إشكاليات االقتراب من مفهوم حوار الحضارات
في األدبيات العربية
عنوان البحث هو "إشكاليات االقرتاب من مفهوم حوار احلضارات يف األدبيات العربية" وهو موقف وسط بني
بديلني كالمها يهتم بعرض حالة "احلوار" حول "حوار احلضارات" يف الدائرة العربية واالسالمية .األول يتطلب عرض
موقفي الفكرى ابعتبارى ابحثة عربية .ولكن ما معىن عربية؟ هل املقصود االجتاه العروىب؟ أليس هناك اجتاهات فكرية
أخرى تفاعلت مع "حوار احلضارات "؟ أما الثاين فكان يعىن ابلنسبة ىل أيضا عرض مواقف االجتاهات الفكرية
والسياسية العربية املختلفة أى الليربالية ،القومية ،اإلسالمية .وهلذا فإن البحث املقدم ليس تعبيا مباشرا عن موقفي
الفكرى من حوار احلضارات ،بقدر ما سأصل إىل هذا التعبي من خالل عرض خربة تفاعلى مع حالة الكتابة عن
العالقة بني احلضارات أو حول العالقة بني احلضارات ،أو يف العالقة بني احلضارات ،فلقد أضحى التوقف عند هذه
"احلالة" أو "الظاهرة " ضرورة أكادميية وفكرية وعملية يف آن واحد.
فبعد اهتمامى ابجملال لعدة سنوات (منذ  )1997وصلت اآلن – وعلى حنو تراكمى تدرجيى – للقناعة أبن
احلالة املشار إليها هي حالة غمووض وتوداخل وحركوة يف دائورة مفرغوة؛ فمموا ال شوف فيون أن مفهووم حووار احلضوارات أو
صوراعا ا قوود ولوود معووان شووري لوودى الكثوويين؛ حبيووث ت تناولوون ،واالقوبام منوون موون مواح ومنووا متنوعووة؛ حبيووث يصوول
الباحووث واللوول هلووذه "املنطقةةة الثيةيةةة كالفكراةةة كاحلرديةةة ا ا ة ة " إىل صووعوبة ابل ووة يف تقوودير موون أيوون البدايووة واىل أيوون؟
وخاصة وقد ساهم فىإبداء الرأى حول هذه املنطقة ختصصات متباينة ومن مجيع ألوان الطيف السياسي والفكرى.
وتووذكره هووذه احلالووة الووري سووأتكلم عنهووا حبووالتني سووابقتني تفاعلووت معهمووا وكنووت –حبكووم يبيعووة ختصصووى يف
العالقووات الدوليووة – جو ءا منهمووا – ومهووا "حالةةة" مفهوووم النمووام العوواملى ا ديوود" كحالةةة "مفه ووم العوملووة " كاللتةةاا ااتاحتةةا
دكائران األدادميية كالفكراة – على التواىل يف ب ااة التسعينيات مة حةرب ايلةيل الةا يةة ذ منةص النثةين الةةات مةن التسةعينيات .كهةا

حنةن عةي

ةرتان مبفهةوم ةةةراع
-منةص  11سةثترب  2001بثةفة ااةةةة – ذركة ااتيةا مفهةوم حةوار احلضةاراتو كهةةو الةصق نهةر مق ً

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

كهك ةةصا كبقة ة ر مةةةا لوقفة ة عنة ة ح ةةالى "النم ووام الع وواملى ا دي وود( ،)1مث حال ووة العومل ووة( ،)2بقو وراءة ةقدي ووة تراكمي ووة
للخطاابت األكادميية والفكرية حوهلما؛ حبثا يف دالال ما واةعكاسوا ما علوى وضوع ومكاةوة األموة العربيوة واإلسوالمية يف
النمام الودوىل الوراهن ،بقودر موا أشوعر أن التوقوف املنواعر عنود مفهووم حووار احلضوارات ال يقول أمهيوة ،بول لعلون يسوتكمل
العملية حبلقة اثلثة .فإذا كان االهتمام ابلنمام العاملى ا ديد اةطلق من البكي على اهليكل أساسا ،ويف مرحلوة شوهدت
تصووفية القطبيووة الثنائيووة فووإن االهتمووام ابلعوملووة اةطلووق موون البكي و علووى العمليووات ،وذلووف يف مرحلووة شووهدت بدايووة ووا
النموووذا احلضووارى ال وورىب علووى منافسوون يووال القوورن العشورين ،وهووا هووو االهتمووام حبووار احلضووارات أو صوراعها ينقلنووا إىل
املضمون وآلياتن ،وذلف يف مرحلة تشهد تضافر أدوات هذا النموذا لتحقيق اهليمنة (مع االعباف بعدم االةفصال بوني
املستوحت الثالثة :هيكل النمام ،عملياتن ،قضاحه ابلنسبة لكل من املفاهيم الثالثة)
هووذا وعنوود التوقووف عنوود حالووة "مفهةةوم حةةوار احلضةةارات " أسووتدعى خرباتووى يف التفاعوول مووع املفهوووم – بطريقووة
مباشوورة أو غووي مباشوورة – عوورب السوونوات اخلمووس املاضووية ،واةطالق وا موون االهتمووام ضووا أضووحى عليوون ومن األبعوواد الثقافيووة
واحلضارية للتفاعالت الدولية من حضور متميو وأولويوة ابملقارةوة ضوا كوان عليون مون قبول( ،)3كموا يعكوس هوذا التوقوف –
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ابلطبع -تفاعلى مع بعض املنشور حول املوضوع – وهو كثي ابلطبوع ،سوواء مون حيوث مقواالت الورأى الوري فاضوت وا
الصحف املختلفة ،أو أعمال املؤمترات ،والكتب والبحوث يف الدورحت العلمية.
وال اية األساسية من اختيار هذا املنهج غايوة م دوجوة؛ وهوي مون ححيوة :املسوامهة يف التأصويل النمورى ملفهووم
حووار احلضووارات(ماهيتن ،الوودوافع إليوون ومربراتوون ،شووروض فاعليتوون ،قضواحه ،وآليووات وأدوات إدارتوون ،ةتائ وون) .ومتثوول هووذه
ال اية اهلدف األول من أهداف برحمج حوار احلضارات يف كلية االقتصاد والعلوم السياسوية ،ومون ححيوة أخورى :حتديود
مالمووا االتفوواال واالخووتالف بووني مواقووف االجتاهووات الفكريووة الكووربى موون هووذا املوضوووع ،وذلووف علووى ضوووء حتديوود أبعوواد
التداخل بني هذه املواقف ،واإلشكاليات املبتبة على هذا التداخل.
هذا وجيدر اإلشارة إىل أن البحث العلمى املنمم لتحقيق هاتني ال ايتني ،يتعدى حودود وقودرات هوذا البحوث
ةمرا ملا يتطلبن هذا البحث؛ من مراجعة ةقدية مباكمة لإلةتاا الفكرى والعلمى املرتبط ابملوضوع؛ ولذا فإن هذا البحث
ميثل متهيدا لتنفيذ أحد املشروعات البحثية يف برحمج حوار احلضوارات،والري متثول خطووة يف سلسولة مشوروعات التأصويل
النمرى للعالقة بني احلضارات.
وتنقسم معوا ري يف هوذا البحوث حلالوة خطوام "حةوار احلضةارات" بوني تشوخيا احلالوة وتفسويها،وبني مالموا
رؤيري الذاتية.
أكالً :لشخيص احلالة كلفسريها:
شهدت ساحة العالقات الدولية خالل التسعينيات أحدااث ،ووقائع ،ومناعرات وسياسات عديدة تبجم
صعود االهتمام ابلعالقة بني احلضارات،كماتعاقبت املؤلفات واملؤمترات والندوات العاملية واإلقليمية واللية الري تناقش
إشكاليات هذه العالقات بني األح واآلخر ،بني حنن وهم.ويف املقابل توالت املبادرات الرمسية أيضا الري تعكس معاه
وأهداف احلوار بصفة خاصة ،ومن أمهها مبادرة الرئيس خامتى ،ومبادرة األمم املتحدة.
بعبووارة أخوورى ماجووت السوواحة األكادمييووة والفكوور والسياسووة ابألةشووطة حووول هووذا املوضوووع ،والووري شووارك فيهووا
ابحثووون م وون ختصص ووات فتلف ووة فلسووفية ،اجتماعي ووة ،سياس ووية ،إعالمي ووة ،أدحن مقارةووة ،ري و حض ووارات عل وووم ش وورعية
ودراسات إسالمية … حهيف عن املراقبني ،وقادة الفكر والرأى العام واإلعالم وعلماء اإلسالم .ويف خضم هوذا الو خم
املتوواتر واملتعاقووب بووال توقووف ،واملنتشوور بووال حوودود بووني مسووتوحت متنوعووة موون األةشووطة ،كووان البوود ملتخصووا العالقووات
الدولية أن يسعى للتأصيل النمرى هلذا املوضوع .على ضوء قواعد وأسس الدراسة العلمية للعالقات الدولية يف مرحلتها
الراهنة :أى املوصوفة ضرحلة ما بعد احلرم الباردة ،أو مرحلة املراجعة النقدية حلالة العامل.
وكان الدافع هلذا التأصيل ،واملربر للحاجة إلين هو حالة ال موض والفوضى والتداخل واحلركة يف دوائر مفرغة،
والري أحايت بدراسة هذا املوضوع ،والوري تبوني االفتقواد للمونهج والرؤيوة ،ابلورغم مون درجوة األمهيوة املرتفعوة الوري اكتسوبها
املفهوم .ولذا أتفق مع قول البعض (د.فريدة جاد احلق :عوائق أمام حوار الثقافات ،األهرام  )2002/4/19أةن بقدر
االهتمام ابملفهوم حبيث يبدو أةن مفهوم حموري يوصى أبفضلية بقدر ما أضحى – ةمرا لل موض وعدم الوضو بصودد
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ماهيتوون ،وغاحتوون ،ومربراتوون ،وشووروين ،وآلياتوون – جموورد شووبا أو خيووال أو ييووف ،لوويس لوون وجووود حقيقووى؛ ممووا أدى إىل
ح ب الواقع ،وإخفاء ما هو حقيقى .ولذا فقد أضحى مفهوما فاسدا فاقدا للقيمة والصالحية.
وتنقسم مسات تشخيا احلالة وتفسيها يف الورين التاليني:
السياال الذى أفرم االهتمام يف الودائرة العربيوة واإلسوالمية ابلعالقوة بوني احلضوارات ،واالجتاهوات الفكريوة حوول
-1
منط هذه العالقة ،وموضع احلوار ابملقارةة ابلصراع.
-2

من حياور من أو يصارعن فكرح؟ وحول ماذا تدورالقضاح وكيف تكون آليات احلوار وقنواتن؟
ولقد حام الور األول –بتفاصيلن – القدر األعمم من االهتمام؛ ولذا ميكن القول إن االهتمام كان ابحلديث
" حةةوح حةةوار احلضةةارات مةةن ع مة " ،ولوويس يف أو عوون ماهيووة حووار احلضووارات ،ويبيعتوون موون حيووث األيوراف ،والقضوواح،
واآلليات ،وشروض الفاعلية من عدمها.
كفيربا الى ق ر من التفثيل حوح إشكالية بركز احملوران:
 1ة سياق االهتربام ابلعالقة بني احلضارات كاالجتاهات حوح منط

هصه العالقة:

مل يبدأ احلديث عن حوار احلضارات بذاتن ولكنن اقبن بقوة ابحلوديث عون صوراع احلضوارات ،كموا مل يبودأ هوذا
احلديث بعد أحداث احلادى عشور مون سوبتمرب (2001كموا قود يعتقود الوبعض) ،ولكون قبول ذلوف بعودة سونوات ،وإن
كان قد اكتسب مخا ف ا منذ هذه األحداث مربما بذلف ومن األبعاد الثقافية احلضارية يف حتليل العالقات الدولية .ومل
يكن معمم احلديث يف املوضوع بشقين احلوار أو الصراع بقدر ما كان حولن ،وكذلف ترك معمم احلديث حول إشكالية
حووار أم صوراع أى حووول منووط العالقووة بووني احلضووارات وذلووف علووى حسووام األبعوواد األخوورى للموضوووع؛ قضوواحه ،آلياتوون
وشوروض اةعقواده وأيرافوون .وأخويا التقوت االجتاهووات املختلفوة حوول وضووع اإلسوالم واملسولمني بصووفة خاصوة ابعتبواره ميثوول
ساحة أساسية يف خريطة هذا املوضوع؛ حيث تتقايع ابلطبع مع قضية منط العالقة بني احلضارات منوايق أخورى؛ مثول
العالقة بني القيم واألخالال ،وبني األبعاد املادية ،العالقة بني األدحن.
وميكن التفصيل يف السمات السابقة وتفسيها على النحو التاىل:
من انحية :أضافت أحداث  11سوبتمرب مخوا لالهتموام ابملوضووع .وهوو االهتموام الوذى كوان تف ور موع ةشور
هوواةتن تون مقالوون الشووهي يف  93ابسووم صوودام احلضووارات ،وبوودون الوودخول يف تفاصوويل أيروحووات هوواةتن تون يكفووي
اإلشووارة إىل املالحمتووني التوواليني :إن يوور هوواةتن تون يقوودم منوذجوا لتفسووي السياسووات العامليووة يف مرحلووة مووا بعوود احلوورم
البوواردة ،يقوووم علووى وحوودة حتليوول م ووايرة للووري درا االهتمووام ووا يف احلقوول ،أال وهووي احلضووارة ابعتبارهووا موون القوووى الركووة
واملفسرة للعالقات الدوليوة .وبوذا فوإن هواةتن تون ع َورب عون بوروم االهتموام ابألبعواد الثقافيوة واحلضوارية ويف جمملهوا الودين.
ومن ححية أخرى :مقوالت هاةتن تون واضحة وصرحية حول الصدام بني اإلسالم وال رم صداما حضارح ودينيا ،وهنا
جيب الوعى ألمر هام؛ وهو أن هاةتن تون مل يضع فقط اإلسالم كعدو لل رم ،ولكن يربم حتليلن وبقوة كيف أن ال رم
هو عدو اإلسالم واملسلمني واحلضارات األخرى .فإن غي املعلن لودى هواةتن تون هوو أن مصودر التهديود ابلصودام بوني
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احلضوارات هوو هيمنووة ال ورم وقوتوون ولويس احلضوارات األخوورى حيوث إن األخووية تصوحو يف مواجهوة هووذه اهليمنوة ال ربيووة
وهلذا فهي متثل حتدح وخطرا ثقافيا.
وبدون الودخول يف تفاصويل القوراءات النقديوة أليروحوات هواةتن تون يكفوي القوول يف هوذا املقوام إةون قود تولود
حوهلووا جوودال تفوورع بووني عوودة اجتاهووات اختلفووت حووول منووط العالقووات بووني احلضووارات ،وقوودمت إجوواابت متنوعووةحول

جمموووعري األسووالة التوواليتني مةةن انحيةةة :هوول تعوود احلضووارة واألمووة وحوودة للتحليول يف العالقووات الدوليووة؟ مووا فائوودة مفهوووم
احلضارة لدراسة العالقات الدولية؟ ما قدر األمهية الذى جيب إعطائن لألبعاد والقيم الثقافية ،والدينية ،سواء عند دراسوة
العالقات الدولية أو صياغة السياسات الدولية .كمةن انحيةة أاةرق هول صوراع احلضوارات قود حول حمول صوراع القووى أو

صراع الطبقات كمحرك للعالقات الدولية؟ هل حوار احلضارات أم صراعها يقتصر على األبعاد القيمية والثقافية أم ميتد
إىل األبعاد املادية للقوة وقضاحه؟ ما شكل حالة التوامن العواملى الوذى يسوما حبووار حضوارات سووى وفاعول؟ وقبول هوذا
وذاك أيتى السؤال :ما هو أصل العالقة بني احلضارات :احلوار أم الصراع؟ وهل يصا ير السؤال على هذا النحوو ،أم
جيب التساؤل مري يكون احلوار؟ وموري يكوون الصوراع؟ علوى اعتبوار أن االخوتالف بوني احلضوارات يف حود ذاتون لويس هوو
السووبب يف الص وراع ،وحيووث إن السووياقات الدوليووة هووي الووري تووؤثر علووى بووروم إحوودى احلووالتني علووى األخوورى وفق وا لطبيعووة
املرحلة التارخيية ،ومن مث هل ميكن أن تفرم حالة الفوضى العاملية ا ديدة وضعا آخر غي الصراع؟ وهل ميكن أن يكوون
احلوار هو السبيل أمام العامل للخروا من أممتن احلالية؟
ولقوود اةقسوومت اجتاهووات ا وودل حووول أيروحووات هوواةتن تون بووني ثالثووة .األكح -يؤكوود مقوووالت هوواةتن تون،
ومن مث يرفض إمكاةية احلوار اةطالقا من حقائق اختالل توامحت القوى الدولية ،وسياسوات القووى ال ربيوة جتواه ا نووم
أو العامل اإلسالمى ،أو ابعتبار أن مبعث هذه السياسات هو األبعاد الثقافية احلضارية .أى مبعثها هو الصراع احلضارى
مون جاةوب ال وورم جتواه عووامل اإلسوالم واملسوولمني ،ومون مث فووإن احلووار لوون يكوون إال سووبيال جديودا لفوورض اهليمنوة الثقافيووة
واحلضارية ،كاجتاه اثا -يرفض مقووالت هواةتن تون :إموا رفضوا أن تكوون العالقوة بوني احلضوارات – ولويس تووامن القووى

واملصاحل –هي املفسر األساسى للعالقات الدولية ،اةطالقا من رؤية واقعية للعالقات الدولية ترفض تسييس احلضارات،
وإما رفضا إللصاال التهمة ابإلسالم واحلضارة اإلسالمية ابعتبارها مصادر للصراع والتصادم ،ومن مث دفاعا عن اإلسالم
واملسلمني الذين يقبلون اآلخر وال يرفضوةن ،بل يتعاوةون معن ومستعدون للحوار معن ،وإما دفاعا عون التعدديوة الثقافيوة
واحلوار بني الثقافات واحلضارات ابعتباره األساس يف العالقات الدوليوة اةطالقوا مون رؤيوة إةسواةية عامليوة ،أو اةطالقوا مون
رؤي ووة إس ووالمية تع ووبف أبمهي ووة احل ووار ،والتع ووارف احلض ووارى ب ووني األم ووم والش ووعوم ،وكأس وواس م وون أس ووس الرس ووالة العاملي ووة
لإلسالم ،وليس جمرد الدفاع واالعتذار عن اإلسالم.
كاالجتةةاه الةالة  -يقووول إن احلووار أو الصوراع هووي حوواالت للعالقووات بووني احلضووارات ويف حووني يوورى رافوود موون
هذا االجتاه أن احلالة الدولية الراهنوة ال تسوما حبووار ثقافوات أو حضوارات حقيقوى ةمورا الخوتالل ميو ان القووى الدوليوة؛
حبيث لن يقود احلوار إال إىل فرض منط حضارى على اآلخر ،فإن رافدا آخر يرى أن احلوار ضرورى للخروا ابلعوامل مون
أممتوون الراهنووة ،إال أةوون البوود وأ ن تتووافر لوون الشووروض لكووى حيقووق أهدافوون احلقيقيووة ووفووق مووا يقتضووين مفهوووم احلووار ذاتوون؛ أى
ابعتباره سبيال للتفاهم املشبك وإمالة العوائق أمام العالقات السليمة.
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بعب ووارة أخ وورى ول وود اجت وواه " ح ةةوار احلض ةةارات " م وون رح ووم التص وودى ملقول ووة ص وودام احلض ووارات يف ال وودائرة العربي ووة
واإلسووالمية،ومن مخووم االعوباض علووى هووذه املقولووة وتفريعا ووا اةطالقوا موون تعريفووات متنوعووة للحضووارة والثقافووة ،والعالقووة
بينهما وللحوار الفكرى واحلضارى ،واةطالقا من أساةيد معرفية وفكرية فتلفة تؤثر على يبيعة الرؤى للعامل ،والعالقة بني
مكوحتن ،بل وتؤثر على املوقف من اختاذ احلضارات ،أو الثقافات وحدات للتحليل السياسى من عدمن.
 وا دير ابملالحمة هنا أةن ميكن القوول إن احلودود بوني هوذه االجتاهوات الثالثوة الكوربى ال تتطوابق بدرجوة
كبية مع احلدود بني املدارس الفكرية الكربى ،الليرباليوة ،القوميوة ،اإلسوالمية؛ فكول مون هوذه املودارس لون
رؤيتن عن العامل احلضارى كعامل مفسر للتفاعالت ،وعن يبيعة هوذه التفواعالت وجوهرهوا صوراعية أم
تعاوةية.
ومتثل مواقف هذه االجتاهات من قضية العالقة بني احلضارات امتدادا ملواقفهم من رؤيتهم عن العوملة ،وآاثرها
وةتائ هووا ابلنسووبة حلالووة النمووام الوودوىل :حنووو م يود موون التعوواون واالسووتقرار (الليرباليووة) أم حنووو م يوود موون الصوراع واالةقسووام
(القوميووون ،اليسوواريون ،اإلسووالميون :وإن اختلفووت روافوودهم يف بعووض التفصوويالت) ،فووإذا كاةووت املدرسووة الليرباليووة هووي
األكثور دفاعوا عون حووار احلضوارات يف عووامل موا بعوود احلورم البوواردة والعوملوة ،فهووي ال تعوبف يف ةفووس الوقوت أبن األبعوواد
الثقافيووة تفوووال يف أتثيهووا األبعوواد االس وباتي ية واملصوواحل القوميووة ،ولكوون توورى أن احل ووار أداة وعمليووة ضوورورية لتحسووني
التفاهم العاملى على الساحة الثقافية ،كسبيل لتسهيل حل املشاكل والقضاح املصيية املشبكة.
أمووا املدرسووة القوميووة واليسووارية ،فووإن اجتمعووت مووع اإلسووالمية يف االع وباف ابملصووادر الص وراعية يف السياسووات
ال ربي ووة ال ووري حت ووول دون إمكاةي ووة ح ووار حقيق ووى ،إال أهن ووم خيتلف ووون فيم ووا بي وونهم ابلطب ووع ح ووول ومن أتث ووي األبع وواد الثقافي ووة
احلضووارية ابملقارةووة بص وراعات املصوواحل أو القوووى أو اهلياكوول .فووال يوورى القوميووون واليسوواريون الص وراع بسووبب االخووتالف
الثقايف واحلضارى أساسيا ،ولكنهم يرجعوةن إىل املشروعات االسوتعمارية واإلمربحليوة واهليمنوة الثقافيوة واالسوتعالء ال ورىب،
يف حووني يعطووى اإلسووالميون ومح كبوويا إىل البعوود الثقووايف يف تفس ويا م وحتلوويال م ،ولكوون ختتلووف الروافوود اإلسووالمية موون
حيث إمكاةية احلوار من عدمن؛ فيصل البعض مثال إىل القوول إن حووار احلضوارات يهودف إىل تنصوي املسولمني اةطالقوا
من رؤية املؤامرة على اإلسالم ويصل البعض اآلخر إىل القول إن حوار احلضارات هو جهاد العصر أبساليبن ا ديودة يف
مواجهة الصراع احلضارى من جاةب ال رم.
بعبارة أخرى فإن االتفاال على املوقف من إمكاةية احلوار أو عدمن بني بعض االجتاهات وإن حتقق إال أةن ةبع
مون أسواةيد معرفيوة أو واقعيووة فتلفوة .وهلوذا – وكموا سوونرى – عنود تنواول قضواح احلووار (أم الصوراع) أن موداخل املوودارس
الثالثة ختتلف من حيث حتديد القضاح.

ما الفارق منص  11سثترب :
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وموع أحووداث  11سوبتمرب وبعوودها جتووددت ا وداالت حووول العالقوة بووني احلضووارات بقووة ومخووم ،وت اسووتدعاء
مقوالت هاةتن تون وأةصاره ،واملقوالت املضادة لن .ولكن كان السياال أكثر تدهورا مما كان علين يف بداية التسعينيات؛
حيث أضحى الطرف اإلسالمى يف موقف املتهم بعد أن كان يف موضع مصدر التهديد التمل؛ ففي حني رأى البعض
يف اهل مات على ةيويورك وواشنطن دليال على "الغضب املسلم" ضد سيطرة القيم ال ربيوة وضود السياسوات ال ربيوة ،فوإن
الووبعض اآلخوور اجتوون إىل النموور ايل اهل مووات يف سووياال ص وراع املصوواحل ودور الشووبكات املتشووعبة اإلرهابيووة يف العالقووات
الدوليووة؛ وهلووذا فووإن ا وودال حووول دور العالقووة بووني األبعوواد الثقافيووة احلضووارية ،وبووني األبعوواد االسوباتي ية يف تفسووي هووذه
األحووداث ومووا تالهووا موون تطووورات يف اخلطوواابت األمريكيووة والسياسووات األمريكيووة ،قوود اكتسووب مخ وا كب ويا؛ حيووث بوورم
السوؤال التوواىل جمووددا :هوول الصوراع احلضووارى هووو الووذى حيكووم العووامل؟ مووا هووو مصوودره؟ ومووا السووبيل ملواجهتوون؟ وهوول يقوودر
حوار احلضارات على إدارة هذه املرحلة؟
واستمر ةفس ا دل واةقسوام االجتاهوات حوول ومن األبعواد الثقافيوة احلضوارية ابملقارةوة ب يهوا ،ولكون اقوبن يف
هذه املرة بسياال مماه ومكاه حمدد يرتبط ابلسياسة األمريكية العامليوة وجتواه عوامل اإلسوالم واملسولمني بعود احلوادى عشور
من سبتمرب؛ فبالرغم من ت ايد االعباف بوضو املفردات الثقافية واحلضارية يف اخلطواابت األمريكيوة الرمسيوة وغوي الرمسيوة
– سواء الصدامية منها أو احلوارية – فلقد عل هناك اجتاه يرفض التفسي الثقافوى للعامل على اعتبار أةون لون يقوود إىل
حوول املشوواكل ةموورا لصووعوبة تنووامل الثقافووات عوون ثوابتهووا ،وموون مث ال سووبيل إالَ إىل احلووار بعوود تووافر شووروين ،ويف املقابوول
اعبف اجتاه آخر أن املرحلة الراهنة من السياسة األمريكية تكشف بوضو عن صراع حضارى جتاه اإلسالم واملسلمني،
يصبا معن احلديث عن احلووار مون قبيول االستسوالم؛ ألن احلووار الوذى سويدور سويكون بشوروض ال ورم ،ووفوق مدركاتون،
وحنو غاحتن أال وهو "اإلسالم امل ٌَدح " يف حني رأى اجتاه اثلث أن احلوار أو الصراع الفكرى ليس إالَ أداه أو ةوعا مون
التكتيف إلدارة مرحلة األممة الري حتتدم فيها الصراعات حول املصاحل ،وارتبط ذا االةقسام اةقسام آخر جدد ما سبق
واثر حول أيروحات هاةتن تون ،أال وهو؛ االةقسام حول إمكاةيات احلوار يف مقابل الض وض حنو الصراع يف العالقات
بني الوالحت املتحدة وعامل اإلسالم واملسلمني.
ومن أبرم ا داالت –مؤخرا – حول هذه القضية ما اثر على صفحات جريدة األهرام يف شهور الصيف مون
تعليقات على مبادرة السيد حسني ابلدعوة إىل صياغة بيان من املثقفني املصريني؛ للرد علوى بيوان معهود القويم األمريكيوة
الذى وقعن  60مفكرا من املدافعني عن عدالة احلرم األمريكية ضد اإلرهام ،ولقد أاثر هذا ا دال – يف هذه املرحلة
– السؤال اآلتى :هل ميكن أن يتم توجين بيان من املثقفني املصريني ،قبل اتفاال التيارات الفكرية الكربى على مضموةن؟
وهول هووذا االتفوواال ممكوون؟ وموون متابعووة أبعوواد هووذا ا وودال يتضووا لنووا جمووددا ثالثووة اجتاهووات :االجتوواه الووذى يوورفض احلووار،
واالجتاه الذى يقبلن ويربره ،واالجتاه الوذى يتحودث عون عوائوق احلووار وعون شوروض تفعيول احلووار إذا موا اقتضوت الضورورة
إلين ،وتعكس أساةيد ومربرات هوذه االجتاهوات موا سوبق وت يرحون خوالل ا ودال حوول أيروحوات هواةت تون :سوواء موا
يتصل منها أبثر توامن القوى العاملى ،أو يبيعة اخلطاابت واملمارسات األمريكية ،أو يبيعة الواقع العرىب واإلسالمى.
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متحورت ا داالت – قبل احلادى عشر من سبتمرب – حول ما إذا كان احلوار أم الصراع بني احلضارات ميثول
مفسرا للعالقات ،أو سبيال إلدارة هذه العالقات .بعبارة أخرى :كان االةش ال اب دال حول إمكاةيوة حووار احلضوارات
مون عدموون ،وهوو جوودال بيوىن أى بووني التيوارات العربيووة واإلسوالمية ذا ووا .ولكون أيوون كاةوت القضوواح واآلليوات الووري تتصوول
ابحل ووار ذاتوون؟ أى أيوون احلووديث يف ح ووار احلضووارات ذاتوون؛ بفوورض قبووول قياموون أو حووري بفوورض رف وض قياموون موون جاةووب
البعض؟ ومن ححية أخرى أين حتديد خريطة ا هود واخلربات العربية واإلسالمية الفعليوة يف جموال إدارة حووار احلضوارات
وممارستن؟وأين تقييم ةتائ ها؟
ومل تكوون هووذه األبعوواد حاضوورة بكثافووة يف األدبيووات حووول منووط العالقووة ح ووارا أم ص وراعا .ولووذا البوود وأن يثووور
السؤال التواىل :احلووار يف مواذا؟ أو الصوراع يف مواذا؟ وكيوف؟ حقيقوة تتعودد القضواح الوري يوتم تناوهلوا ابلتحليول املقوارن بوني
املنمووورات املختلفووة :وعلووى رأسووها أتتووى قضوواح العنووف ،حقوووال اإلةسووان بووني اخلصوصووية والعامليووة .ولكوون علووت أدبيووات
العالقة بني احلضارات تفتقد االهتمام أبجندة حوار احلضارات املتنامع علوى مصوداقيتن وجودواه .كموا تمول األةبواء تتوواتر
بال اةقطاع عون موؤمترات وةودوات ولقواءات ومنواعرات ،علوى املسوتوى الوويىن واإلقليموى والعواملى،وعلى األصوعدة الرمسيوة
واملدةيووة والشووعبية ،علووى حنووو يثووي التسوواؤل عوون موودى وجووود اسوباتي ية كووربى لتعموويم ةتووائج هووذه امللتقيووات؟ أم أن هووذه
امللتقيات أضحت غاية يف حود ذا وا،وجمرد اسوت ابة – غوي منمموة – حلملوة التشووين املتصواعدة ضود العورم واملسولمني
التأمم العاملى الري دم األمن واالستقرار من ححية أخرى.
وضد املرجعية اإلسالمية من ححية ،وحلالة َ
وا دير ابملالحمة أةن بعد أحداث احلادى عشر من سبتمرب ،قف االهتموام ابلقضواح واآلليوات قفو ة واضوحة.
حيووث فرضووت يبيعووة حتوودحت هووذه املرحلووة ،علووى املؤسسووات الرمسيووة بصووفة خاصووة – االةتقووال بدرجووة أكوورب إىل هووذه
ا واةب العملية؛ فلقد أضحت الضو وض حنوو ضورورات ومتطلبوات احلووار أكثور وضووحا ،لويس يف ةمور احلكوموات فقوط
ولكن ابلنسبة أيضا لبعض الروافد الفكرية الري كاةت ترفضن أو تتحفظ علين.
ما هي إذن القضاح الوري اثر االهتموام وا؟ وموا هوي اآلليوات املقبحوة لطرحهوا علوى صوعيدها؟ وموا هوي الورؤى
حول شروض احلوار السوى والفاعل ،والري جيب توافرها يف األيراف املتحاورة حري تتحقق غاحت احلوار؟
يبتووب علووى اإلجابووة علووى هووذه األسووالة تبيووان فووروال أخوورى بووني مواقووف االجتاهووات الفكريووة الكووربى العربيووة
واإلسالمية من ماهية احلوار وشروين.
ولتقدمي إجابة على هوذه األسوالة ميكون االعتمواد يف هوذا املوضوع مون البحوث علوى بعوض النمواذا (االةتقائيوة)
الري توضا اقبااب ليرباليوا ،وآخور يسوارح قوميوا ،واثلثوا إسوالميا (رمسيوا)( .)4ومموا ال شوف فيون أن القوراءة املقارةوة يف مودخل
ومقوالت كل اقبام من هذه االقباابت الثالثة (جتاه قضاح احلوار وأيرافن وغاحتن) تفسا اجملال أموام كثوي مون األسوالة
عوون يبيعووة موضوووعات وقضوواح احل ووار موون منمووورات متنوعووة .وسيتضووا موون يبيعووة هووذه األسووالة جاةووب موون أسووبام
ال موض والتداخل الري حتيط حبالة اخلطام الفكرى؛ وهو الوضع الذى يفرض – كما سبق القول – احلاجة إىل أتصيل
ةمرى جملال حوار احلضارات.
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فبووالنمر إىل أ .السوويد حسووني وابعتبوواره اآلن رم و ا موون رموووم الليرباليووة ،وهووو املهم ووم دائم وا بقضووية اخلطووام
أ-
الفكورى حلووار احلضووارات ،فلقود اهووتم يف أيروحاتون األخووية يف األهورام بتوجيوون النمور إىل أن "هةةصا احلةوار افتقةةر حةةى
اآلا إىل منهل حم د كرؤاة كاضية كأان ة للربوضوعات الى انثغي أا ا كر حوهلةا احلةوار " واقوب أ.السويد حسوني منه وا
ورؤية تقوم على أجندة حبث حمددة " لردز على حبة االشةكاليات املعرفيةة كاملشةكالت الواقعيةة الةى سةتواا اإل سةا ية يف
القةةرا احلةةادق كالعش ةران" .وهووو يقووول" :إا اإلشةةكاليات املعرفيةةة ي ه ا ة ها يف مةةر ر حةةوارات القةةرا الواح ة كالعش ةران "
الذى عقدتن اليوةسكو منذ سنوات .واملشكالت الواقعية حددها بشكل علمى تقرير "حالة املستقثل" الذى أصدره
عام  1999املشروع األلفي الذى تقوم بن جامعة األمم املتحدة يف يوكيو".
وال يسعىن يف هذا املوضع من البحث أن أقدم قراءة ةقدية تفصيلية لعناصر أيروحات السيد حسني ،والري
تربم مدخلن الليرباىل على هذا الصعيد ،ولكن يكفي أن أةقل عنن بعض األفكار واملقوالت مث أير بعض األسالة.
كلتلخص األفكار ك املقوالت يف اجملربوعات التالية:
" .1أتثري العوملة على شكل كمضربوا كاجتاهات احلوار بني احلضارات …ال ميوقراطيةو كالتع داةو كاحرتام حقوق اإل سااو
أةثي

من أبرز شعارات العوملةو بغض النظر عربا حييط بكل قيربة من هصه القيم من إشكاليات معرفية كمشكالت

كاقعية … فربربا ال شك في أا ال ميوقراطية ظراة كممارسة أةثي

أح املوضوعات اهلامة ال االة يف ةربيم حوار

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

احلضارات يف هصا اجملاح هو " هل احلوار املتكافئ واملتبادل بني احلضارة األوروبية العلمية والتكنولوجية
واحلضارات التقليدية للعامل الثالث ممكن؟…وجوابنا على هذا السؤال :إن هذا احلوار ليس ممكنا فحسب
ولكنن ضرورى .بل إةن – بناء على استقراء الشواهد الواقعية – قائم فعال منذ عقود يويلة .ذلف أن ممثلى
احلضارات التقليدية من ساسة ومفكرين أدركوا أةن ال ميكن هلم أن خيرجوا من دائرة التخلف والدخول يف عامل
التقدم اإلةساه بكل ميادينن ،إال ابقتباس عديد من القيم واملؤسسات واإل امات الري حققتها احلضارة
األوربية العلمية والتكنولوجية ،ومل مينع من دوام عملية االقتباس "املنانرات الك ق الى دارت بني احملافظني يف
احلضارات التقلي اة كاجمل دان …دارت هصه املنانرات يف العامل العرىب كالعامل اإلسالمى على الساع ابسم ايثوةية

الةقافية العربية كاإلسالمية …احلوار إ ًذا دائر منص زمن …كال ميكن أا اكوا متكافئاً .ذلك أا احلضارة العلربية
اعتربادا على قيم احل اثة الغربية …غري أا احلضارات التقلي اة ما زال يف غالثيتها
التكنولواية يف مردز القوة..كذلك
ً

العظربى غارقة يف أمناط التفكري غري العلربية..إا القيم العلربية كالتكنولواية أةثي

يف الواق لع عن حضارة عامليةو

أساسا يف إطار احلضارة الغربيةو فعلينا أال نسى أا هصه احلضارة هي حضارة إ سا ية …إا قيم حقوق
كهي كإا ثع
ً
اإل ساا أةثي

ابلفعل لعثري عن حضارة عامليةو كذلك بغض النظر عن املنانرات القائربة يف هصا اجملاح بني العاملية

كايثوةية يف حقوق اإل ساا".

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

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

مجيعا ".
القواسم املشرتدة بني حضارات العامل ً

" .4أمهية التيليل الةقايف ل راسة أكضاع العامل املعق ة يف الوق الراهن..الثراع بني لوحي العامل (لنربيط اجملتربعات املعاةرة
بتأثري قواع العوملة السياسية كاالقتثاداة كالةقافية) كلفككة (هة أتثةري دعةوات دانيةة كسياسةية كعرفيةة متعة دة) اة عو

ةاال للش ةةك أا املن ةةاهل السياس ةةية كاالقتث ةةاداة
إىل لطثي ةةال ا ةةالق ملنهجي ةةة التيلي ةةل الةق ةةاىو بعة ة ما ثثة ة مب ةةا ال اة ة ع ة ة ً
االاترباعيةةة التقلي اةةة عجةةزت عةةن فهةةم كلفسةةري ةةص العةةامل املعقة قة م …استشةراف مسةةتقثل العةةامل …أطلقة علية

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

الة ة ةةوطت كاالعتربة ة ةةاد املتثة ة ةةادحو كبة ة ةةني املثة ة ةةلية القطراة ة ةةة كاملثة ة ةةلية اإلقليربية ة ةةةو كبة ة ةةني األان كاآلاة ة ةةر علة ة ةةى الثة ة ةةعي

احلضارق..التس ةةامل الةق ةةايف يف موااهةةة العنث ةةراة كاملردزاةةة األكربي ةةة …النسةةثية الفكرا ةةة بعة ة أا لنتث ةةر علةةى إطالقي ةةة
األا كلوايات …العودة إىل إحياء اجملتربعات احمللية كلقليص مردزاةة ال كلةة … التةوازا بةني القةيم املاداةة كالقةيم الركحيةة

اإل سا ية …كمن هنا أد ان أ نا شه ب ااة حضارة عاملية ا ا ة شعارها:كح ة ا نس الثشرق …"

 .5عوون اإلشووكاليات املعرفيووة والواقعيووة الووري متثوول أجنوودة ح ووار احلضووارات ،والووري وضووعتها هياووات عامليووة يووذكر أ.
السيد حسني ما يلى :يف كتام ةشرتن اليوةسكو يف  2000بعنوان "مفةاليل القةرا احلةادق كالعشةران" ت حتديود
اإلش ووكاليات املعرفي ووة األساس ووية لتك ووون موض وووعات حبثي ووة للمهتم ووني ض ووال حو ووار احلض ووارات ،وأقس ووام ه ووذا
الكتام األساسية هى ":استشراف املستقثل كع م اليقني؛ أق مستقثل الثيوث املستقثليةو حنو عق طثيعةى :مسةتقثل
النةةوع اال سةةا كمسةةتقثل الكودةةبو حنةةو عقة ثقةةايف ا اة  :آفةةاق ا اة ة للةقافةةة التع داةةة كالتعلةةيمو حنةةو عقة ااتربةةاعى

وموون ححيووة أخوورى حوودد تقريوور

ا ا  :لعلم العي املشرتكو حنو عق أاالقى ا ا  :العامل كالعوملة".
حالة املستقبل الصادر  1991خس عشرة مشكلة عاملية ":التنربية املست امةو ثيب الفرد من املياه النظيفة بغري
ةةراعو التةةوازا بةةني التزااة السةةكا كاملةةواردو إقامةةة دميوقراطيةةة أةةةيلة لنثة مةةن الةةنظم التسةةلطيةو ةةةن القةرار كااللتفةةات
ملنظةةور األاةةل الطواةةلو العوملةةة كاةةري اإل سةةااو الثع ة األاالقةةى ل سةةواق لس ة الفجةةوة بةةني الغةةت كالفقةةريو لقليةةل ةةاطر

ا ألم ةراا ا ا ة ةو ل ة عيم الق ة رة علةةى احلسةةم كالةةاذ الق ةرارو لقليةةل القةةيم املشةةرتدة كاس ةرتاليجيات األمةةن ا ا ة ة مةةن
الث ةراعات اإلثني ةةة كاإلرهةةابو هسةةني كض ة امل ةرأةو كقةةين آاثر ا رميةةة املنظربةةةو سة ة االحتي ةةاا املتزاا ة للطاقةةةو لةة عيم

املقرتحات العلربية كالتكنولوايةو لضربني القرارات الكو ية االعتثارات األاالقية "

وتثي هذه اجملموعات اخلمس من األفكار واملقوالت األسالة التالية:
 -1هل هدف احلوار احلضارى ةقل أو اقتباس منمومة التحديث؟ ومن مث هل قضاحه هي فقط قضاح أجندة احلداثة،
وما يسمى احلضارة العامليوة ا ديودة وهوى :حقووال اإلةسوان والدميقراييوة والتعدديوة؟ أم ميكون صوياغة أجنودة أخورى
من القضاح تعكس خصوصيات الدوائر احلضارية األخرى – غي ال ربية – أى الري مل تفرم احلداثة.
 -2أال يؤثر عدم التكافؤ على الصعيد العلمى والتكنولوجى يف آاثر احلوار احلضارى حول هذه القضاح؟ ومرة أخرى:
هوول احلداثووة هووي النموووذا واملثوول وال ايووة الووذى جيووب أن يسووعى إليوون " التقلية اوا املتخلفةةوا " ألن احلداثووة هووي حمووور
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القوووة وسووببها؟ كيووف ميكوون أن يكووون احل ووار يف عوول هووذا املنووا ح ووارا إذا كووان اآلخوور هووو منبووع ومصوودر احلضووارة
العاملية؟.
 -3كيووف يووتم احلووار يف هووذه القضوواح؟ ألوويس احلووار احلضووارى يفووبض البكيو علوى اإلشووكاليات املعرفيووة هلووذه القضوواح
والري تتضا منها أثر اخلصوصيات الثقافية واحلضارية واختالف األةساال املعرفية واختالف الرؤى للعامل؟
وإذا مل تكن هذه األبعواد املعرفيوة الثقافيوة هلوذه القضواح هوي حمول االهتموام يف حووار احلضوارات :فكيوف يصوبا
احلوار حضارح؟ وموا الوذى يفرقون عون مفاوضوات وجوداالت إذا كنوا سونقبم مون هوذه القضواح بونفس اقوبام االقتصواد
السياسي أو سياسات القوى التقليدية؟
وهل ميكن أن يصبا املوضوع األساسى حلوار احلضارات هو التعريف ابلذوات احلضارية وإسقاض الصور
النمطية دون التطرال إىل القضاح املشار إليها عاليا (وهي قضاح أجندة العوملة)؟ أم أن هذا التعريف ابلذوات احلضارية
ليس إالَ البعد الثقايف من حوار احلضارات،وتصبا القضاح األخرى هي األبعاد السياسية لن؟ ويف هذه احلالة األخية:
هل ميكن أن تستدعى أيضا قضاح اقتصادية يف حوار احلضارات من قبيل القضاح املذكورة يف تقرير حالة املستقبل
وكتام اليوةسكو ،جنبا إىل جنب مع القضاح السياسية واألخرى االجتماعية والثقافية يف هذين املرجعني؟
ويف هووذه احلال ووة أال يص ووبا ح ووار احلض ووارات يف ه ووذا النط وواال املتَسووع م وون القض وواح مرك و ا عل ووى أث وور اخ ووتالف
املنمومات القيمية والورؤى للعوامل واألةسواال املعرفيوة (والنابعوة مجيعهوا مون اخوتالف خصوائا احلضوارات) علوى تشوخيا
أسبام املشكالت وصياغة احللول العاملية؟ بعبارة أخرى :هل ميكن القوول إن حووار احلضوارات يفوبض اقوبام التحليول
الثقايف احلضارى ميع هذه املشوكالت موع االهتموام ابلقضواح الثقافيوة احلضوارية املباشورة؟ وأال يعوىن هوذا الوضوع اعبافوا
بومن األبعاد الثقافية احلضارية يف تشكيل التفاعالت الدولية ويف تفسيها؟ ومن ححية أخرى :هل يعىن هذا أن الداعني
إىل ةطاال واسع من القضاح السياسية واالقتصادية واالجتماعية – كموضوع للحوار يرفضون التفسي الثقوايف واحلضوارى
حلسام التفسي املادى أساسا؟ وعلى ضوء كل ما سبق هل تضييق أو توسيع ةطاال موضوعات -احلوار البد وان يوؤثر
على حتديد املتحاورين؟
 -4ولذا ةصل أخيا إىل التساؤل :من الذى سيحاور من يف هذه القضاح؟ ومن الذى سيحدد أجندة احلوار؟ إن ير
أ .السوويد حسووني السووابق أشووار إىل أمووور ثالثووة متنوواثرة :ممثل وى احلضووارات التقليديووة موون الساسووة واملفك ورين ،ممثل وي
املثقفني من ححية وممثلى الثقافة الشعبية من ححية أخرى ،دور اليوةسكو واألمم املتحدة يف صياغة أجندة احلوار.
ويلقى أ .السيد حسني دائما بثقلن وراء خيار األمم املتحدة ودورها يف إدراة حوار احلضارات  .وهو يعترب أن مبادرة
خامتى واست ابة األمم املتحدة هلا ابلدعوة إىل جعل عام  2001عام حوار احلضارات؛ ضثابة ةقلة ةوعية يف جموال
حوار احلضوارات ،حيوث اةتقول مون جمورد حووار بوني رجوال الفكور إىل مبوادرة عول حووار احلضوارات سياسوة ثقافيوة
عاملية.
م -وابلنمر إىل أيروحات لألستاذ حلمى الشعراوى ابعتبواره رمو ا مون رمووم التيوار اليسوارى ،ميكون أن ةسو ل جمموعوة
من األفكار واملقوالت الري تعكس اقبابن من املوضوع:
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 -1فهووو بووداءة يوورفض أن يكووون العووامل وكأةوون يف حالووة ص وراع بووني األفكووار والثقافووات واملواقووف؛ ألن حالووة ت ووامن
القوى يف عل آليات العوملة املادية والثقافية توفر للنمام الرأمساىل هيمنة مفرية ،وهو األمر "الةصق ععةل الةقةايف
كالفكةةرق ةةةرد أداةو كلةةيس كااهةةة التعثةةري عةةن الواق ة ….كمةةن ذ يف نةةل ع ة م التةةوازا لةةيس هنةةاك معةةت لليةةوار علةةى

ةاان كلكنهةا
الثعي الفكرق كالةقاى؛ ألا النظام ذك القطب الواح ال ععل لليوار إال قيرب رمزاة ميكن أا تلهي هبةا أحي ً

لةةن لسةةاع ان يف موااهةةة احلقةةائال …كألا الةقافةةة العليةةا الكليةةة أك الكة ق السةةائ ة اآلا ال لنظةةر حلوارالنةةا (حةةوار انةةوىب
/انوىب) إال دأةوات قادمة من أسفل؛ أل نا مل عط أل فسنا القيربة الكافية للربوااهة …فعلينةا ذلةك (األاةص مةن اآلاةر

كاستيعاب كحنن يف مردز قوة) كشكل ذلك معت "احلوار الضربت" دكا أا ةري إال يف حلظات الضعين فقط قضةية احلةوار
هبصا الشكل .معت ذلك أ دةاا حةوار بةت سياسةية ااترباعيةة اقتثةاداة حةى يف حلظةات املوااهةة احلةادةو كمل اكةن حةوار
بياانت أك مةر رات..إخل أك حةوح قضةاي ثقافيةة فقةط … فلربةاذا تجاهةل هةصه املعةا الثنيواةة لنلجةأ إىل أسةلوب إةة ار
أكال بني بناءات شعوب مقهورة"..
الثياانت كدأ حل ل زمةو دكا اال تثاه لليوار العضوق الضركرق ً

وأشار أ.حلمى شعراوى إىل أن قضية احلوار الفكرى مل تمهر بني القطبني إال يف حلمة ضعف االحتاد السوفيري.
 " -2ال ةرفض النقوا علوى مسوتوى عواملى ولكون حوول جودول أعموال فتلوف ،لويس هوو جمورد مضومون الرسوائل
األمريكيووة أو األوربيووة حووول أوضوواعنا الثقافيووة … ولكننووا ةريوود يوور جوودول أعمووال ةناقشوون مووع مفكوورى آسوويا
وإفريقيا وأمريكا الالتينية ابألساس ،وموع مون حيضور مون األوربيوني واألموريكيني ،ويف إيوار حركوة مقاوموة أمركوة
العامل ،وذلف حول ةقاض مثل :معايي العاملية امل دوجة ،ال كبية ألولوية حوار ثقايف وسياسى مع الشمال دون
البوودء حب ووار جنوووم جنوم..التصوودى لن عووات العنص ورية واإلقصوواء يف قضوواح اجتماعيووة وحمليووة ،دون تسوومية
أسبا ا احلقيقية الصادرة عن النمام العاملى ،احلوار الداخلى حول احلقوال ا ماعية للشعوم يف تقرير مصيها
وحقوقها االجتماعية واالقتصادية والثقافية ،وموامةتها الضرورية موع حقووال اإلةسوان املدةيوة ،التفكوي يف بورامج
ه وووم مضوواد ضوود العنصورية "الشةةربالية" …(جووذر الشوور يف ةمووامهم االقتصووادى العوواملى ،املسوواءلة عوون كيووف
متووت أحووداث  11سووبتمرب؟ حبووث رو التوودمي يف ثقووافتهم مثلمووا ةراجووع رو اإلرهووام أو التخلووف يف ثقافتنووا
…)
وابلرغم من االختالفات بني اقباىب حسني والشعراوى (ةمرا الختالفهما يف األسس املعرفية والرؤية للعامل) إال
أن اقبام الشعراوى يثي لدى بعضا من ةفس األسالة الري يرحتها تعليقا على حسني ،وهي اخلاصة بنطاال القضاح
واقتصارها من عدمن على القضاح الثقافية أساسا ،ويرجع ذلف إىل اتفاقهما على توسيع ةطاال قضاح احلوار ،وإن
اختلفا بوضو على األجندة (أجندة ةمام العوملة ،أم أجندة ا نوم)؛ فإن الشعراوى وإن حرص على أتكيد خصوصية
أجندة احلوار املطلوبة ،إال أةن رفض أن يكون العامل يف حالة صراع أو حوار ثقافات يف عل اختالل مي ان القوى
املادى ،وقد اةعكس ذلف على تراجع ومن القضاح الثقافية املباشرة يف موضوعات األجندة ا ديدة املقبحة من جاةبن.
إال أن هذه املوضوعات بدورها ال ميكن احلوار حوهلا بدون استدعاء أبعاد قيمية من منمورات فتلفة.
ا -ذلف وابلنمر إىل اقبام املؤسسات اإلسالمية الرمسية – مثل اجمللس األعلى للشاون اإلسالمية ،وكوذلف
املفكورون اإلسووالميون علووى اخووتالف موواقفهم رفضوا أو قبوووال للحووار؛ ابلنموور إىل اقوبا م موون القضوواح موضووع احلووار أو
الصراع ةلحظ أن بؤرة االهتموام هوي صوورة اإلسوالم والشوبهات الوري يتعورض هلوا ،ومون مث استحضوارهم موا يتصول بطبيعوة
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اإلسووالم عقيوودة وش وريعة وأخالق وا وقيمووا ،ومووا يتصوول اصووائا احلضووارة اإلسووالمية ابملقارةووة بنميا ووا ال ربيووة ومووا يتصوول
ابملمارسات اإلسالمية يف التاري ابملقارةة بنمائرها ال ربية جتاه أصحام الدححت والثقافات األخرى.
بعبووارة أخوورى يتصوودى هووذا االجتوواه لألبعوواد الثقافيووة احلضووارية املباشوورة ،ويف قلبهووا املوقووف موون اإلسووالم .وهووي
األبعاد الري تطر السؤال التاىل :هل هناك لدى ال رم أممة معرفة ابإلسالم يبتب عليها هذا النيل من اإلسالم؟ أم هي
ة وواح مبيتووة إللصوواال التهمووة بثقافتوون وحضووارتن وأبهلوون ب و عم أهنووم _أى املسوولمون_ يكرهووون ال وورم الختالفوون يف الوودين
واحلضارة …؟
وميكن ةقال عن آخر مؤمترات اجمللس األعلى للشاون اإلسالمية ،والذى شارك فين عدد كبي مون علمواء األموة
حتت عنوان حقيقة اإلسالم يف عامل مت ي أن ةعرض األفكار واملقوالت التالية حول يبيعة القضاح حمل االهتمام.
 .1إن اإلسووالم دعوووة إىل البووة والسووالم واخلووي ،وموون هنووا ال يتصووور أن تكووون هووذه األدحن مصوودر شوور ألى موون
شعوم العامل ،أو أن يستخدم الوامع الديىن الرتكام أعمال عنف أو أعمال إرهابية.
 .2املسووببات األساسووية لألحووداث الووري ربطووت بووني اإلسووالم واإلرهووام يف ةموور ال وورم ،هووي ت ايوود مشوواعر اليووأس
واإلحباض ،والناجتة عن اعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية ال دخل لإلسالم فيها من قريب أو بعيد.
 .3جيب مواصلة ا هود وتدعيمها من أجل الكشف عن الصورة احلقيقية السومحة لإلسوالم وبوصوفن ديون سوالم
وحمبة.
 .4اإلسووالم يؤكوود علووى تعووارف الشووعوم واحلضووارات ،ويوودعو للح ووار ،ويوورفض دعوواوى صوودام احلضووارات؛ ألن
احلضارات ال تتصادم وإمنا تتفاعل وتتكامل .وإميان املسلمني بعاملية اإلسالم ال يعىن اةفراد احلضارة اإلسالمية
ابلعامل وتفوقها على احلضارات األخرى ،وإمنا يعىن أن التعددية احلضوارية والتنووع الثقوايف هوو الوضوع الطبيعوى،
وأ ن القواسم املشبكة وةقاض االلتقاء بني احلضارات واألدحن أكثر من االختالفات فيما بينها.
 .5أمهية معرفة الت يي يف العامل ،واحلاجة إىل الفقن فين ،وخاصة وأن حركة الت يي يف العامل مل تقتصر علوى ا واةوب
املادية ،ولكنها جتاوم وا إىل التوأثي يف معتقودات اإلةسوان وفصولن عون حضوارتن وقيمون ،ومعوىن هوذا أن جمواالت
الت يي اجتهت إىل قضاح الدين والثقافة والقيم.
 .6القضاح الري ت حتديدها للمسامهة يف توضيا حقيقة اإلسالم من واقع ةصوصن وتعاليمن تتلخا يف اآلتى:
 احملور األكح :حقيقة اإلسالم ،ويناقش (خصوصية اإلسالم ،تكرمي اإلسالم لإلةسوان ،حقووال اإلةسوان
يف اإلسالم ،كيف اةتشر اإلسالم؟)
 احملور الةات :العالقة ابآلخر ويناقش (اعباف اإلسالم ابلدححت السماوية السابقة علين عنصر أساسى
يف عقيو وودة املسو وولم ،كو وول البشو وور سواسو ووين يف التصو ووور اإلسو ووالمى ،األقليو ووات اإلسو ووالمية يف الو وودول غو ووي
اإلسالمية ،األقليات غي املسلمة يف الدول اإلسالمية).
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 احمل ةةور الةالة ة  :ا ه وواد وين وواقش (حتدي وود مف وواهيم ا ه وواد والقت ووال والعن ووف واإلره ووام ،ا ه وواد وص وووره،
اإلرهام وصوره يف ري األدحن واحلضارات ،الكفا املشروع).
 احملور الرابة  :رؤيوة مسوتقبلية وينواقش (خصوائا احلضوارة اإلسوالمية "رؤاةة مقار ةة ابحلضةارات األاةرق "،
السوومات املش ووبكة ب ووني احلض ووارة اإلسووالمية وغيه ووا م وون احلض ووارات ،صوولة الت ووأثي والت ووأثر ب ووني احلض ووارة
اإلسالمية وغيها ،مستقبل العالقة بني احلضارة اإلسالمية واحلضارات املعاصرة).
وإذا كاةووت هووذه القضوواح تتصوول ابألصوول يف اإلسووالم فيموول السوؤال قائموا هوول يقتصوور احلووار مووع اآلخوور حووول
األصل يف اإلسالم؟ أال يؤثر الواقع –وبينن وبني األصل ف وة – على صورة هذا األصل يف ذهن غي املسلم؟ وهل تمل
هذه القضاح منفصلة عن قضاح الدةيا والواقع؟ وهل يكفي الدفاع عون أةفسونا فقوط دينوا وثقافوة وحضوارة؟ أال ميكون أن
ةتخذ موقف اهل وم على ثقافة اآلخر وتقاليده؟ هل تمل ممارسات اآلخر ضدح هي سبب اليأس واإلحباض أليس هناك
مساولية داخلية؟ كيف ميكن مواجهة آاثر التيارات الدينية الري ال متثل األغلبية؟ وكيف ةدعم التيار الرئيسى السىن املعرب
ع ون األغلبيووة؟ وكيووف يتحقووق لوون الت ديوود واالجتهوواد ليسووت يب ملتطلبووات الت يووي يف العووامل موون دون تف وريط يف ثوابووت
اإلسالم؟
االةة القوح :ما معىن هذه املداخل املختلفة حنو قضاح احلوار؟ هل هي متنافسة تستبعد كل منها
األخرى؟ هل هي متكاملة تدعم بعضها البعض؟ هل يعىن هذا أةن ليس هناك مالما تيار رئيسى يستمد مالحمن من
القواسم املشبكة بني الروافد الثالثة؟ وهل سيمل افتقاد هذا التيار ضثابة اآلفة لألمة؟ وكيف ميكن حتقيقن؟ وهل
مقتضيات اللحمة الراهنة تفرض هذا؟ أى هل تفرض أن تمع وراء الدعوة إىل وممارسة "حوار احلضارات"؟ ولكن أى
حوار وفق أى شروض؟ وحنو ماذا؟ وهكذا أصل إىل تقدمي مالما رؤيري التقييمية الذاتية الري حتدد قراءتى ومفهومى عن
حوار احلضارات.
اث يًا :كماذا بع ؟ مالمل رؤاة لقييربية كذالية
عل ووى ض وووء الع وورض النق وودى الس ووابق ،ميكن ووىن اآلن التوق ووف عن وود بع ووض مالم ووا رؤي ووري ع وون "ح ةةوار احلض ةةارات "
وتتلخا هذه املالما يف جمموعتني :أحدمها ةمرية وتدور حول عناصر التأصيل النمرى هلذا اجملال؛ والثاةية حركية تدور
حووول إمكاةيووات وجووود تيووار رئيسووى فكوورى عوورىب حووول ح ووار احلضووارات يف املرحلووة الراهنووة املتأممووة موون التوواري العوورىب
واإلسالمى.
 -1عناةر التأةيل النظرق:
إن االةتماء للم ال البحثوى يف حووار احلضوارات أكثور مون االةتمواء إىل اجملوال احلركوى فيون يودفع لالهتموام وذه
العناصر ،وابعتبار هذا اجملال – كما سبق التوضيا – من احدث جمواالت دراسوة العالقوات الدوليوة ،والوري يثوي التوأليف
وا دال حوهلا اهتماما راهنا يناعر ما سبق وحمى بون جتودد االهتموام ابالقتصواد السياسوى الودوىل يف بدايوة السوبعينيات.
وتتلخا عناصر هذا التأصيل املطلوم يف البندين التاليني:
أ-حوح إشكالية حوار أم ةراع (املربرات والدوافع :العالقة بني األبعاد الثقافية واالسباتي ية)
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ميثول "حةوار احلضةةارات أك ةةراعها " جمواال أساسوويا مون جمواالت دراسووة العالقوات الدوليوة يف مرحلووة موا بعود احلوورم
البوواردة ،ويرجووع ذلووف إىل بووروم األبعوواد الثقافيووة احلضووارية للعالقووات الدوليووة الراهنووة علووى عوودة مسووتوحت :املفسوور هلووذه
العالقات والرك هلا ،قضاح العالقات ،أدوات العالقات ،أمناض التفاعالت وهكذا … ويرجع ذلوف ابلطبوع إىل العديود
من األسبام على رأسها اةتهاء الصراع األيديولوجى ،وصعود دور األدحن ،واوى احلودود بوني الوداخلى واخلوارجى علوى
حنووو أدى إىل درجووة كبووية موون اجتيووا اخلووارجى للووداخلى موون جوراء الثووورة يف االتصوواالت واملعلومووات ،وبعوود أن حتققووت
اهليمنة ال ربية السياسية والعسكرية مث االقتصادية ،فلم يتبق إال اكتمال اهليمنة على الصعيد الثقايف أيضا.
ولذا فال ع ب أن يلحظ املراقب والباحث واألكادميى ،أن ساحة خطوام العوملوة قود شوهدت صوعود االهتموام
ابحلضووارة والثقافووة والوودين بعوود أن صووعدت االهتمامووات وسووادت يف مراحوول سووابقة (احلوورم البوواردة واالةفوراا) ابلعواموول
االسو وباتي ية العس ووكرية ،مث االقتص ووادية السياس ووية عل ووى التو وواىل .ك وول ه ووذا يع ووىن أن التف وواعالت مل تع وود ح ووول السياس ووة
واالقتصاد فقط ،ولكن احلضارة والدين يف قلبها.
وهلذا جيب النمر إىل م ى أيروحة هاةتن تون من حيث درجة ما متثلن من ت يي يف منمور دراسة العالقات
الدولية ،واةتقالن إىل مرحلة جديدة بعد مرحلة الواقعية التقليدية ،مث اهليكلية ،على اعتبار أن منمور هاةتن تون منمور
واقعى (الصراع) ،ولكن من منطلقات م ايرة (احلضارات).
كما جيب النمر من ححية أخرى إىل أيروحة هاةتن تون ابعتبارها جتسيدا للعالقة بني التطور يف التنمي والرؤى
وبني خدمة املصاحل االسباتي ية الكربى؛ حيث إن ير هاةتن تون مل يقدم يرحا ةمرح جديدا جمردا ،ولكنن تعبوي عون
آلية ه ومية جديدة للحضارة ال ربية وهوي آليوة ذات لبواس ثقوايف حضوارى؛ وهوذه اآلليوة ليسوت مسوتحدثة ولكون ذات
جذور فكرية وسياسية سابقة ،ولكن مل تكن بنفس درجة العمق والوضو .
وعلى الصعيد املقابل فإن املتحدثني عون "حةوار احلضةارات" ميثلوون بودورهم منموورا مثاليوا يف مرحلوة جديودة ،بعود
مرحلة املثالية التقليدية (األمن ا ماعي) ،مث املثالية ا ديدة (االعتماد املتبوادل) ،وهوي مرحلوة اجملتمعيوة والعامليوة واحلووار.
وهؤالء بدورهم ميثلون است اابت ذات دوافع متنوعة تر ن ضوقفهم على سلم القوة الدولية.
بعبارة أخرى فإةىن أةمر إىل صعود مفهوم حوار احلضارات أو صراعها من خالل حتديد وضعن يف السياال العوام
للدراسات الدوليوة ال ربيوة ،ومون خوالل توعيفون يف االسوباتي يات الكليوة؛ أى ابعتبواره أداة مون أدوات إدارة السياسوات
الدولية الراهنة سواء اةطالقا من الدائرة ال ربية ،أو است ابة من الدائرة العربية.
-2احلووار لوويس إال شووكال موون أشووكال العالقووات بووني احلضووارات .ولووذا فووإةىن أةقوود ذلووف البحيووب الشووائع اةطالقوا موون
دوافع دفاعية اعتذارية بوصف العالقات الراهنة أبهنا حوار أو جيب أن تت ون إىل حووار مون ححيوة ،كموا أةقود مون ححيوة
أخ وورى التم ووبس وراء تش ووخيا ه ووذه احلال ووة الراهن ووة أيض وا واةطالق وا م وون م ووربرات أيديولوجي ووة أبهن ووا أس ووية الص وراع ال وودائم
واحلتمى.
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فإذا كاةت أيروحة الصراع قد ف رها هاةتن تون ،وإذا كاةت أيروحة احلوار قد بدت كاأليروحة االعباضية إال
أن االةشو ال علووى السوواحة العربيووة ووذين الطوورحني علووى هووذا النحووو االسووتقطاىب الثنووائى الووذى جوورى (ح ووار أم ص وراع)
يستحق االةتقاد املعريف واملنه ى ،بل والسياسى أيضا.
فربةن انحيةة :إذا كاةووت أيروحوة هواةتن تون تكوورس الصوراع كقواةون رخيووى مطلوق اتسواقا مووع منطلقوات املدرسووة
الواقعية ،واةطالقا من ححية أخرى مع إلباس صراع املصواحل والقووى لباسوا دينيوا ثقافيوا حضوارح ،حتوت دوافوع وموربرات
اسباتي ية (كما سبق وأوضحنا) ،إال أن الصراع –وفق رؤية إسالمية – والذى يعرب عنن مفهوم التدافع حيمول مضوامينا
أخورى؛ فهووو سونة موون سونن االجتموواع البشورى ،وال يعووىن القضواء علووى اآلخور ،أو أتكيوود هيمنوة قوووم علوى قوووم ،أو ثقافووة
علووى ثقافووة ،وال يعووىن وهووو األهووم أن الصوراع يتولوود بووني األقووام وامللوول املختلفووة جملوورد االخووتالف الثقووايف واحلضووارى؛ ولووذا
يورتبط مفهوووم التودافع بعامليووة اإلسوالم يف مقابوول عوملوة النموووذا ال ورىب؛ ألن التودافع حالوة موون عودة حوواالت ولويس قوواةوح
رخييا.
كلكن من انحية أارق:
فإن حوار احلضارات ابعتباره منطا من أمناض أخرى اختذ ا العالقات بني احلضارات على مدار تطورها التارخيىلن
سياال دويل يربمه أو يوارين ،كما أن لن شرويا الممة التحقيق وآليات إلدارتن وصوال ألهدافن.
وإذا كووان احل ووار قوود بوورم يف اخلطووام واحلركووة خووالل العقوود األخووي موون القوورن العش ورين (أى قبوول  11سووبتمرب
 ،)2002ومع بداية القرن ال 21فذلف ابعتباره أداة من أدوات إدارة السياسات اخلارجية ملراحل التوأمم الودوىل ،سوواء
من جاةب الفواعل القوية أو الضعيفة.وذلف يف سياال دوىل يفرم حمدداتن النابعة من يبيعة املرحلوة االةتقاليوة مون هيكول
النمام الدوىل ،ومن حالة النمام الدوىل الراهن املتأممة حتت تداعيات كل من تصوفية القطبيوة الثنائيوة واحلوادى عشور مون
سبتمرب ،واةعكاسا ما على األبعاد الثقافية احلضارية يف النمام الدوىل.
كما أن احلوار ،ال ميكن أن يكون على صعيد النمط الرمسى فقط ،ويف مراحول التوأمم فقوط ،ولكنون عمليوة ممتودة
عرب التاري صعودا أو هبويا من حيث األمهية وميتد عرب ةطاقات متنوعة من التفاعل البشورى .ومون مث فهوو قود يوبادف
على هذا النحو مع مصطلحات أخرى :التثاقف ،التفاعل الثقواى .ولكنهوا أموور فتلفوة ،فواحلوار معون جاةوب إرادى واع
ابعتباره أداة أو آلية من آليات إدارة العالقات الدولية يف عل أتمم ةمام العوملة علوى العكوس مون اآلخويين فهموا ممتودان
مس ووتمران يف مجي ووع املراح وول .كم ووا أن احلو ووار ذات وون ق وود ب وورم أو تراج ووع يف مراح وول م وون الت وواري يف ع وول س ووياقات سياس ووية
واقتصادية عاملية متنوعة،
التاري .

واحل ووار -وفووق رؤيووة إسووالمية – لوون مناذجوون يف الوونا القوورآه ويف السوونة النبويووة ويف املمارسووات اإلسووالمية عوورب

وموون مث فووإن قبولوون اآلن كوونمط موون أمنوواض التفاعوول احلضووارى ال جيووب أن يعووىن موقفوا اعتووذارح دفاعيوا يف مواجهووة
ا ام ووات ال وورم أو يف مواجه ووة سياس ووا م الص وراعية ،حفاع وا عل ووى البق وواء أو درءا لألخط ووار ،واستعواض وا ع وون الض ووعف
املووادى ،ولكوون جيووب أن يكووون احل ووار اةطالق وا موون ذاتيووة ثوابووت األمووة ،وموون قضوواحها وتعبوويا عوون جموورد آليووة بووني آليووات
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أخرى ،وليس غاية .وكذلف شريطة أن يكوون مقوروح يف املرحلوة الراهنوة ابلووعى عون األبعواد الصوراعية يف دواعوى الطورف
اآلخور ،حوري ولووو كاةوت م لفوة اطوواابت احلووار ،ومقوروح ابلوووعى حبقيقوة أثور تووامحت القووى علوى حتديوود قضواح احلووار،
وغاحتن ،وةتائ ن .وشريطة أن تتوافر لون شوروض احلووار السووى والفاعول ،وعلوى رأسوها احلووار البيوىن املسوبق علوى املسوتوى
الرمسى والفكرى ،وأخيا شريطة أالَ تنتقل ض وض الواقع على الرمسيني إىل النخب واملفكرين .فهم مطالبون ابحلووار؛ ألةون
جهاد العصر وليس اعتذار العصر.
وهو جهاد العصر من خالل حترى منووذا املقاصود الشورعية ،وقويم االسوتخالف والتكيوة والعموران والتعوارف.هو
جهاد العصر الوذى يتحودث عون العدالوة يف مقابول ل وة السوالم الوري يتحودث وا الوداعون إىل احلووار مون الودائرة ال ربيوة؛
فإن السالم ال يتحقق ابحلووار إذا كاةوت العدالوة مفقوودة .بعبوارة أخورى فوإن ثقافوة احلووار – لودينا -جيوب أن تنطلوق مون
مفهوم العدالة ك اية وحري ال يكون مثن السالم هو االستسالم ،أو االعتذار أو الودفاع عون بوراءة الوذات احلضوارية .إذن
من حياور من وحول ماذا وكيف؟
ب -قضاي احلوار كأطراف كضوابط :
احلو ووار ب ووني احلض ووارات أو احلو ووار احلض ووارى ل وويس مفاوض ووات ،أو مس وواومات ،أو إم ووالءات ،أو س ووبيل لت ي ووي
الثوابووت ،وهووو لوويس جموورد ح ووار الشوومال وا نوووم يف عوول الوودعوة إىل ةمووام اقتصووادى دوىل جديوود ،أو يف عوول دعوواوى
أيديولوجية العوملة اخلاصة ابلدميوقرايية وحقوال اإلةسان والبياة ،أو اخلاصة بعاملية الثقافة أو خصوصويتها .كموا أةون لويس
احلو ووارات الرمسي ووة أو املن وواعرات وا ووداالت الفكري ووة النخبوي ووة "ح ةةوح احل ةةوار " .ولك وون حو ووار احلض ووارات ميث وول يف ةم وورى
مستوحت فتلفة .ولذا فإةىن أرى ضرورة فف االشتباك حول عدة أموور تتصول ابلسوياال الوراهن للموضووع .وهوذه األموور
تتصل ابلاور التالية.
قضاي احلوار بني احلضارات:
وحري ال تصبا كل قضاح العالقات بني الشمال وا نوم موضوعات للحوار فمون املهوم التمييو بوني منطوني مون
القضاح الري تدخل يف ةطاال "حوار احلضارات".
النربط األكح :هو القضاح الثقافية – احلضارية املباشرة(،والري يقع يف قلبها الدين وهي املتصلة ابلصوور املتبادلوة
النمطية ،واملدركات عن اآلخر ،واألحكام املسبقة واملتحي ة ،وهنا أيتى ما يسمى "دفة الشةثهات عةن اإلسةالم "،تصوحيا
صورة اإلسالم وموقفن من قضاح عدة ،ابلنسبة للطرف اآلخر .بعبارة أخرى هذا الونمط مون القضواح ميكون وضوعن حتوت
عنوان "اإلسالم وال رم" واةطالقا من جمال "الدراسات اإلسالمية " بفروعها املختلفة ،الشرعية والتارخيية.
النربط الةات هي األبعاد احلضارية الثقافية ،أو األبعاد القيمية يف قضاح ما بعد احلرم الباردة ،بعبارة أخرى إذا
كاةت سياقات احلرم الباردة ،االةفراا ،تصفية القضية الثنائية ،قد أفرمت االهتمام ابألبعاد االسباتي ية العسكرية ،أو
االقتصادية للعالقات الدولية على حسام الثقافية احلضارية منها ،فإن املرحلة الراهنة تفورض االهتموام –ومون منموورات
فتلفووة – ابألبعوواد الثقافيووة احلضووارية أو األبعوواد القيميووة يف كثووي موون قضوواح العالقووات بووني الشوومال وا نوووم .فهووذا هووو
املقصود بقضاح حوار احلضارات وليس ا دال الفكرى والنمرى حول رضا ةفس القضاح ولكن من مقبابت فتلفة مثل
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االقتصاد السياسى أو سياسات القوى أو غيه .ولكن هل يعىن ذلف أن دراسة قضاح حوار احلضارات ال تكون إال من
خالل اقبام التحليل الثقايف أو املنمور القيمى؟
إن قضوواح الدميوقراييووة أو حقوووال اإلةسووان أو املواينووة أو العنووف أو امل ورأة أو البياووة أو منووع الن اعووات ،املعلوماتيووة
التعدديووة الثقافيووة ،وقوويم املسوواواة والعدالووة واحلريووة ،ميكوون تناوهلووا موون اق وباابت فتلفووة .ولكوون يف ةطوواال مووا يسوومى "حةةوار
احلضارات" أال تمل لألبعاد الثقافية احلضارية أو القيمية هلذه القضاح حموريتها ابملقارةة ب يها من األبعاد؟
وعلى ضوء ما سبق جيدر اإلشارة إىل أن الفارال بني قضاح احلوار ،وبني موضوعات التفكي يف حوار ،أو حول
ان موضوعات جمال دراسى عن العالقات بني احلضارات يهتم ا ويقوم ا
حوار احلضارات هو
الباحثون والدارسون هلذا اجملال ،وليس القائمني على احلوار ضستوحتن املختلفة .ولذا البد وأن ةتساءل عن أيراف احلوار
أو املهتمني ابحلوار وممارسين.
مفكرك احلوار كأطراف
جيدر التميي بني مستوحت احلوار بني احلضارات.
املستوق األكح :هو مستوق احلوار الفكرق كالشفوق وهو بدوره ينقسم إىل رافدين:
الراف األكح  -هو األقرم إىل اخلطام من جاةب واحد ،وهو الذى يقوم بون البواحثون واألكوادمييون املهتموون
ووذا اجملووال علووى صووعيد الوودائرة احلضووارية العربيووة وال ربيووة علووى حوود سوواء؛ فيكتبووون يف أبعوواد فتلفووة :السووياال الووذى يفوورم
احلاجووة للح ووار موون عدموون ،العالقووة بووني احل ووار وت ووامن القوووى ،غوواحت احل ووار وأهدافوون (ثقافووة السووالم أم إدارة التعدديووة
الثقافية أو حل األممات الدولية) ،حمددات احلوار مثل العوملة واملعلوماتية ،العالقة بني الدين واحلضارة والثقافة ،ومن مث
اآلاثر علووى إمكاةيووات احل ووار وعوائقوون ،منوواذا رخييووة موون احل ووار ،اخل وربات الوينيووة والقوميووة املختلفووة ،األصووول الفكريووة
واملصادر الفكرية للحوار بني احلضارتني العربية واإلسالمية ،شروض احلوار السوى وغي السوى ،حقوال اإلةسان يف حوار
احلضوارات واىل غوي ذلوف مون املوضوووعات البحثيوة النمريوة والتطبيقيوة الوري متثوول يف جمموعهوا جووهر جموال دراسوات حووار
احلضارات.
الرافة ة الة ةةات  -ه ووو األق وورم للح ووار ولك وون عل ووى مس ووتوى النخ ووب الفكري ووة واألكادميي ووة،وهو احل ووار الفك وورى
الشفوى الذى يدور يف حمافل الندوات واملوؤمترات العلميوة ،أو املوؤمترات ذات الصوب ة الرمسيوة؛ أى املنبثقوة مون املنمموات
واهلياات الرمسية اإلسالمية الري تدير آلية احلوار.
يثووي هووذا املسووتوى برافديوون قضوويتني هووامتني :األوىل -تتصوول ضنمووورات املتحوواورين ،أو املهتمووني والثاةيووة -تتصوول
آبليات التنسيق؛ فمن ححية :يت دد مع هذا املستوى –برافدية – ير واستدعاء األسالة املثارة حول يبيعة القضاح يف
احل ووار ويبيعووة االق وبام منهووا .ولووذا وحيووث إن جمووال ح ووار احلضووارات ي وورف منوون ويصووب فيوون متخصصووون يف جموواالت
معرفي ووة فتلف ووة فالب وود وأن ةتس وواءل كي ووف يتق ووامسون ه ووذا اجمل ووال؟ ألة وون جي ووب اقتس ووامن .ف ووال ميك وون أن يم وول قاص وورا عل ووى
"الشةرعى" وال ميكون أال ميتود إىل متخصوا العلووم االجتماعيوة ولكون علوى "الشةرعى" أن ميود البصور إىل الواقوع الويط –
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داخليا وخارجيوا – سوعيا حنوو فقون الواقوع يف تفاعلون موع فقون الونا وفقون األصول بعلومون املختلفوة الوري متثول منبعوا أساسويا
ألساةيد ومربرات وح ج احلوار .كما على "االاترباعي " أن ميد البصر إىل علوم األصل ابلقدر الذى تساعده يف احلوار،
هذا ابفوباض قبوول التمييو السوابق بوني قضواح مباشورة ،وبوني قضواح غوي مباشورة للحووار احلضوارى؛ حيوث تكوون األبعواد
الثقافية القيمية لتلف األخية ذات ومن يف احلوار الذى يشارك فين االجتماعيون ضنموورا م املختلفوة ،ولويس مون منموور
إسالمى فقط.
بعبارة أخورى البود وأن يشوارك االجتمواعيون مون منموورات فتلفوة يف احلووار ،ولكون مون خوالل التصودى أساسوا
لألبعاد الثقافية ،واحلضارية القيمية ،واألخالقية لألسالة واإلجاابت يف القضاح حمل االهتمام.
وهذه األبعاد جتود مصوادرها يف جواةبني :الودين ومصوادر أخورى ،ومون مث يشوارك يف احلووار احلضوارى متخصصوو
العلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية وأصحام الرؤى اإلسالمية من االجتماعيني وأصحام الرؤى األخرى منهم ،على
صعيد الدائرة احلضارية العربية اإلسالمية .وإذا كان الفريق األول والثاه يركو ان علوى القضواح املباشورة (السوابق حتديودها)
المووتالكهم السووبل واألدوات املنهاجيووة ،فووإن الفريووق الثالووث يرك و علووى القضوواح غووي املباشوورة ،ولكوون يف أبعادهووا الثقافيووة
والقيمية ابألساس ،وذلف متيي ا للحوار احلضارى يف هذه القضاح عن غيه من احلوارات أو ا داالت الري تعطى األولوية
لتأثي أبعاد أخرى يف العالقات الدولية.
إن هذه املشاركة – من منمورات متنوعة – هي حمف التميي بني جمالني متوداخلني وقود يبودوان يف ةمور الوبعض
متطابقني – أال ومها حوار احلضارات وحوار األدحن حيث من املفوبض أن حووار األدحن؛ هوو جموال متخصصوى العلووم
الشرعية ،والدراسات اإلسالمية ابألساس.
ومن ححية أخرى فإن القضية الثاةية تتصل آبليات اإلدارة والتنسيق .واملقصود بذلف أةن مع تعدد منتدحت ،أو
مراك  ،أو مجعيات ،أو شبكات ،أو جمالس ،أو منممات حوار احلضارات علوى األصوعدة الوينيوة ،واإلقليميوة ،والعامليوة
الرمسى منها وغي الرمسى ،البد وأن يثور السؤال التاىل :هل احلوار احلضارى عملية فردية أم عملية مؤسسية؟ وابلرغم من
أن بع ووض اآلراء يف أس ووس وقواع وود احل ووار ت وورى أة وون جي ووب أن يك ووون ف ووردح ،إالَ أن تن ووامى وتف وورع اجمل ووال حيت وواا إىل عم وول
مؤسسى إما لتنميم حوار األفراد ،أو للقيام حبوار على مستوى املؤسسات.
ولذا ففي كلتا احلالتني هناك حاجة ماسة للتنسيق بني التنميمات املختلفة املستوحت ،على صعيد العمل العرىب
واإلسووالمى يف هووذا اجملووال ،سوواء الرمسيووة منهووا أو املدةيووة .وعلووى الصووعيد الرمسووى ا موواعى تموول منممووري ا امعووة العربيووة،
ومنممة املؤمتر اإلسالمى من أهم القنووات ولكون ال تقودر كول منهوا علوى احلركوة الفاعلوة منفوردة بقودر موا ال تقودم علوى
التنسوويق فيمووا بينهووا .وموون مث فيموول احلووديث عوون دورهووا التنسوويقى ،كمملووة جامعووة للتنميمووات الرمسيووة ،أو غووي الرمسيووة
الوينية ،ضثابة حديث األمنيات .ولذا ال ع ب أن تربمه الدعوة لدور األمم املتحدة على صعيد حوار احلضارات.
املستوق الةات  -هو مستوق "حوار احلياة" ،ضعوىن التعوارف والتفاعول املباشور؛ أى العويش معوا ،والعمول معوا جنبوا إىل
جنووب ،أى االةتقووال موون النموورى والفكوورى إىل مسووتوى الوقووائع والفعوول ،ويوورال احليوواة اليوميووة أو التفاعوول املباشوور ،علووى
أساس أن ا هل – الذى يريد عالجن احلوار الفكرى – ليس حبعوا مون عودم تووافر املعرفوة املكتوبوة (الوري قود تعووض عون
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احلووار الفكوورى املباشوور) ،ولكوون موون افتقوواد التعووارف والتفاعوول ،وهووو األموور الووذى حيتوواا إىل هياكوول للحركووة ختتلووف عوون
هياكل احلوار الفكرى برافدين السابق توضيحها يف املستوى األول.
وهووذا املسووتوى التفوواعلى املباشوور لوويس بووديال عوون مسووتوى احلووار الفكوورى ،ولكوون يكملوون ،بوول يكووون أكثوور قوودرة
على ةقل التعارف ،وابلتدريج من مستوى األفراد إىل مستوى ا ماعات على أساس أن فهم اآلخر يتحقوق مون خوالل
فهمن كما يرى ةفسن ويقدم ةفسن وليس كما ةقرأ عنن أو حولن.
ولكن ما هي الفاات الري ميكن أن متارس احلوار ذا املعىن؟ يصدال هذا املعىن على احلووارات بوني األدحن علوى
الصعيد الويىن بني املسلمني واملسيحيني يف مصر ،يف لبنوان … ولكنون يصودال أيضوا علوى ملتقيوات الشوبام والطوالم
واملهنيووني وامل ورأة …علووى املسووتوحت عوورب اإلقليميووة والدوليووة الووري يووتم تنميمهووا ألهووداف حواري وة.وتتطلب هووذه امللتقيووات
حتديد قضاح احلوار وآليات إدارتن وفقا لطبيعة كل ملتقى .وأخيا هل ميكن البحث عن سبل حتديد أو
وأخويا هول ميكون البحوث عون سوبل حتديود أو بلوورة مالموا تيوار أساسوى مشوبك حوول حووار احلضوارات؟ سوؤال
حيتوواا وووالت أخوورى موون البحووث والتقيوويم ،حهيووف ابلطبووع عوون احلاجووة إىل تقيوويم اإل ووامات املتحققووة علووى األصووعدة
املختلفة حري اآلن .ويمل السؤال كيف ميكن حتقيق هذا التقييم ،وصوال إىل تقدير ما لإل امات احلوارية من آاثر على
السياسات.

املثادر:
-1د .حدية حممود مصطفى :أممة اخلليج والنمام الدوىل يف د .أمحد الرشيدى (حمرر) األبعاد اإلقليمية والدولية :أمموة اخللويج .مركو البحووث
والدراسات السياسية ،جامعة القاهرة.1991 ،
-

د .حديووة حممووود مصووطفى :املنطقووة العربيووة والنمووام الوودوىل ا ديوود ،تقريوور األمووة يف عووام ( ،)1992مرك و الدراسووات احلضووارية،
القاهرة1993. ،
-2د.حدي ووة حمم ووود مص ووطفى:الع وملة والعالق ووات الدولي ووة (ى) د .س وويف ال وودين عب وود الفت ووا (حم وورر) العومل ووة والعل وووم السياس ووية ،قس ووم العل وووم
السياسية ،جامعة القاهرة.1998 ،

-

د .حديووة حممووود مص ووطفى :التحوودحت السياسووية اخلارجي ووة للعووامل اإلس ووالمى (ى) رابطووة ا امعووات اإلس ووالمية .أعمووال مش ووروع
حتدحت العامل اإلسالمى يف هناية القرن العشرين( 1999 ،الفصل األول).
 -3د .حدي ووة حمم ووود مص ووطفى :البع وود الثق ووايف للشو وراكة األوروبي ووة املتوس ووطية (ى) د .مسع ووان بط وورس ف وورا

(حم وورر) أعم ووال ة وودوة مس ووتقبل

البتيبات اإلقليمية يف منطقة الشرال األوسط وأتثيها على الوين العرىب ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة.1998 ،
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د .حدي ووة حمم ووود مص ووطفى :التح وودحت السياس ووية اخلارجي ووة للع ووامل اإلس ووالمى …مرج ووع س ووابق (الفص وول الث وواين :وض ووع اإلس ووالم
واملسوولمني يف الفكوور االسوباتي ى ال وورىب يف هنايووة القوورن العشورين :موون أيروحووات صوودام احلضووارات إىل أيروحووات التهديوود اإلسووالمى
خرافة أم حقيقة).

-

د .حديووة حممووود مصووطفى :التعوواون الثقووايف مووع املؤسسووات ال ربيووة (ى) أعمووال امل وؤمتر احلووادى عشوور للم لووس األعلووى للشوواون
اإلسالمية حتت عنوان :حنو مشروع حضارى إسالمى ،يوةين (.)1999

-

د .حديووة حممووود مصووطفى :اسووباتي ية العموول الثقووايف اإلسووالمى يف ال وورم حبووث مقوودم إىل اجتموواع خورباء اإليسيسووكو يف ب ورلني
يولين .2000

-

د .حديووة حممووود مصووطفى:حوار احلضووارات علووى ضوووء العالقووات الدوليووة الراهنووة (ى) كتووام أعمووال ةوودوة "كيووف سووندخل سوونة
حوار احلضارات ( )2002/11/23-22املستشارية الثقافية لل مهورية اإلسالمية اإليراةية ،دمشق 2001 ،ص .210-145

-

د .حدية حم مود مصطفى(:األبعاد الثقافيوة واحلضوارية يف أحوداث احلوادى عشور مون سوبتمرب ومسوتقبل حووار احلضوارات) يف ةودوة
مسووتقبل حووار احلضووارات بعوود احلووادى عشوور موون سووبتمرب :املستشووارية الثقافيووة لل مهوريووة اإلسووالمية اإليراةيووة ،دمشووق ،ينوواير 2002
(حتت الطبع).

-

د .حديووة حممووود مصووطفى :التحوودحت احلضووارية اخلارجيووة للعووامل اإلسووالمى (ى) العوودد اخلوواص موون حوليوون أمووري يف العووامل حتووت
عنوان "األمة يف قرن ( ) 2000الكتام السادس ،مرك احلضارة للدراسات السياسية ،القاهرة (حتت الطبع).

-

د .حدي ووة حمم ووود مص ووطفي (حم وورر) :السياس ووة األمريكي ووة جت وواه اإلس ووالم واملس وولمني :ب ووني األبع وواد الثقافي ووة احلض ووارية وب ووني األبع وواد
االسباتي ية .سلسلة حماضرات برحمج حوار احلضوارات (رقوم  ،)1بورحمج حووار احلضوارات ،كليوة االقتصواد والعلووم السياسوية ،جامعوة
القاهرة( ،حتت الطبع).
-4ت اةتقاء هذه النماذا من مناسبتني حديثتني:

-

ردود الفعول حووول مبووادرة أ.السويد حسووني الداعيووة لتوجيون خطووام مصوورى إىل املثقفوني األموريكيني والووري ت ةشورها علووى صووفحات
جريدة األهرام خالل شهرى يوليو – أغسطس .2002

-

أعمووال املوؤمتر العووام الرابووع عشوور للم لووس األعلووى للشوواون اإلسووالمية ( 23-20مووايو )2002حتووت عنووان حقيقووة اإلسووالم يف
عامل مت ي.
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د .حدي ووة حمم ووود مص ووطفى :التح وودحت السياس ووية اخلارجي ووة للع ووامل اإلس ووالمى …مرج ووع س ووابق (الفص وول الث وواين :وض ووع اإلس ووالم
واملسوولمني يف الفكوور االسوباتي ى ال وورىب يف هنايووة القوورن العشورين :موون أيروحوات صوودام احلضووارات إىل أيروحووات التهديوود اإلسووالمى
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