايل  املعهد  من 

وعلومه، له العديد من املوؤلفات والدرا�ضات.

امل�صاهمون يف اأ�راق املوؤمتر 
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(almilad@almilad.org( لدكتور زكي �مليالد�

واالإ�ضالميات  االإ�ضالمي  الفكر  يف  خمت�ص  �ضعودي،  وباحث  كاتب 
والهيئات  املوؤ�ض�ضات  من  عدد  يف  ع�ضو  الكلمة،  جملة  حترير  رئي�ص  املعا�ضرة، 

العلمية والفكرية العربية واالإ�ضالمية، له العديد من املوؤلفات والدرا�ضات.

(sou7bafialah@yahoo.fr( لدكتورة �ضارة حكيمي�

كاتبة وباحثة تون�ضية، دكتوراه يف العلوم الثقافية، �ضاركت يف العديد من 
االأن�ضطة الثقافية يف تون�ص وخارج تون�ص.

(sameh.fawzy@bibalex.org( لدكتور �ضامح فوزي�

�ضحفي وباحث م�ضري، ي�ضغل االآن من�ضب مدير مركز درا�ضات التنمية 
وله  واالإجنليزية،  العربية  باللغتني  ال�ضحف  من  عدد  بانتظام يف  يكتب  باملكتبة، 
كتب واأبحاث ن�ضرت باللغات العربية واالإجنليزية والفرن�ضية، ع�ضو بالفريق العربي 

للحوار االإ�ضالمي امل�ضيحي، ومهتم بق�ضايا املواطنة، وامل�ضيحيني العرب.
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(saidbensaidalaoui@gmail.com( لدكتور �ضعيد بن�ضعيد �لعلوي�

االإن�ضانية  والعلوم  االآداب  لكلية  �ضابق  رئي�ص  مغربي،  اأكادميي  باحث 
الهيئات  من  عدد  يف  ع�ضو  اخلام�ص،  حممد  جلامعة  �ضابق  ورئي�ص  الرباط،  يف 

واملوؤ�ض�ضات العربية والدولية، له العديد من املوؤلفات والدرا�ضات.

(ahefny@yahoo.com( لدكتور عا�ضم حفني�

واالإ�ضالمية  العربية  الدرا�ضات  ق�ضم  م�ضري، حما�ضر يف  اأكادميي  باحث 
يف مركز الدرا�ضات ال�ضرق اأو�ضطية بجامعة ماربورج االأملانية، ع�ضو يف عدد من 

املوؤ�ض�ضات والهيئات املهتمة بالدرا�ضات االإ�ضالمية وحوار احل�ضارات.

(marahmohamed@yahoo.fr( لدكتور حممد مر�ح�

باحث اأكادميي جزائري، اأ�ضتاذ حما�ضر يف كلية احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية 
جامعة العربي مهيدي، �ضارك يف العديد من الندوات واملوؤمترات العلمية والثقافية 

يف اجلزائر وخارجه، له العديد من املوؤلفات والدرا�ضات.
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(bensalah24@yahoo.fr( لدكتور حممد بن�ضالح�

باحث مغربي، خبري يف املنظمة االإ�ضالمية للرتبية والعلوم والثقافة، اأ�ضرف 
بني  واحلوار  الثقافية  التعددية  يف  التدريبية  والدورات  الور�ص  من  العديد  على 

احل�ضارات، له العديد من الكتابات والدرا�ضات املن�ضورة.

�لدكتور حممد عمارة 

اإ�ضالمي م�ضري ع�ضو هيئة كبار العلماء باالأزهر ال�ضريف،  كاتب ومفكر 
بعد التخرج يف اجلامعة اأعطى كل وقته وجهده مل�ضروعه الفكري، فجمع وحقق 
اأ�ضهم يف حترير  ودر�ص االأعمال الكاملة الأبرز اأعالم اليقظة االإ�ضالمية احلديثة، 
املوؤلفات  من  العديد  له  والعامة،  واحل�ضارية  ال�ضيا�ضية  املو�ضوعات  من  العديد 

والدرا�ضات، م�ضت�ضار مدير مكتبة االإ�ضكندرية. 

�لدكتور حممد كمال �لدين �إمام

باحث اأكادميي م�ضري، اأ�ضتاذ ال�ضريعة بكلية احلقوق جامعة االإ�ضكندرية، 
والدولية،  امل�ضرية  والفكرية  العلمية  واملوؤ�ض�ضات  الهيئات  من  العديد  يف  ع�ضو 
خبري باملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، له العديد من املوؤلفات والدرا�ضات، 

م�ضت�ضار مدير مكتبة االإ�ضكندرية.
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(myades6@hotmail.com( لدكتور حممد يو�ضف عد�س�

كاتب وباحث م�ضري، خبري �ضابق وم�ضت�ضار يف منظمة اليون�ضكو، ترجم 
له  كما  بيجوفيت�ص،  عزت  علي  الدكتور  موؤلفات  ومنها  املوؤلفات،  من  العديد 

العديد من املوؤلفات والدرا�ضات. 

(nmostafa56@yahoo.com( لدكتورة نادية حممود م�ضطفى�

العلوم  ق�ضم  ورئي�ص  الدولية  العالقات  اأ�ضتاذ  م�ضرية،  اأكادميية  باحثة 
القاهرة، مديرة �ضابقة ملركز  ال�ضيا�ضية جامعة  ال�ضيا�ضية بكلية االقت�ضاد والعلوم 
ال�ضيا�ضية جامعة  والعلوم  الثقافات بكلية االقت�ضاد  الدرا�ضات احل�ضارية وحوار 

القاهرة، لها العديد من املوؤلفات والدرا�ضات. 

(elyahyaoui@elyahyaoui.org( لدكتور يحيى �ليحياوي�

اقت�ضاد  العايل بكلية احلقوق ق�ضم  التعليم  اأ�ضتاذ  اأكادميي مغربي،  باحث 
املعرفة وال�ضبكات الرقمية بجامعة حممد اخلام�ص يف الرباط، ح�ضل على جائزة 

املغرب الكربى للكتاب �ضنة 1996م، له العديد من املوؤلفات والدرا�ضات.





�لبريد �لإلكتروني�لوظيفة�ل�ضمم

بروفي�ضور - الجامعة اإبراهيم محمد زين1 
ibrahimz@iiu.edu.myاالإ�ضالمية العالمية، ماليزيا

اإيهاب ال�ضيد علي العزازي2 
مدير وحدة المعلومات 

والتوثيق- المركز الثقافي 
االأ�ضيوي

elazazy5@gmail.com; 
el-azazy-5@yahoo.com

اإ�ضماعيل محمد اإ�ضماعيل 3 
fakharani@hotmail.com�ضحفي - جريدة االأهرامالفخراني

ال�ضيماء الدمردا�ص العقالي4 
باحثة في ال�ضئون 

االإ�ضالمية- دكتوراة في 
الدرا�ضات االإ�ضالمية

morsi_a@hotmail.com

اأيمن زهري5 
خبير ال�ضكان ودرا�ضات 

الهجرة- الجمعية الم�ضرية 
لدرا�ضات الهجرة

azohry@zohry.com

نائب رئي�ص تحرير - جريدة ال�ضيد هاني6 
elsayedhany2@yahoo.comالجمهورية

zahraa_yousif@yahoo.comماج�ضتير في علم االجتماعالزهراء يو�ضف اأحمد ر�ضوان7 

اأمل حمادة8 
مدر�ص العلوم ال�ضيا�ضية- 

كلية االقت�ضاد والعلوم 
ال�ضيا�ضية

amalhamada@elgaby.net

مدر�ص م�ضاعد - كلية اأميرة علي الدين ح�ضن اأبو�ضمرة9 
emofeps@yahoo.comاالقت�ضاد والعلوم ال�ضيا�ضية

امل�صاركون يف املوؤمتر
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�لبريد �لإلكتروني�لوظيفة�ل�ضمم

اإيمان محمد جالل الدين 10 
مديرة مكتب اأ�ضتاذ ه�ضام 

جعفر- موؤ�ض�ضة مدى 
للتنمية االإعالمية

oimain@onislam.net

باكينام ال�ضرقاوي11
اأ�ضتاذ العلوم ال�ضيا�ضية، كلية 
االقت�ضاد والعلوم ال�ضيا�ضية- 

جامعة القاهرة
Pakynam2002@yahoo.com

باحث في الفل�ضفة، محرر  بالل موؤمن محمود12 
helalmomen@yahoo.comاأون اإ�ضالم.نت

طالبة اندوني�ضية ت�ضاندرا ل�ضمانا �ضيمامورا13 
laksamaracandra@gmail.comبجامعة االأزهر

الرئي�ص االأ�ضبق للجنة جمال الدين محمد قطب14 
gamalkotb49@hotmail.comالفتوى  باالأزهر ال�ضريف 

ح�ضام الدين جمال الدين بدر15 
مدر�ص جامعي؛        

تخ�ض�ص حوار االأديان 
والح�ضارات - كلية اللغات 

والترجمة، جامعة االأزهر
husambadr@hotmail.c

ح�ضن محمد ال�ضعدي16 
اأ�ضتاذ التاريخ القديم 

والح�ضارة- كلية االآداب - 
جامعة االإ�ضكندرية

hassanelsaady@yahoo.com

كاتب وموؤلف- مركز    خالد عبد الرحمن الزعفراني17 
kzafarny@yahoo.comالعدالة والتنمية للدرا�ضات

خالد ال�ضيد ح�ضن عبد الجواد18 
خبير اقت�ضادي 

وديموجرافي  - الجمعية 
الم�ضرية لدرا�ضات الهجرة

kehassan@gmail.com

اأ�ضتاذ اللغة العربية - ماكو/ دري�ضا تراوري19 
idristraore@gmail.comمالي
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ر�ضوى �ضالح محمد اإمام20 
باحث ومن�ضق م�ضروعات - 

مركز الدرا�ضات الح�ضارية 
وحوار الثقافات - جامعة 

القاهرة
radwa.salah80@gmail.com

اأ�ضتاذ م�ضاعد- كلية التربية رندة محمد فوزي الن�ضار21 
randaelnashar@yahoo.com- جامعة عين �ضم�ص

ريهام اأ�ضرف باهي22 
مدر�ص العلوم ال�ضيا�ضية 
- كلية االقت�ضاد والعلوم 

ال�ضيا�ضية - جامعة القاهرة
riham.bahi@gmail.com

اأ�ضتاذ جامعي - جامعة  �ضامر ر�ضواني23 
srashwani@hotmail.comحلب

�ضيد د�ضوقي ح�ضن24 
اأ�ضتاذ- ق�ضم الطيران -

 كلية الهند�ضة - جامعة 
القاهرة

sayedhassan@hotmail.com

�ضالح الدين الجوهري25 

اأكاديمي وا�ضت�ضاري، 
عمل بالعديد من

 الموؤ�ض�ضات والهيئات 
الم�ضرية والدولية،

 الم�ضت�ضار الرئي�ضي لمكتبة 
االإ�ضكندرية لم�ضروع 

اإعادة اإ�ضدار كتب التراث 
االإ�ضالمي الحديث.

salah.Elgawhary@bibalex.org
salgouhari@mcit.gov.eg

كاتب و�ضحفي - جريدة �ضالح �ضالم 26 
salahmsalem@hotmail.comاالأهرام 

اأ�ضتاذ باحث - جامعة محمد عبد الرحيم بنحادة27 
abenhadda@hotmail.comالخام�ص – الرباط
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عبد اهلل رم�ضان خلف28 
محا�ضر في االأدب العربي 
- جامعة المدينة العالمية 

- ماليزيا
arharidy@gmail.com

عبد العزيز حميدة29 
م�ضاعد مدير تحرير جريدة 

الم�ضاء- وكيل نقابة 
ال�ضحفيين باالإ�ضكندرية - 

دار الجمهورية لل�ضحافة
azizhemida@hotmail.com

bermawy@gmail.comباحثعبده مو�ضى عبده البرماوي30 

عبد اهلل ربيع 31 
اأ�ضتاذ اأ�ضول الفقه - جامعة 

االأزهر - كلية الدرا�ضات 
االإ�ضالمية والعربية

abdallah1960@hotmail.com

عبد الدايم محمد عبد الرحمن 32 
ن�ضير

اأ�ضتاذ الفيزياء- م�ضت�ضار
 �ضيخ االأزهر للتعليم 

والعالقات الثقافية- نائب 
رئي�ص جامعة االأزهر �ضابًقا

nosseroffic@yahoo.com

اأ�ضتاذ جامعي - الجامعة عبد اهلل اإبراهيم �ضعيد33 
abdallah-49@hotmail.comاللبنانية

عبد الرحمن اأبو العزايم بهن�ص34 
باحث - مكتبة ال�ضروق 

الدولية - معيد كلية اللغة 
العربية- جامعة االأزهر- 

اأ�ضيوط
 01061223016

باحث وموؤرخعماد ح�ضين محمد35 
emadhm2000@hotmail.comمجلة الم�ضلم المعا�ضر

علي مبروك36 
اأ�ضتاذ م�ضاعد- كلية

 االآداب- ق�ضم الفل�ضفة- 
جامعة القاهرة

sofmabrook@hotmail.com
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ع�ضمت ن�ضار37 

اأ�ضتاذ بكلية االآداب - ق�ضم 
الفل�ضفة - جامعة بني 
�ضويف/ وكيل الكلية 

ل�ضئون الطالب- جامعة
 بني �ضويف

eyad-es2006@yahoo.com

محا�ضر بكلية الحقوق- فاطمة �ضحاتة اأحمد زيدان38 
 01223849948جامعة االإ�ضكندرية

باحثة - محرر بموقع اأون فاطمة اأحمد حافظ39 
hafiz-fatma@gmail.comاإ�ضالم

dawod3000@gmail.comمحرر- مكتبة االإ�ضكندريةمحمد القا�ضم40 

 ;bhadawa@gmail.comباحث وكاتبمحمد حلمي عبد الوهاب41 
bhadawa@hotmail.com

مذيع - �ضوت العرب محمد محمود محمد ال�ضيد42 
mo_ne_2007@yahoo.comوالقنوات المتخ�ض�ضة

محمد عبد المنعم 43 
مدر�ص م�ضاعد- ق�ضم 

الفل�ضفة- كلية االآداب- 
جامعة حلوان

menam_aflaton@yahoo.com

houmoum@maktoob.comاأ�ضتاذ باحث - م�ضئول اإداريمحمد همام44 

محمد موفق االأرناوؤوط45 
اأ�ضتاذ بجامعة العلوم 
االإ�ضالمية العالمية-

 عمان- االأردن
mm_arnaut@hotmail.com

كاتب و�ضاعر - مدير تحرير محمد علي فرحات46 
farhat@alhayat.comجريدة »الحياة« الدولية

محمد فتحي عبد اهلل 47 
اأ�ضتاذ الفل�ضفة اليونانية 

المتفرغ- كلية االآداب- 
جامعة طنطا

m.f.abdalla@gmail.com
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محمود عبد ال�ضالم عزب48
م�ضت�ضار �ضيخ االأزهر للحوار، 

اأ�ضتاذ بجامعتي االأزهر 
وال�ضوربون

mahmoudazab62@ yahoo.fr 

محمود خمي�ص ياقوت اأبو �ضمرة49
مفت�ص �ضياحة بمحافظة 

االإ�ضكندرية- �ضحفي
 بجريدة كلمة م�ضر

 01224665950

محمود فاروق فا�ضل50 
من�ضق برنامج الديمقراطية- 

مركز ال�ضهاب 
لحقوق االإن�ضان

farouk.arabia@gmail.com

مو�ضى بوزقورت51 
رئي�ص مجل�ص اإدارة

 الجمعية الم�ضرية التركية 
لل�ضداقة والثقافة

 01005784524

م�ضباح اهلل عبد الباقي52 
اأ�ضتاذ في ق�ضم التف�ضير 

وعلوم القراآن بكلية اأ�ضول 
الدين- جامعة كابول- 

افغان�ضتان
misbah68@hotmail.com

مفتاح اأديولي اأواللي53 
�ضحفي- مذيع- محرر، 

موؤ�ض�ضة مدى للتنمية 
االإعالمية )اأون اإ�ضالم.نت(

akandeola@hotmail; akandeola@
yahoo.co.uk

مدحت ماهر عبد الفتاح الليثي54 
المدير التنفيذي لمركز 

الح�ضارة للدرا�ضات 
ال�ضيا�ضية، باحث �ضيا�ضي- 

مركز الح�ضارة
cencivpol@yahoo.com

منى اأحمد محمد اأبوزيد55 
اأ�ضتاذ - ق�ضم الفل�ضفة - 

كلية االآداب - جامعة 
حلوان

dr_monazeid@hotmail.com
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منى محمد عقيل القوي�ضي56 
مدر�ص بكلية االقت�ضاد 

والعلوم ال�ضيا�ضية-جامعة 
القاهرة 

 mmak55@yahoo.com; mona.
el-kouedi@kcl.ac.uk

م�ضطفى ال�ضعيد خفاجي57 
مدر�ص م�ضاعد - كلية 

االقت�ضاد والعلوم 
ال�ضيا�ضية - جامعة القاهرة

dreamlovepop1991@yahoo.com

ن�ضر الدين �ضريف باعطوة58 
دكتوراه اللغة العربية

 واآدابها - باحث ونا�ضط 
�ضيا�ضي

baatwa1@yahoo.com

نوزاد �ضوا�ص 59 

رئي�ص الق�ضم العربي 
بموؤ�ض�ضة البحوث 

االأكاديمية واالإنترنت، 
الم�ضرف العام على مجلة 

حراء التركية الناطقة باللغة 
العربية

nevzatsavas@yahoo.com

نور الدين الخادمي60 
وزير ال�ضوؤون الدينية

 بتون�ص، اأ�ضتاذ بجامعة 
الزيتونة

nourelkhadmi@yahoo.com

الم�ضرف على �ضفحة تراث هالة اأحمد زكي61 
01001331718وح�ضارة- جريدة االأهرام

01005106297 �ضحفي - جريدة ال�ضروقه�ضام اأ�ضالن62 

رئي�ص مجل�ص اأمناء موؤ�ض�ضة ه�ضام اأحمد عو�ص جعفر63 
iomain@onislam.net مدى للتنمية االإعالمية

و�ضام محمد ال�ضويني64 
باحثة بمركز الدرا�ضات 

الح�ضارية وحوار الثقافات، 
جامعة القاهرة

hewar@hewaronline.net

و�ضام فوؤاد65 
مدير تحرير موقع مدارك 

ب�ضبكة اأون اإ�ضالم -
 موؤ�ض�ضة مدى للتنمية 

االإعالمية
wessam.fauad@gmail.com
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