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الحهار الحزاري بين التجميات واألبعاد
الخامدة عالوي

تػشئة :
أف الػقػؼ عمى تحجيج معشى الحػار الحزارؼ أو حػار الحزارات ال يسكغ إالّ بتفكيظ السرصمح إلى
ال ريب ّ
إف معخفة معشى كل مشيسا كسرصمح جدئي يفيج في معخفة السرصمح
األجداء السكػنة لو أؼ " :الحػار" و "الحزارة"؛ إ ْذ ّ
الكمي ،ومغ أجل ذلظ رأيشا أف نتبع الخصػات اآلتية :

 تحديد مفيهم الحهار:أف التحاور ىػ التجاوب ،والسحاورة ىي السجاوبة ،وىي
أ -لغة  :بقخاءة مدحية لمسعاجع العخبية نجرؾ أنيا تُجسع عمى ّ
الحػر يعشي "الخجػع إلى الذيء وعشو ...والسحاورة  :مخاجعة
مخاجعة الكبلـ؛ إذ جاء في معجع العيغ في مادة (ح و ر) ّ
أف ْ
الح ْػُر خذب يقاؿ ليا البيزاء...
الح ْػر بعج َ
الك ْػر"أؼ :الشقراف بعج الديادة ...و َ
الكبلـ ...وفي الحجيث " :نعػذ باهلل مغ َ
الحػر الحجيجية التي يجور فييا لداف اإلبديع في شخؼ السشصقة
حػرتو ،وجسعو أحػار ...و ُ
و َ
الح ْػُر األديع السربػغ بحسخة ّ
السحػرة ...و ِ
وغيخىا ،والحجيجة التي تجور عمييا البكخة يقاؿ ليا ِ
الس ْح َػر الخذبة التي يبدط بيا العجيغ ُي َحَّػُر بو الخبد
ْ
قراريغ ،يقاؿ فعل الحػاريػف كحا ،ونرخ
تحػيخا ...والحػاريػف الحيغ كانػا مع عيدى عميو الدبلـ يشرخونو ،وكانػا ّ
الحػاريػف كحا ،فمسا جخػ عمى ألدشة الشاس ُس ِّسي كل ناصخ حػاريا".1
أف الخميل سخد لشا كل ما قالتو العخب تحت ىحه السادة ،أما ابغ فارس فقج كانت نطختو فاحرة ليحا
والسبلحع ّ
الججر المغػؼ؛ إذ قاؿ مؤصبل ما احتػتو مغ ٍ
معاف " :لمحاء والػاو والخاء ثبلثة أصػؿ  :أحجىا لػف ،واآلخخ الخجػع ،والثالث
دو اًر.
أف يجور الذيء ْ
تد َّ
ػد العيغ كميا مثلُ الطباء
الحػار  :شجة بياض العيغ في شجة سػادىا .قاؿ أبػ عسخو َ :
فأما األوؿ  :ف َ
الحَػر ْ
يغ ُشِّبيغ بالطباء والبقخ ...ويقاؿ ألصحاب عيدى عميو الدبلـ الحػاريػف؛
ػر العيػفّ ،
ألن ّ
والبقخ .قاؿ وإنسا قيل لمشداء ُح ُ
2
ِ
ألنيع ِ
لكل ناصخ حػرّؼ ...والحػاريات الشداء البيس" .
يحػروف الثياب ،أؼ ِّ
ثع قيل ّ
ّ
يبيزػنيا .ىحا ىػ األصلّ ،
ضغ أف لغ
وأما األصل الثاني الجاؿ عمى الخجػع فتؤصمو عبارتو " :يقاؿ حار إذا رجع قاؿ هللا تعالى ( :إنو ّ
ٍ
ػر ...ويقاؿ حار بعجما كار ،وتقػؿ :
الباشل في ُحػر أؼ ر ْجع
ػر) ،والعخب تقػؿ :
ونقز ،و كل نقز ورجػع ُح ٌ
يح َ
ُ
ُ
ِ
ِ
إلي ُحػا اًر وحػا اًر ومحػرة و حػي اًخ ...واألصل الثالث السحػر  :أؼ الخذبة التي تجور فييا السحالة ،ويقاؿ
كمستُو فسا رجع َّ
3
الخبدَة تحػيخا ،إذا ىيأتيا وأدرتيا لتزعيا في السمة" .
َّ
حػ ُ
رت ْ

 -1الفراىيدي ،اخلليل بن أزتد  :كتاب العني ،تح .مهدي ادلخزومي وإبراىيم السامرائي ،دار الرشيد  -بغداد ،د.ط ،1980 ،ج ،3ص .288
 -2ابن فارس ،أزتد بن زكراي أبو احلسني :معجم مقاييس اللغة ،تح.عبد السالم ىارون ،دار الفكر ،دمشق -سوراي ،ط ،1979 ،2مج  ،1ص .327مادة (ح و
ر)
 -3ادلرجع نفسو( ،مادة ح و ر).
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إف "ما
وىشا أفتح قػسا ألضع صػتي إلى صػت صاحب بحث (الحػار في شعخ اليحلييغ) ،الحؼ يقػؿ مقخ ار ّ
أورده ابغ فارس مغ أصػؿ لسادة الحػار ،وما ذكخه عمساء المغة مغ شػاىج تسثمت بيا العخب في الجاىمية شع اًخ ونث اًخ ،ومغ

خبلؿ ما أضافو القخآف الكخيع ،وما جاء بو الحجيث الذخيف ليحه السعاني مغ مدّية سست بالسادة المغػية ،وارتقت بيا،
يسكششا القػؿ إنيا تشجرج تحت أصل و ٍ
احج يجسعيا ،وىػ معشى االستجارة "4؛ إذ ارتباط المػف بالعيغ يدتجعي معشى الذكل
الجائخؼ وقج تجمى ذلظ في األصل األوؿ ،ومعشى الخجػع والسخاجعة والسحاورة في األصل الثاني يتخح الذكل الجائخؼ أيزا

سػاء أكاف ذلظ في الكبلـ أـ في غيخه ،أما األصل الثالث فقج جاء مؤكجا معشى الجوراف الجامع ليحه األصػؿ إذ يقػؿ ابغ
فارس حػؿ معشاه ( :والثالث أف يجور الذيء دو اًر) ،وىػ ما يجعل اتداؽ معشى الجوراف مع األصػؿ التي أوردىا ابغ فارس

واقعا شكبل وحخكة.

وقج زاد الدمخذخؼ في ذات السادة شػاىج أخخػ تثبت حزػر معشى االستجارة لعل أفرحيا داللة قػلو " :ندلشا في
الرقمة ،ومغ السجاز  :قمقت
حارة بشي فبلف وىي مدتجار مغ فزاء ،وبالصائف حارات  :مشيا حارة بشي عػؼ ،وحارة ّ
محاوره إذا اضصخبت أحػالو استعيخ مغ حاؿ محػر البكخة ".5
أما ابغ مشطػر فقج أفاض في تعجاد السعاني والذػاىج السترمة بحات السادة مؤكجا عمى فكخة الخجػع والجوراف؛ إذ
أح ْخت لو جػاباً وما أحار بكمسة ،واالسع مغ السحاورة الحػيخ ،تقػؿ
تخاه يقػؿ متتبعا اشتقاقاتيا " :أحار عميو جػابو ّ :
رده.و َ
 :سسعت َح ِػيخىسا وحػارىسا ،والسحاورة السجاوبة ،والتحاور  :التجاوب ( )...واستحاره أؼ استشصقو ،وىع يتحاوروف أؼ
الس ُحػرة  :مغ السحاورة مرجر كالسذػرة مغ
يتخاجعػف الكبلـ ،والسحاورة مخاجعة السشصق والكبلـ في السخاشبة ،وقج حاوره و َ
السذاورة ".6
وىػ ذات ما أورده الجػىخؼ في الرحاح حيغ قاؿ " :السحاورة السجاوبة ،والتحاور  :التجاوب .ويقاؿ كمستُو فسا
رد جػابا .واستحاره ،أؼ استشصقو".7
أحار
إلي حػي اخ وال حػيخة ،وال محػرة ،وال حػارا ،أؼ ما ّ
ّ
أف التحاور ىػ مخاجعة الكبلـ قػلو "الحػار  :حجيث يجخؼ بيغ شخريغ أو
زاد السعجع الػسيط بعج أف ّ
أكج عمى ّ
8
أكثخ في العسل القرري ،أو بيغ مسثميغ أو أكثخ في السدخح"  .وىػ بحلظ يذيخ إلى عبلقة تفاعمية بيغ األشخاص وىع

يؤدوف الحػار ،وىحا في ذاتو يحسل تأكيجا عمى األصل الثابث في مادة (ح و ر) وىػ االستجارة.

"الح ْػُر ىػ التخدد إما بالحات وإما بالفكخ ( )...والسحاورة
ب  -اصطالحا  :جاء في كتاب (السفخدات في غخيب القخآف) َ
الحػار السخّادة في الكبلـ ،ومشو التحاور قاؿ هللا تعالى ( :وهللا يدسع تحاوركسا)" ،9ونحغ لػ عجنا إلى أوؿ اآلية الدابقة
و َ

أف الججؿ ىػ مختبة مغ مخاتب الحػار "تػحي لشا بسعاني الحػار الحؼ
مغ سػرة السجادلة ألدركشا بسا ال يجع مجاال لمذظ ّ
يعير في أجػاء الخبلؼ الفكخؼ و العقيجؼ" ،10وىسا أؼ الحػار والججؿ "إنسا يتػجياف في الحقيقة إلى العقل البذخؼ األمخ
 -4السهيمي ،صاحل بن أزتد بن دمحم  :احلوار يف شعر اذلذليني  -دراسة وصفية حتليلية ،سلطوط رسالة ماجستري يف األدب ،جامعة أم القرى ،كلية اللغة العربية ،قسم
الدراسات العليا فرع األدب والبالغة والنقد ،مكة ادلكرمة -ادلملكة العربية السعودية ،السنة اجلامعية  ،2009 - 2008ص .16
 -5الزسلشري ،زلمود بن عمر  :أساس البالغة ،تح .عبد الرزتن زلمود ،دار ادلعرفة ،بريوت  -لبنان ،د.ط ،د.ت ،مادة (ح و ر).
 -6ابن منظور ،أبو الفضل رتال الدين دمحم بن مكرم  :لسان العرب ،م ،2دار صادر ،بريوت  -لبنان ،ط ،1997 ،1ص ص .183-182
 -7معجم الصحاح ،تح .مأمون شيحا ،دار ادلعرفة ،بريوت  -لبنان ،ط ،2007 ،2ص.273
 -8رلمع اللغة العربية  :ادلعجم الوسيط ،ج ،1ادلكتبة اإلسالمية ،استانبول  -تركيا ،د.ط ،د.ت ،ج ،1ص .205
 -9الراغب األصفهاين ،أبو القاسم احلسني بن دمحم  :ادلفردات يف غريب القرآن ،تح .دمحم خليل العيتاين ،دار ادلعرفة ،بريوت  -لبنان ،ط ،2005 ،4ص.142
 -10فضل هللا ،دمحم حسني  :احلوار يف القرآن ،دار ادلنصوري للنشر ،قسنطينة  -اجلزائر ،د.ط ،د.ت ،ص15
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الحؼ ُنجرؾ معو إلى أؼ حج كاف القخآف الكخيع يعتسج عمى العقل في تكػيغ اإليساف .ومغ ىشا جعل القخآف الكخيع الكفخ آفة
ونجاء
دعاء
الكَفخة كاألنعاـ أو أضل .جاء في القخآف الكخيع (ومثل الحيغ كفخوا كسثل الحؼ يشعق بسا ال يدسع إال
عقمية .و َ
ً
ً

11
أف "الفخؽ بيغ الحػار والججؿ فيسا ىػ واضح مغ استخجامات القخآف
صع بكع عسي فيع ال يعقمػف)البقخة  ، "170 :عمى ّ
أمخ نفدو ،وأمخ قزية مغ القزايا
لكل مشيسا ّ :
الكخيع ّ
أف الحػار يكػف عشجما يزصخب الحىغ ،ويربح العقل في حيخة مغ ْ

كل ذلظ.وتكػف ُمخادة الكبلـ في الحػار ىيشة وليشة أو غيخ قاسية
أو مدألة مغ السدائل ،ويخاد مغ الحػار أف يخخجو مغ ّ
وغيخ عشيفة .أما الججؿ فيكػف عشجما يكػف ىشاؾ صخاع فكخؼ حػؿ قزية مغ القزايا أو مدألة مغ السدائل ،ويكػف

كل واحج
كل واحج مغ الستجادليغ ىديسة اآلخخ فكخياً واالنترار عميو .والعسل عمى تحقيق ىحا اليجؼ قج يجفع ّ
اليجؼ عشج ّ
مغ الستجادليغ ،أو عمى أقل تقجيخ الػاحج مشيسا إلى أف يعتسج عمى أؼ سبلح يسكشو مغ الشرخة والغمبة ،حتى ولػ كاف
اعتساداً عمى ما ىػ باشل؛ إذ الغاية في ىحا السػقف ىي التي تبخر الػسيمة" ،12ولعل ىحا ما جعل القخآف يدمظ مدمكا

خاصا في الججؿ؛ إذ "وضع لمشبي عميو الدبلـ القػاعج التي يسارس الججؿ عمى أساس مشيا ،القػاعج التي نعتبخىا مغ آداب

الججؿ القخآني وأخبلقياتو .يقػؿ هللا تعالى لسحسج عميو الدبلـ ( :أدعُ إلى سبيل ربظ بالحكسة والسػعطة الحدشة ،وجادليع
ضل عغ سبيمو ،وىػ أعمع بالسيتجيغ) الشحل  ،125 :ويقػؿ ( :و ال تجادلػا أىل
بالتي ىي أحدغّ ،
إف رّبظ ىػ أعمع بسغ ّ
الكتاب إالّ بالتي ىي أحدغ إالّ الحيغ ضمسػا مشيع ،وقػلػا آمشا بالحؼ أندؿ إليشا وأندؿ إليكع ،وإليشا وإليكع واحج ونحغ لو

مدمسػف)
أف يكػف

"13
أف آداب الججؿ في القخآف الكخيع لع تقف "عشج شمب
العشكبػت  . 46 :وىشا نفتح قػسا مؤكجيغ مغ خبللو عمى ّ
الججؿ بالتي ىي أحدغ فقط ،وإنسا تجاوز ذلظ إلى أخبلقية أخخػ مغ أخبلقيات الججؿ القخآني ،وىي أف يكػف

الحق ىػ السدتيجؼ مغ الججؿ ،وليذ الباشلّ .إنو مغ ىشا نيى القخآف الكخيع الشبي عميو الدبلـ أف يجادؿ مغ ليدػا عمى
ّ
ف
إف هللا ال يحب مغ كاف
الحق ،وىػ نيي يقرج بو جسيع السدمسيغ يقػؿ تعالى ( :وال تجادؿ عغ الحيغ يختانػ أنفديعّ ،

خػانا أثيسا) الشداء  ، 106 :ويقػؿ ( :ىا أنتع ىؤالء جادلتع عشيع في الحياة الجنيا ،فسغ يجادؿ هللا عشيع يػـ القيامة ،أـ مغ
ّ
ف
ف
ف
ألف الججؿ يجب أف يكػ في سبيل الحقّ ،بيغ هللا لشا عقػبة الحيغ يجادلػ في سبيل
يكػ عمييع وكيبلً) الشداء  .108 :و ّ
فأخ ْحتُيع فكيف كاف عقاب) غافخ.4:
(وج َادُلػا بالباشل ليجحزػا الحقَ ،
الباشل يقػؿ تعالى َ :

ونحغ لػ حاولشا تتبع استعساؿ لفطتي الحػار والججؿ في القخآف الكخيع لػججنا أنيسا وردتا في أكثخ مغ مػضع،
"لكغ الكمسة األولى أقل استعساال مغ الثانية ،فشحغ ال نجج ليا ذك اخ إال في آيات ثبلث )...(أما الكمسة الثانية فقج جاءت
اإلشارة إلييا في سبعة وعذخيغ مػضعا في القزايا الخاصة والعامة ،مغ ديشية تتعمق بقزايا العقيجة والحياة ،أو اجتساعية
تجخل في أمػر السجتسع .ولعل الدخ في ىحه السداحة الػاسعة التي أخحتيا الكمسة في القخآف الكخيع فيسا واجيو اإلسبلـ مغ

أف ذلظ أقخب إلى الػاقع العسمي الحؼ عاش فيو اإلسبلـ" ،14والحؼ كاف مميئا
قزايا أو عاش فيو اإلنداف مغ مػاقف ،ىػ ّ
بالتحجيات السختمفة ،التي فخضت بجورىا عمى ىحا الجيغ المجػء إلى الججؿ القائع عمى الحػار السباشخ راداً التحجؼ بسثمو"

 -11خلف هللا ،دمحم أزتد  :مفاىيم قرآنية ،سلسلة عامل ادلعرفة ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب  -الكويت ،العدد ،79يوليو  ،1984ص.118
 -12ادلرجع نفسو ،ص.119
 -13خلف هللا ،دمحم أزتد  :مفاىيم قرآنية ،م.س ،.ص.119

 -إذ جاءت اثنتان منها يف سورة الكهف يف معرض احلديث عن قصة صاحب اجلنتني ،وحواره مع صاحبو قال تعاىل ( :فقال لصاحبو وىو حياوره أان أكثر منك
أعز نفراً) .وقولو ( :قال لو وىو حياوره أكفرت ابلذي خلقك من تراب مث من نطفة مث سواك رجال) .أما اآلية الثالثة فهي قولو تعاىل يف سورة اجملادلة (:قد مسع
ماال و ّ
هللا قول اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي اىل هللا وهللا يسمع حتاوركما إ ّن هللا مسيع بصري).
 -14فضل هللا ،دمحم حسني :احلوار يف القرآن،م.س ،.ص.16
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مغ مػقع الخغبة في الػصػؿ إلى الحق ،وإفداح السجاؿ لؤلفكار بأف تمتقي بسفاىيسو ،ال مغ مػقع الخغبة في الغمبة مغ
أجل حب الغمبة"

15

كسا ذكخنا ذلظ سمفاً.

إذاً ،فمفطة الحػار عمى ضآلة حطيا في االستعساؿ القخآني إال أنيا "أوسع مجلػال مغ كمسة الججؿ ( )...باعتبار

تزسغ الكمسة الثانية معشى الرخاع ،بيشسا نجج الكمسة األولى تتدع لو ولغيخه مسا يخاد مشو إيزاح الفكخة بصخيقة الدؤاؿ
ّ
16
والجػاب األمخ الحؼ يجعمو مفيجا لحجيثشا بذكل أقػػ وأشسل"  ،السيسا ونحغ نزيف إلى الحػار مرصمح الحزارؼ،

"يتع حػؿ االختبلؼ وليذ حػؿ االتفاؽ ..وىػ اختبلؼ ال يكػف صخاعيا
محاوليغ في ذلظ تأصِيل وتػكيج فكخة ّ
أف الحػار ّ
17
مسيتا بقجر ما يحسل في شياتو مذخوع األمل بالتعاوف والدعي اإلنداني السػحج"  ،ألنو بيكحا نػع مغ الحػار فقط يكػف
يقخبيا مغ بعزيا ويبعج عشيا شبح الرخاعات والسشازعات.
يفخقياّ ،
الحػار الحزارؼ أداة تقارب وتفاىع ،يجسع الذعػب وال ّ

وقبل السزي في بياف ىحا الشػع مغ الحػار التػافقي تحتّع عميشا الزخورة الػقػؼ عشج مرصمح الحزارة بساىي
السرصمح الحؼ كثي اخ ما تػاشج بالسجنية تارة وبالثقافة تارة أخخػ .فسا ىي الحزارة ؟ وما ىي مقػمات وشخوط قياميا ،وىل
الحزارة ىي السجنية ،أـ ىي الثقافة ؟ أسئمة نحاوؿ اإلجابة عشيا في السبحث اآلتي.
مفيهم الحزارة :
يبع حاضخ
الح َ
زخ ،وىػ "خبلؼ البجو ،والحاضخ  :خبلؼ البادؼ ،وفي الحجيث :ال ْ
أ -لغة  :كمسة الحزارة مذتقة مغ َ
ٍ
ِ
الحزخ؛ عغ أبي زيج .وكاف
لباد؛ الحاضخ  :السقيع في السجف والقخػ ،والبادؼ السقيع بالبادية ( )...والحزارة اإلقامة في َ
الحزارة بالفتح؛ قاؿ القصامي :
األصسعي يقػؿ َ :
فسغ تكغ الحزارة أعجبتو

جاؿ ٍ
فأؼ ر ِ
بادية تَخَانا "
ُّ

18

ويخجئ شػقي أبػ خميل صاحب كتاب (الحزارة العخبية اإلسبلمية ومػجد عغ الحزارات الدابقة) كمسة الحزارة
ُ
إلى السجنية ،وذلظ انصبلقا مغ مقابميا األجشبي " "Civilisationالسذتق أساسا مغ السجنية " "Civilasأو برػرة مباشخة مغ

ساكغ السجيشة " "Civisأو مغ " "Civilisوىػ ما يتعمق بداكغ السجيشة ،19متكئا في ذلظ عمى مػسػعة القخف العذخيغ التي
الحزخ ،انطخ مجنية ،وفي السجنية جاء التعخيف التالي  :مجنية كمسة مذتقة مغ َّ
مجف
جاء فييا "الحزارة اإلقامة في
َ
حزخىا وبشاىا .ونحتػا مشيا فعل َّ
السجائغ َّ
تسجف ،وجعمػا معشاه أؼ تخمق بأخبلؽ أىل السجف وخخج مغ حالة البجاوة ،ودخل
في حالة الحزارة " ،20وعميو فالحزارة عشجه مخادفة لمسجنية تساما كسا ىي كحلظ في مػسػعة القخف العذخيغ ،وىػ ذات ما

ذىب إليو الفيمدػؼ والسؤرخ األمخيكي ُوؿ ديػرانت في كتابو (قرة الحزارة) ،وذلظ حيغ كاف يدتعسل تارة مرصمح
يفخؽ بيشيسا.
الحزارة وتارة مرصمح السجنية دوف أف ّ
 -15فضل هللا ،دمحم حسني :احلوار يف القرآن،م.س ،،.ص.17
 -16ادلرجع نفسو ،ص.18
 -17ادلعوش ،سامل  :األدب وحوار احلضارات (ادلنهج وادلصطلح والنماذج) ،دار النهضة العربية ،بريوت  -لبنان ،ط ،2007 ،1ص.56
 -ونعين ابحلوار التوافقي احلوار الذي يهدف إىل تبيان نقاط االلتقاء واالختالف ويسعى إىل تذليلها ،ويقتضي وجود طرفني.
 -18لسان العرب ،م.س ،.م  ،2ص.103
 -19أبو خليل ،شوقي  :احلضارة العربية اإلسالمية وموجز عن احلضارات السابقة ،دار الفكر ادلعاصر -دار الفكر ،بريوت  -لبنان ،دمشق -سوراي ،د.ط،.
 ،1996ص.19
 -20ادلرجع نفسو ،ص ص .20 -19
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ب -اصطالحاً  :في الحقيقة لع يتفق السشطخوف عمى مفيػـ و ٍ
احج يحجدوف بو معشى الحزارة ،ولعل ذلظ راجع الختبلؼ
الحيثية التي يشطخ بيا ليحا السفيػـ ،فيي في مفيػميا العاـ " ثسخة كل جيج يقػـ بو اإلنداف لتحديغ ضخوؼ حياتو ،سػاء
أكاف السجيػد السبحوؿ لمػصػؿ إلى تمظ الثسخة مقرػدا أـ غيخ مقرػد وسػاء أكانت الثسخة مادية أـ معشػية" ،21إذاً ،فأؼ

جيج يقػـ بو اإلنداف لتحديغ ضخوؼ حياتو عمى وجو األرض ماديا أو معشػيا يجخل في تحجيج مفيػـ الحزارة التي

أف التحديغ السعشػؼ مقجـ عمى
مقياسيا ىػ مجػ تحقق ذلظ التحديغ ماديا ومعشػياً ،يقػؿ حديغ مؤنذ":ومغ الػاضح ّ
ألف الغاية القرػػ لمتحديغ ىي شعػر اإلنداف باألماف واالشسئشاف والكفاية وقياـ مجتسعو عمى التفاىع
التحديغ السادؼ ّ

والتعاوف والسحبة بجال مغ قيامو عمى التحايل واألنانية والقانػف الحؼ تشفحه قػة غالبة .واألماف يذسل األمغ عمى الشفذ

يع الفخد أف يكػف في أماف.
ييع ومغ ُي ّ
والساؿ واألىل والػشغ وكل ما ّ

وأما االشسئشاف فيػ شعػر داخمي بالبعج عغ األخصار واآلالـ ،واشسئشاف اإلنداف عمى رزقو ومرجر ىحا الخزؽ
وعمى حياتو العائمية والقػمية.
بأف لجيو ما يكفيو مسا يحتاج إليو أو يصسح إليو ،أيا كاف ىحا الحؼ يكفيو( )...والكفاية
وأما الكفاية فيي شعػر اإلنداف ّ
22
تذسل الساديات كسا تذسل السعشػيات" .
يشز عمى أمػر شتى :
ونحغ لػ فحرشا أكثخ مفيػـ الحزارة الدابق لػججناه عمى بداشتو ّ
 -1أف "الحزارة ضاىخة إندانية عامة ،فاإلنداف ىػ السخمػؽ الػحيج الحؼ يختقي ويعسل عمى تحديغ أحػالو بفزل ما أىجاه
هللا مغ عقل ،يس ّكشو مغ التفكيخ واختداف السعمػمات والخبط بيشيا واإلفادة مشيا".23

24
ألف التاريخ عمى حج تعبيخ حديغ مؤنذ ىػ الدمغ ،والثسخات الحزارية التي ذكخت
 -2مجػ ارتباط الحزارة بالتاريخ
ّ
في التعخيف تحتاج إلى زمغ لكي تصمع ،ومشو ال يدتصيع

يتحجث عغ الحزارة حجيثا معقػال إالّ إذا عخؼ ماىية التاريخ معخفة معقػلة.25
اإلنداف أف ّ
أف الحزارة ال تعشي السجنية ،التي ىي"التقجـ العمسي والتكشػلػجي والخفاىية والخقي الحؼ وصمت إليو السجتسعات"،26
ّ -3
27
فحدب "بل ّإنيا تذسل الجانب الخوحي العقائجؼ الفكخؼ التذخيعي أيزاً" .
 -21مؤنس ،حسني  :احلضارة  -دراسة يف أصول وعوامل قيامها وتطورىا ،سلسلة عامل ادلعرفة ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب  -الكويت ،العدد  ،1يناير
 ،1978ص13
 -22مؤنس ،حسني  :احلضارة ،م.س ،ص ص.49-48
 -23ادلرجع نفسو ،ص.44
 -24إ ّن قراءة سريعة دلا أورده ابن خلدون مبينا حقيقة التاريخ تؤكد مبا ال يدع رلاال للشك مدى ارتباط احلضارة بو يقول يف ذلك ":دلا كانت حقيقة التاريخ أنو خرب
عن االجتماع اإلنساين الذي ىو عمران العامل ،وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من األحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات ،وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على
بعض ،وما ينشأ عن ذلك من ادللك والدول ومراتبها ،وما ينتحلو البشر أبعماذلم ومساعيهم من الكسب وادلعاش والعلوم والصنائع ،وسائر ما حيدث يف ذلك العمران
بطبيعتو من األحوال " فإ ّن " فن التاريخ عزيز ادلذىب جم الفائدة ،شريف الغاية"ألنو يطلعنا على ما تقدم بيانو من أحوال عمران العامل " ح ى تتم فائدة االقتداء "
كما يقول ابن خلدون .راجع  :ابن خلدون ،عبد الرزتن  :ادلقدمة ،الدر التونسية للنشر -ادلؤسسة الوطنية للكتاب ،تونس  -اجلزائر ،د.ط ،1984 ،ص  ،67ص
.37
 -25ابن خلدون ،عبد الرزتن  :ادلقدمة  ،ص ص.14-13
 -26أبو خليل ،شوقي :احلضارة العربية اإلسالمية ،م.س ،.ص20
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 -4أف الحزارة في مفيػميا الجقيق تشصػؼ عمى نطخة متكاممة مشدجسة ثبلثية األبعادُ ،بعجىا األوؿ ىػ الكػف ،والثاني ىػ
اإلنداف ،و الثالث ىي الحياة.
ألنو إذا ما أمغ اإلنداف مغ
أف الحزارة تبجأ "حيث يشتيي االضصخاب والقمقّ ،
(وؿ ديػرانت) إلى ّ
ىحا ويحىب ُ
الخػؼ ،تحخرت في نفدو دوافع التصمع وعػامل اإلبجاع واإلنذاء ،وبعجئح ال تشفظ الحػافد الصبيعية تدتشيزو لمسزي في

شخيقو إلى فيع الحياة وازدىارىا" ،28وىي إنسا تتألف عشجه مغ أربعة عشاصخ  :السػارد االقترادية ،والشطع الدياسية،

والتقاليج الخمقية ،ومتابعة العمػـ والفشػف ،وقياميا مذخوط بصائفة مغ العػامل مشيا ما يدتحث ،ومشيا ما يعػؽ مدارىا.

ونحغ لػ حاولشا االقتخاب أكثخ مغ شبيعة الحزارة مغ حيث نذأتيا األولى وحخكتيا العزػية الػجػدية عبخ مخاحميا
التاريخية لػججنا الفيمدػؼ األلساني أوزفالج شبشجمخ قج حجد ذلظ حيغ قاؿ  ":تػلج الحزارة في المحطة التي تدتيقع فييا
روح كبيخة و تشفرل عغ الحالة الخوحية األولية لمصفػلة اإلندانية األبجية كسا تشفرل الرػرة عسا ليذ لو صػرة ،كسا
يشبثق الحج والفشاء مغ البلمحجود والبقاء .وىي تشسػ في تخبة بيئة يسكغ تحجيجىا تساـ التحجيج تطل مختبصة بيا ارتباط الشبتة

باألرض التي تشسػ فييا ..وتسػت الحزارة حيشسا تكػف الخوح قج حققت جسيع ما بيا مغ إمكانيات عمى ىيئة شعػب ولغات
ومحاىب ديشية وفشػف ودوؿ ومغ ثع تعػد إلى الحالة الخوحية األولى" .29إذاً" ،لقج حجد اشبشجمخ لمحزارة أربعة أشػار :
الصػر األوؿ ىػ شػر اإلمكانيات وىي في حالة الكسػف التي تؤذف بشسػ سخيع ،وىشا تشصمق لتشذخ بحور الشساء في كل

مكاف.

وفي الصػر الثاني يدتيقع الذعػر الحزارؼ في شيء مغ القمق والخػؼ والجدارة الخفية بعس الذيء.
تعبخ عغ نفديا في الفشػف واآلداب
ثع الصػر الثالث وفيو تقتخب الحزارة مغ صيغيا ،وفيو
تدتقخ المغة التي ّ
ّ
ّ
والرشاعة والعسارة.
كل ما كانت تدخخ بو مغ إمكانيات اإلبجاع
ثع الصػر الخابع ،وفيو تكػف الحزارة قج وصمت إلى ذروة تصػرىا وحققت ّ
ّ
ف
ثع تشيار وتختفي؛ وفي ىحا يقػؿ
قبل،
مغ
متػىجا
كاف
الحؼ
الشػر
فيشصفئ
باألفػؿ،
آذنت
قج
شسديا
تكػ
وىشا
اإلنداني،
ّ
إف لكل حزارة ولكل مغ أدوار شبابيا ونسػىا وانحبلليا ،ولكل مطيخ أو فتخة ضخورية ليا ضخورة باششة
اشبشجمخ ّ :
جػىخية مجة معيشة واحجة بالشدبة إلى جسيع الحزارات تعػد دائسا بقػة كقػة الخمد".30فقػؿ اشبشجمخ ىحا يعيج صياغة ما

كاف قج سبقو إليو ابغ خمجوف كسا يؤكج ذلظ حديغ مؤنذ حيغ يقػؿ بعج أف أورد تعخيف ابغ خمجوف لمحزارة" : الحزارة

عشج ابغ خمجوف ىي الػصػؿ إلى مشتيى العسخاف أؼ إلى مشتيى التصػر الثقافي الذخري السحمي لمجساعة .والجخػؿ في
 -27ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها.
 -28ديورانتُ ،ول  :قصة احلضارة ،متاح على الشبكة على شكل  ،.pdfمج  ،1ص.13
 -29بدوي ،عبد الرزتن  :اشبنجلر ،مكتبة النهضة ادلصرية ،القاىرة ،ط ،2د.ت ،ص.71
 -30حجازي ،دمحم عبد الواحد  :الثقافة العربية ومستقبل احلضارة ،،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية  -مصر ،ط ،2000 ،1ص11

 -يقول ابن خلدون معرفا احلضارة  " :احلضارة إمنا ىي تفنن يف الرتف وإحكام الصنائع ادلستعملة يف وجوىو ومذاىبو من ادلطابخ وادلالبس وادلباين والفرش واألبنية
وسائر عوائد ادلنزل وأحوالو ،فلكل واحد منها صنائع يف استجادتو والتأنق فيو ختتص بو ،ويتلو بعضها بعضاً ،وتكثر ابختالف ما تنزع إليو النفوس من الشهوات
وادلالذ والتنعم أبحوال الرتف ،وما تتلون بو العوائد" .راجع  :ابن خلدون ،عبد الرزتن  :م.س ،.ص.223
 -نشري يف ىذا ادلقام إىل أ ّن حسني مؤنس يعترب ابن خلدون شلن أدركوا الفرق بني احلضارة والثقافة بتمييزه بني العمران واحلضارة وأ ّن ما يقصده من العمران ىو
الثقافة .وقد توقف زكي ادليالد مليا حول ىذه اإلشكالية مؤكدا أب ّن مقدمة ابن خلدون مل تساىم يف بلورة واكتشاف مفهوم الثقافة ،واكتفت ابستعماالت ىذه الكلمة
ابعتبارىا مفردة لغوية شائعة يف اللغة العربية ،وأ ّن نقطة الضعف أو البعد الغائب يف نظريتو االجتماعية ىو الغياب الكامل دلفهوم الثقافة عنده ،وذلذا يقول زكي ادليالد
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دور الحزارة وىػ الخقي االجتساعي الثابت الحؼ ال يتصػر ،وىػ ليحا يؤكج أف مخحمة الثبات عمى مدتػػ مغ الخقي ال
إف الحزارة ىي نياية العسخاف وخخوجو إلى الفداد ،ومثل ىحا الكبلـ
يبقى بعجه إال االنحجار .وليحا يقػؿ في مػضع آخخّ ،
أف الثقافة ىي مخحمة التصػر والشسػ والحيػية .فإذا وصل األمخ إلى مخحمة الحزارة فيي الشياية
يقػؿ شبشجمخ ،فيػ يخػ ّ
وبجاية التجىػر .ومغ ىشا جاء حكسو القاسي عمى الحزارة الغخبية بأنيا في مخحمة الغخوب أو األفػؿ ،وأنيا اآلف تتجىػر،
وقج قصعت معطع مخاحل عسخىا .ولع يبق أماميا إال االنحجار".31

أف الحزارة ىي"نطاـ اجتساعي يعيغ اإلنداف عمى الديادة في
وعميو وتأسيدا عمى ما سبق بيانو نخمز إلى ّ
32
وتشػعت وتعايذت
إنتاجو الثقافي"  ،و ّ
ألف "البذخ متشػعػف مختمفػف في صشاعتيع ّ
كل شيء لحلظ تعجدت الحزارات ّ
متغيخ ..ىي آنية
وتبادلت الخبخات واستفاد البلحق مغ الدالف ..وبيحا السعشى يسكغ أف تكػف الحزارة متغيخة في زمغ ّ

ومتججدة ال تخكغ إلى الجيسػمة في آنيتيا بل ىي مشفتحة عمى كل ججيج ،ججيجىا وججيج اآلخخيغ ،ما يػافق مديختيا

التاريخية وآن يا ومدتقبميا ،وما يحسي اإلندانية مغ غػائل الرجاـ والشداع الحؼ ليذ حزاريا في أؼ وجو مغ وجػىو "،33
أف " لكل حزارة شابعيا الستسيد الحؼ بو تعخؼ ،والحؼ بو تصبع ضػاىخىا السختمفة وتذيخ إلييا .وليذ الصابع الستسيد
عمى ّ
فإف ىشاؾ مقػمات عامة ال بج مغ تػافخىا عمى
في عخؼ بعس فبلسفة التاريخ إال روح الحزارة ،وسػاء الصابع أو الخوح ّ
ندب متدقة ومعاييخ متكاممة حتى تعصي لمحزارة شخريتيا التي تعخؼ بيا وتذتيخ".34وتتسثل ىحه السقػمات في  :المغة،

التخاث ،والتخجسة ،وىي ال تشذأ دفعة واحجة بل تسخ بأشػار ،وتتكػف مغ عشاصخ أولية تكتدب في كل شػر صبغة ججيجة
ذات فاعمية متصػرة ،حاممة بيغ شياتيا كل ما يكدب ىحه الحزارة الحياة األشػؿ ،ويحقق ليا التػاصل الجائع بيشيا وبيغ

الحزارات األخخػ.

أف معطع الفبلسفة والسفكخيغ السعاصخيغ
ونحغ لػ رجعشا إلى مفيػـ األشػار التاريخية التي تسخ بيا الحزارة ألدركشا ّ
أف
أف الحزارة مغ خمق الثقافة وإبجاعيا ،و ّ
تػصمػا إلى بجيية مغ البجيييات التي ال تحتاج إلى عسيق تأويل ،والتي ُمفادىا ّ
الثقافة مغ خمق الحزارة ،وربسا مغ أجل ذلظ تجاولت بعس األوساط مرصمح حػار الثقافات كسخادؼ لحػار الحزارات.

أف درجة تأثخ اإلنداف بالثقافة ونػعيتيا تختمف مغ
وإنا لشخػ وجػب التػقف عشج مرصمح الثقافة إيسانا مشا ّ
أف "ىشاؾ نػع مغ الثقافة يجركو اإلنداف ويدتػعبو عمى حقيقتو ،وىشاؾ نػع آخخ ال ُيجركو وال
شخز إلى آخخ ،كسا ّ

يدتػعبو إالّ عمى التأويل .ومغ ىشا جاء اختبلؼ السفاىيع الثقافية داخل الحزارة الػاحجة والبيئة الػاحجة" .35وإنا حيشسا نقػؿ
أف تمظ الحزارة تأثخت تأث اخ "ثقافيا وفكخيا ولغػيا وديشيا وعمسيا بسغ حػليا مغ
تأثخ حزارة بحزارة ،نقرج بحلظ ّ

فنحن اليوم نفهم تلك األفكار والنظرايت اليت شرحها ابن خلدون بطريقة مغايرة عن رؤيتو وحتليلو ،مع االتفاق معو يف بعض اجلوانب واالختالف معو يف بعضها
يصرح أب ّن ما ذىب اليو حسني مؤنس ليس صائبا وال دقيقا من وجهني :
اآلخر .وىو مل يكتف هبذا بل راح ّ
أوال  :إ ّن ما يقصده ابن خلدون من العمران ليس ىو الثقافة قطعا ،وإمنا ىو االجتماع البشري القائم على العصبية.
اثنيا  :إ ّن نظرية ابن خلدون كانت تدور حول الدولة وليس حول احلضارة ،وىذا ما التفت إليو مالك بن نيب ،وبو دتيزت نظريتو اليت حتددت حول احلضارة عن نظرية
ابن خلدون اليت حتددت حول الدولة .راجع :ادليالد ،زكي  :ادلسألة الثقافية ،ادلركز الثقايف العريب ،بريوت -الدار البيضاء ،لبنان  -ادلغرب ،ط ،2005 ،1ص ص
 .27-26وإان لنرى أ ّن حسني مؤنس مل يكن ساذجا إىل ىذا احلد ح ى جيانب الصواب كما يدعي زكي ادليالد دون أن يكون لو ما يربر مذىبو.
 - 31مؤنس ،حسني :احلضارة ،م.س ،.ص.335
 -32ديورانتُ ،ول  :قصة احلضارة ،م.س ،.ص..17
 -33ادلعوش ،سامل  :األدب وحوار احلضارات ،م.س ،.ص .125
 -34حجازي ،دمحم عبد الواحد  :الثقافة العربية ومستقبل احلضارة ،م.س ،.ص14
 -35حجازي ،دمحم عبد الواحد  :الثقافة العربية ومستقبل احلضارة  ،م.س ،.ص.12
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الحزارات األخخػ التي تمتقي وإياىا عمى نحػ إنداني ،فكانت تأخح مشيا ما يخوؽ ليا و يدتيػييا ويغخييا ،وتجج أنو أنفع
ليا إندانيا وفكخيا وروحيا وحتى عمسيا وعسميا"

36

وىشا نفتح قػسا لشقػؿ  :ىي "تأخح مشو ،نعع ولكغ مع الحفاظ عمى

شخريتيا الحزارية وصبغتيا اإلندانية ،ومغ ىشا كاف انتقاؤىا نابعا أساسا مسا يتفق وروحيا الحزارية وشبيعتيا

األخبلقية".37

والدؤاؿ الحؼ ُيصخح ىشا ىل يسكغ االستغشاء و التغاضي عغ ىحا التأثخ والتأثخ ؟
وإجابة عمى ىحا الدؤاؿ يقػؿ دمحم عبج الػاحج حجازؼ":نؤكج ىشا أف التأثيخ والتأثخ ليذ نافمة أو تخفاً يسكغ االستغشاء عشو،
أو يسكغ التغاضي عشو .ولكشو بإحداس فصخؼ يقبل عمى ثقافة الحزارات األخخػ وكأنو واجب ال بج مغ الشيػض بو ميسا
كانت السذكبلت والرعػبات ،وىحا ما تػاجيو الثقافة العخبية السعاصخة"

38

كسا سيتبيغ لشا ذلظ في مباحث الحقة .إذاً،

فالحزارة تشيل مغ الثقافة لترصبغ بربغتيا ،وليدت ىي الثقافة في حج ذاتيا كسا يتػىع البعس ألنيا بكل بداشة ىي

ومعبخ عشيا أو مػاصل لتقاليجىا في ىحا السيجاف أو ذاؾ ،فالذعخ اإلنجميدؼ
"ثسخة كل نذاط إنداني محمي نابع عغ البيئة
ّ
تعبخ عغ الصبيعة اإلنجميدية وشبيعة مشذئييا .وكحلظ الحاؿ بالشدبة لؤلدب العخبي
والسػسيقى كّميا مطاىخ ثقافية ،ألنيا ّ
أف الذاعخ العخاقي مثبل ،إذا كاف صادقا
والسػسيقى العخبية وتخاثيا األدبي في جسمتو واحج ،ىػ تخاث الذعخ العخبي كّمو ،إالّ ّ
يعبخ بصخيقة عخاقية ،وألفاضو العخبية التي يدتعسميا ليا محاؽ عخاقي ،ومػسيقى ىحه الببلد كميا مػسيقى
في إحداسو وتعبيخه ِّ

عخبية ولكغ الفخؽ بيغ السػسيقى العخاقية والسرخية والسغخبية" .39عمى ّأنو "كمسا كانت الطاىخة الحزارية أكثخ التراقا

بصبيعة البمج الحؼ قامت فيو فيي ثقافة" ،40وما أكثخ الحزارات ذات الرمة الػثيقة بالبمجاف التي ُولجت فييا وتخعخعت،
وربسا مغ أجل ذلظ شاع التخادؼ ،بسا ىػ الطاىخة المغػية التي تحيا عمى االستعساؿ ،بيغ السرصمحيغ.
بأف"اتداع الفزاء السعخفي لمسرصمحات والسفاىيع ،وعجـ تحجيج معالسيا الخئيدية ،يجعميا ُعخضة
وقشاعة مشا ّ

لمتحخيف أو التػسيع والتزييق؛ مغ حيث إدخاؿ عشاصخ ليدت جدءاً أساسيا مغ ذلظ الفزاء السعخفي .أو إخخاج عشاصخ

فإف تحجيج السرصمح ،وتػضيح عشاصخه وبياف معالسو ،وبجاياتو ونياياتو،
أساسية مغ بشية السفاىيع والسرصمحات ،ليحا ّ
يخكب تخكيبا ،أو يأتي مغ الخارج،
ألف السرصمح في األبشية الثقافية ال ّ
مدألة ضخورية لتصػيخ السفاىيع والسرصمحاتّ .

وإنسا ىػ يشبثق انبثاقاً مغ رحع السشابع األصمية لتمظ الثقافة وفزائيا السعخفي الخاص".41

ولعل ىحا ما يجعل "السرصمح كبشاء نطخؼ يبجأ بالتذكل واالستخجاـ السعخفي العمسي ،حيشسا يبجأ السجتسع الحخكة
والفعل اإليجابي لبشاء واقعو ،وفق ثػابتو العقجية ووفق متصمبات العرخ ومتغيخاتو .حيشحاؾ تبجأ الخصػة األولى في تذكيل

ألنو يختدف الكثيخ مغ
السرصمح في الفزاء السعخفي .وبيحا يذكل السرصمح جدءاً أساسيا مغ البشاء الشطخؼ ألية ثقافةّ ،
الجالالت والخمػز واإليحاءات التي يبثيا ىحا السرصمح في أرجاء فزائو السعخفي الثقافي " ،42وتأسيدا عمى ذلظ رأيشا

 -36ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها.
 -37ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها.
 -38ادلرجع نفسو  ،ص.12
 -39حسني ،مؤنس  :احلضارة ،م.س ،.ص .318
 -40ادلرجع نفسو ،ص.318
 -41زلفوظ ،دمحم  :احلضور وادلثاقفة  -ادلثقف العريب وحتدايت العودلة ،ادلركز الثقايف العريب ،بريوت  -الدار البيضاء ،لبنان  -ادلغرب ،ط ،2000 ،1ص ص -20
.21
 -42ادلرجع نفسو  ،ص .21

42

جملت

جامعت احلسني بن طالل للبحوث  ,جملت علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا ملحق ( )4اجمللد (9102 )5

ألف معاييخ الجخػؿ والخخوج
ضخورة الػقػؼ عشج مفيػـ الثقافة ألنو كفزاء معخفي واجتساعي مازاؿ غائسا ،ال لذيء إالّ ّ
مغ وإلى ىحا الفزاء ليدت محجدة بذكل دقيق ،فساىي الثقافة ؟
 -3الثقافة  /السفيهم والسحددات

أف تعجد "مفيػـ الثقافة بتعجد اإليجيػلػجيات السعخفية السختمفة ،حتى بمغت نحػ 160تعخيفاً ،حدب رأؼ
ال ريب ّ
عالع األنثخوبػلػجيا ألفخد كخوبخ وكبلكيػف .ومغ ىشا تشبع أىسية تحجيج مفيػـ الثقافة باعتباره األرضية والقاعجة التي تشصمق
مشيا جسيع أنساط الدمػؾ الستعمع ،الحؼ نكتدبو مغ خبلؿ عزػيتشا في السجتسع ،وتتزسغ بصبيعة الحاؿ السعارؼ العمسية

43
أف الثقافة في عسػميا ىي "مجسػعة متكاممة مغ السعارؼ ذات تأثيخ
والفكخية ،والػسائل التي تخمق القيع"  .وىحا يعشي ّ
أخبلقي وسمػكي ،وفكخؼ عمى اإلنداف بحيث تجعل مشو شخرية سػية قادرة عمى مػاجية مذكبلت الحياة بعقمية ناضجة

متفتحة .فبل تترخؼ في جسػح وتيػر ،وال تشكز عمى أعقابيا في تخاذؿ وتيخب ،وال تقف مشيا مػقف الحيخة والتخدد"،44

فإذا تػافخت كل ىحه الخرائز ندتصيع أف نقػؿ عمى حج تعبيخ دمحم عبج الػاحج حجازؼ ":إف ىحا اإلنداف مثقف"45وليذ

الستعمع؛ألف كػف الفخد متعمسا كسا جاء في كتاب (مقجمات لجراسة السجتسع العخبي) يجعمو
متعمسا ،فثسة فخؽ بيغ السثقف و
ّ
صاحب وضع ودور خاصيغ في السجتسع؛ إذ التعمع في حج ذاتو يزفي مكانة اجتساعية عمى صاحبو ،وىػ قيسة مدتقمة
أف أسذ
أف التعمع ال يتخؾ أث اخ يحكخ في أسذ الذخرية ،وبالخغع مغ ّ
بغس الشطخ عغ محتػاه ،عمى أنو كثي اخ ما نجج ّ
فإف مصالبة الستعمسيغ بسكانة خاصة تجج لشفديا دعسا قػياً لسجخد أنيع متعمسػف،46
تخكيب الذخرية تبقى دوف تغييخ ّ

ػ"إف العادات الحىشية التقميجية والدمػكية القجيسة تكتدب مكانة خاصة لرجورىا عغ الستعمسيغ ،وبالتالي تديع
ونتيجة لحلظ ف ّ
47
يرخح
في زيادة الزعف االجتساعي العاـ"  .وىػ لع يقف عشج ىحا الحج مغ التعخيف السغخؽ في الدمبية لمستعمع ،بل راح ّ

"أنو كمسا زداد البػرجػازؼ اإلقصاعي عمسا أصبح أقل قجرة عمى القياـ بالسيسات االجتساعية وازداد أنانية مؤكجا أنو شالسا
بػ ّ
فإف الستعمسيغ ال يسكشيع أف يذكمػا قػة
فإف التغييخ يربح مدتحيبل ( )...ولحلظ ّ
بقيت قػالب الذخرية األساسية كسا ىي ّ
مدتقمة تعسل عمى إحجاث التغييخ ،فالقػاعج والقيع التي يسثمػنيا في حياتيع العسمية ىي القػاعج والقيع التي يسثميا الشطاـ

48
أف السثقف يتسيد بسيدتيغ ىامتيغ
القائع في تخكيبو وأيجيػلػجيتو التي تخفس التغييخ الجحرؼ"  .وفي مقابمة ذلظ يؤكج عمى ّ
ىسا:

أ -الػعي االجتساعي،
ب -الجور االجتساعي.
ويمخز ىاتيغ السيدتيغ قػلو معخفا السثقف بأنو الحؼ يجعل "الشطاـ القائع أيا كاف تخكيبو االجتساعي ىػ ميجاف

خرب لشذاشو الفكخؼ وربحو السادؼ فيػ في حياتو العسمية يبلئع نفدو مع التخكيب االجتساعي بغس الشطخ عغ إمكاف

 -43زلفوظ ،دمحم  :احلضور وادلثاقفة  ،م.س ،.ص .34
 -44حجازي ،دمحم عبد الواحد :الثقافة العربية ومستقبل احلضارة  ،م.س ،.ص13
-45ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها.
 -46شرايب ،ىشام  :مقدمات لدراسة اجملتمع العريب ،الدار ادلتحدة للنشر ،بريوت  -لبنان ،ط ،1984 ،3ص ص.77-76
 -47ادلرجع نفسو ،ص77
 -48شرايب ،ىشام  :مقدمات لدراسة اجملتمع العريب ،م.س ،.ص . .77
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وجػد أية ندعة أيجيػلػجية معارضة ،يييئو لتسثيل دور الستعاوف مع الشطاـ ،وىػ دور ال يدتصيع تبجيمو إال بتغييخ نيج

حياتو".49

وعسػما فإف "لكل ثقافة بيئة محمية وتاريخية ومجتسعية أوليا تػازناتيا الحاتية السدتسجة مغ معصى السشابع

50
فإف "كل ثقافة حدب رأؼ بػاس ليا ذاتيتيا ،وتستاز
والسرادر األصمية ليحه الثقافة ،ومعصى الػاقع وتفاعبلتو "  ،وعميو ّ
51
"أف كل ثقافة ليا تاريخ فخيج يسيدىا عغ غيخىا مغ
بخرائز وسسات خاصة بيا ،تتكذف بسعخفة تاريخ ىحه الثقافة" ؛ أؼ ّ

53
52
أف لكل حزارة روح تسيدىا عغ الحزارات األخخػ كسا أسمفشا.
الثقافات األخخػ"  ،ويسشحيا"شخرية متسيدة"  ،تساما كسا ّ

وتحجد
وأية أمة ميسا كاف وضعيا "ال تدتصيع أف تبادر إلى عسل ،أو تقػـ بإنجاز مذخوع ،دوف أف تعخؼ نفدياّ ،

فإف الثقافة ضسغ الفيع آنف الحكخ ىي التي
مكانيا ودورىا كجساعة متسيدة ،أؼ كحات جساعية أو إرادة جساعية .ومغ ىشا ّ
تشقل السجتسع مغ واقعو الدكػني إلى آفاؽ الحخكة ،فيي شخط أساسي إلنتاج السجتسع وفق السشطػمة السعخفية والسفاىيسية

الججيجة.

وعمى ىحا ال تكػف الثقافة ماىية ثابتة جامجة ،كسا يخػ األنثخوبػلػجيػف ،وإنسا عبلقة تفاعل مدتسخة ومفزية إلى

54
فإف الثقافة (أية ثقافة) تفقج خرػصيتيا إذا لع تفخض نفديا كثقافة
ألف األمخ كحلظ " ّ
التصػر في الثقافة والسجتسع "  ،و ّ
مشتجة لقيع الحزارة وحػامل التقجـ والتصػر".55

أف الثقافة ىي تجديج لجيغ
ولمتشػيو فقج ثار ججؿ شػيل حػؿ عبلقة الثقافة بالجيغ ،حتى ذىب ت.س.إليػت إلى ّ
الذعب ،كسا ذىب ماثيػ أرنػلج في كتابو السدسى (الثقافة والفػضى) " " Culture and Anarchyسشة 1869إلى القػؿ

إف الثقافة ىي محاولتشا الػصػؿ إلى الكساؿ الذامل عغ شخيق العمع بأحدغ ما في الفكخ اإلنداني مسا يؤدؼ إلى رقي
ّ
56
إف الجيغ مغ العشاصخ التي استعاف بيا اإلنداف في محاولتو الػصػؿ إلى الكساؿ السشذػد  .ونحغ كسدمسيغ ال
البذخية ،و ّ

ألف اإلسبلـ كجيغ "صشع ثقافة ججيجة ُعجت مغ الثقافات اإلندانية العالسية الكبخػ،
يسكغ لشا إنكار عبلقة الثقافة بالجيغ؛ ّ
التي رفجت الحزارات البذخية والعقل اإلنداني ،بالسعارؼ والعمػـ والقيع واألخبلؽ ،واعتخؼ ليا العمع بيحا العصاء العمسي

 -49ادلرجع نفسو ،ص .76
 -50زلفوظ ،دمحم  :احلضور وادلثاقفة ،م.س ،.ص34
 -51ادليالد ،زكي  :ادلسألة الثقافية ،م.س ،.ص.147
 -52ادلرجع نفسو ،ص.148
 -53زلفوظ ،دمحم  :احلضور وادلثاقفة ،م.س ،.ص.34

 -إ ّن ىذه العبارة اليت أوردىا دمحم زلفوظ تدين كثريا االنثروبولوجيني وتبخسهم حقهم يف اجلهود اليت بذلوىا من أجل حتديد دقيق وشامل للثقافة ،ذلك أ ّن
االنثروبولوجيا ىي من العلوم اليت برىنت على أن الثقافة ال تعرف السكون ،وإمنا ىي يف حركة دائمة ،وبصورة غري مرئية أحياانً .وال تتقيّد الثقافة مبكان ،أو تتحدد
بزمان ،وإمنا ىي يف حالة تفلت وانتشار دائمني ،وإن كانت تتفاوت من جهة سرعة االنتشار وقوتو ونوعيتو .وألمهية ىذه الظاىرة يف الدراسات األنثروبولوجية فقد
حتولت إىل اجتاه ُعرف ابالجتاه االنتشاري .وىو االجتاه الذي يربط الثقافات الذي يربط الثقافات يف اجملتمعات اإلنسانية بعالقات مشرتكة ،وحياول تفسري الثقافة على
ىذا األساس .راجع  :ادليالد ،زكي  :ادلسألة الثقافية ،ص ص .149 -148
 -54ادلرجع نفسو ،ص.35
 -55ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها.
 -56حسني ،مؤنس  :احلضارة ،م.س ،.ص.325
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والقيسي والحزارؼ ،وكاف ليحه الثقافة حكستيا وفمدفتيا وعبقخيتيا وجساليتيا وفتػحاتيا( ،)...واتحجت العبلقة بيغ الثقافة
والجيغ مع أوؿ آية ندلت مغ القخآف الكخيع ،وىي آية (إقخأ)".57

إف الثقافة"ىي ذلظ الكل السخكب الحؼ يذسل السعخفة والعقائج والفغ واألخبلؽ والقانػف ،وكل القجرات
وجساع القػؿّ :
والعادات األخخػ ،التي يكتدبيا اإلنداف بػصفو عزػاً في السجتسع" .58وىحا التعخيف كسا ال يخفى عمى أؼ باحث ىػ
لمعالع البخيصاني االنثخوبػلػجي الذييخ إدوارد تايمػر ،وىػ أجػد تعخيف لمثقافة ألنو "احتفع بقيستو وفاعميتو ولع يدتصع أحج

أف يخخجو مغ مجالو التجاولي في جسيع األزمشة التي مخت عميو" ،59لحلظ اصصفيشاه خاتسة ليحا السبحث ،يقػؿ زكي السيبلد
متػقفا عشج ىحا التعخيف وقفة الفاحز السحمل لكل أجدائو "عشج الشطخ في ىحا التعخيف فحرا وتحميبل لعشاصخه ومكػناتو،

يسكغ تحجيجىا في الشقاط التالية:
إف الثقافة ىي مغ السفاىيع الكمية وليدت مغ السفاىيع الجدئية .فيي ذلظ الكل كسا قاؿ عشيا تايمػر ،والكمي والجدئي
أوالً ّ :
بأنو السفيػـ الحؼ ال يستشع صجقو عمى أكثخ مغ واحج ،وأما الجدئي فيػ
يعخفػف الكمي ّ
مغ مفاىيع السشصق ،وأىل السشصق ّ
السفيػـ الحؼ يستشع صجقو عمى أكثخ مغ واحج.

أف الثقافة مغ السفاىيع التي ال يستشع صجقيا عمى أكثخ مغ واحج ،سػاء كاف ىحا الػاحج مغ أقداـ العمػـ ،أو مغ
وىحا يعشي ّ
أقداـ اآلداب ،أو مغ أقداـ الجيغ واألخبلؽ ،وذلظ بخبلؼ الجدئي الحؼ يتحجد ويشحرخ في عشرخ واحج ،ويستشع صجقو
عمى أكثخ مغ واحج.
إف الثقافة ىي مغ السفاىيع السخكبة ،وليدت مغ السفاىيع البديصة ،فيي ذلظ الكل السخكب حدب عبارة تايمػر.
ثانياًّ :
اء وعشاصخ متعجدة ،والبديط يصمق عمى السفيػـ الحؼ يفتقج لتمظ األجداء
والسخكب يصمق عمى السفيػـ الحؼ يحتػؼ أجد ً
أف السخكب يتقجـ وجػدا وفاعمية بتمظ األجداء والعشاصخ ،والبديط يتقجـ وجػداً وفاعمية بحاتو
والعشاصخ الستعجدة .بسعشى ّ
دوف الحاجة لتمظ األجداء وعشاصخه السكػنة لو .والثقافة بيحا السعشى ىي ذلظ السخكب مغ أجداء وعشاصخ ،وال تتحقق وجػدا

وفاعمية إالّ بتعاضج تمظ األجداء والعشاصخ.
فإف الثقافة ىي ذلظ الكل السخكب الحؼ يذتسل عمى السعخفة والعقائج والفغ واألخبلؽ والعخؼ والقانػف ،وكل
ثالثاً :ليحا ّ
أف الثقافة ليدت عمساً؛ ألنيا لػ كانت عمساً لتزيقت وتحجدت في نصاؽ ذلظ العمع،
القجرات والعادات األخخػ ،وىحا يعشي ّ

ألف الثقافة ليدت عمساً
وبرػرة ال تخمػ مغ صخامة ،بحيث يستشع عمييا تجاوز الحجود التي يفخضيا وبرخامة قانػف العمع .و ّ
لحلظ شسمت السعخفة والعقائج والفغ واألخبلؽ والقانػف وغيخىا.
إف الثقافة ىي عسمية اكتداب ،التي يكتدبيا اإلنداف حدب تعبيخ تايمػر .واالكتداب مفيػـ يقابل التػريث أو االنتقاؿ
رابعاًّ :
أف الثقافة ىي عسمية اكتداب عبخ وسائط التخبية والتعميع والتشذئة،
الجبخؼ والصبيعي ،ولو خاصة التأثخ والتأثيخ .بسعشى ّ

وعبخ جسيع شخائق التفاعل والتػاصل االجتساعي ،وليدت عسمية انتقاؿ فصخؼ أو غخيدؼ ،أو عبخ شخائق السػرثات

أف كل العمساء الحيغ تعخضػا لسذكمة تعخيف الثقافة ،يعصػف أىسية كبخػ لعشاصخ التعميع
البيػلػجية .ويخػ الجكتػر أبػ زيج ّ
أو االكتداب ،ويبعجوف عشيا كل ماىػ غخيدؼ أو فصخؼ أو مػروث بيػلػجي.

 - 57ادليالد ،زكي  :ادلسألة الثقافية ،م.س ،.ص .117
 -58ادلرجع نفسو ،،ص.135
 -59ادلرجع نفسو ،ص.134
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إف الثقافة مفيػـ يختبط بالسجتسع ،فيي التي يكتدبيا اإلنداف بػصفو عزػاً في السجتسع ،واالكتداب مغ السجتسع
خامداًّ :
عسمية مدتسخة ال نياية وال تػقف ،وتحرل بػعي أو بجوف وعي ،بخغبة أو بجوف رغبة ،ومغ الرغخ إلى الكبخ ،وليحا فقج
وتعخؼ في نصاؽ عبلقتيا بالسجتسع .وفي الجراسات األنثخوبػلػجية أصبحت تخبط بسفيػـ التخاث
أصبحت الثقافة تجرس ّ
االجتساعي .السفيػـ الحؼ يعشي أف عبلقة الثقافة بالسجتسع ىي عبلقة تفاعل قجيسة ،وتستج إلى أجياؿ متعاقبة".60
أف ىحه الػقفة التفكيكية الػاعية قج استػعبت كل عشاصخ التعخيف ومكػناتو بل أضفت عميو جانبا شسػليا
والحق ّ
أضحى بو التعخيف مػصػفا بالجامع السانع دوف ججاؿ.
فإنا نقػؿ  :ليدت الثقافة "مذخوعا متعاليا عمى
وعسػما وحتى ال نشدى ىجفشا مغ وراء الػقػؼ عشج مفيػـ الثقافة ّ
الػا قع وشؤونو ،كسا أنيا ليدت تخاكسا تجخيجيا ال صمة لو بالشاس ،وإنسا ىي حخكة باتجاه صقل مػاىب اإلنداف وتيحيب
سمػكو العاـ والخاص ،وجعمو متشاغسا واالختيارات الكبخػ لمسذخوع الحزارؼ" ،61الحؼ يدعى كل مجتسع ميسا كانت ثقافتو

إلى تحقيقو .وعميو إذا كانت الثقافة في أبدط معانييا ىي"مجسػع االستجابات والسػاقف التي يػاجو بيا شعب مغ الذعػب

فإف "الحزارة كثي اخ ما تعخؼ بكػنيا التجديج
ضخورات وجػده الصبيعي بسا تحسمو مغ عادات ومعتقجات وآداب وأعياد" ّ
فإف الثقافة تشدع إلى الخرػصية ألنيا تختبط بصخيقة الحياة في مجتسع ما ،بيشسا
العسمي لتمظ االستجابات والسػاقف" ،وعميو ّ

أف القػاعج الشطخية والعسمية في جسيع الحزارات واحجة.
تشدع الحزارة إلى العسػمية ألنيا عالسية ،ذلظ ّ
 -4مفيهم حهار الحزارات  /الحهار الحزاري :

بعج ىحا الحفخ في تجاعيج الحاكخة االصصبلحية لكل مغ مرصمحي الحػار والحزارة والثقافة بسا ىي السرصمح

الحؼ كثي اخ ما استعسل مخادفا لمحزارة آف األواف لمبحث في داللة السخكب اإلضافي (الحػار الحزارؼ أو حػار
أف الحاجة أصبحت
الحزارات) ،ىحا السرصمح الحؼ كاف البجيل السشصقي لمخد عمى نطخية "صجاـ الحزارات" معمشا ّ
أف الحزارات تتحاور وتتفاعل وال تترادـ مغ جية أخخػ ،وكل
ضخورية لبشاء جدػر التفاىع والتدامح والتعاير مغ جية و ّ

ذلظ تجشبا لػيبلت الرخاع والحخوب التي تشحر بيا نطخية ىشتجتػف .وىػ في الحقيقة مغ السفاىيع التي أثارت ججال واسعا
أف مرصمح الحػار
بيغ الباحثيغ عمى اختبلؼ مذاربيع ،وشغمت حي اد كبي اخ مغ اىتسامات السفكخيغ عمى غيخ صعيج؛ ذلظ ّ
يذيخ "إلى درجة مغ التفاعل والتثاقف والتعاشي االيجابي بيغ الحزارات التي تعتشي بو ،وىػ فعل ثقافي رفيع يؤمغ بالحق

فإف الحػار ال يجعػ السغايخ أو
ويكخس التعجدية ،ويؤمغ بالسداواة .وعميو ّ
في االختبلؼ إف لع يكغ واجب االختبلؼّ ،
السختمف إلى مغادرة مػقعو الثقافي أو الدياسي ،وإنسا الكتذاؼ السداحة السذتخكة وبمػرتيا ،واالنصبلؽ مشيا مججدا" .62وما
ألف الحزارة ىي التجديج العسمي لمثقافة كسا أسمفشا ،ولسا كاف وراء كل حزارة ديغ فقج ألحق
إلحاؽ الحػار بالثقافات إالّ ّ
الحػار باألدياف فخاح بعس الباحثيغ يصمقػف مرصمح حػار األدياف عمى حػار الحزارات إيسانا مشيع بأف التفاعل

ألنو كسا يقػؿ ىانذ كيشغ " "Hans Kingعالع
الحزارؼ البحت ال يسكغ أف يتع إالّ عغ شخيق حػار فعاؿ بيغ األديافّ ،
63
البلىػت األلساني " :ال حػار بيغ الحزارات بجوف سبلـ و ال سبلـ بجوف حػار بيغ األدياف"  ،ولسا كاف "القخف الحادؼ
 -60ادليالد ،زكي  :ادلسألة الثقافية ،م.س ،.ص .137 -135
 -61زلفوظ ،دمحم  :احلضور وادلثاقفة ،م.س ،.ص .79
 -62ايقوت ،دمحم مسعد  :حوار احلضارات وخناجر يف جسد اإلسالم ،متاح على الشبكة  ،]2011 /07 /17[ www/alhiwartoday.netعلى الساعة
17,57
 -63عزوزي ،حسن  :اإلسالم و ترسيخ ثقافة احلوار احلضاري يف عصر الصحوة اإلسالمية ،رللة ثقافتنا للدراسات والبحوث ،اجمللد  ،6العدد الثالث والعشرون،
 ،2010ص.54
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فإف الجيغ قج أضحى مشبع الثقافات ومميسيا ،ومشو
والعذخيغ ىػ قخف األدياف بامتياز كسا قاؿ السفكخ الفخندي أنجريو مالدوّ ،
تتأتى معطع خرػصيات الذعػب ومقػماتيا ".64
ألف الحػار بيغ أىل األدياف يخمي أوؿ ما يخمي إلى "تحقيق العير السذتخؾ في عالع يدع الجسيع ميسا كانػا
و ّ
65
فإف مبجأ التدامح ىػ القاعجة األولى لتحقيق ىحا التعاير ،تساما كسا
متبايشيغ عمى السدتػػ العقائجؼ والثقافي والحزارؼ" ّ

66
أف "االنصبلقة
"تبقى الجعػة إلى حػار الحزارات التعبيخ األسسى الحؼ يحقق الحات ويكفل االنفتاح عمى اآلخخ" عمى ّ
األولى ألية استجابة فعالة تبجأ مغ خبلؿ فيع الحات وفيع اآلخخ" ،67و تيييئ األجػاء السبلئسة إلجخاء ىحا الحػار بإيجاد

الذخوط الكفيمة بتػجييو الػجية الرحيحة لبمػغ مدتػػ الئق مغ التعاير الثقافي والحزارؼ .فسا ىي ىحه الذخوط وما

ضػابصيا ؟
 / 1-4ضهابط وشروط الحهار :

رأيشا قبل الػلػج إلى شخوط الحػار واألسذ التي يشبشي عمييا أف نتػقف عشج رؤية األيديدكػ إلى حػار

الحزارات وذلظ مغ خبلؿ ما أكجه مجيخىا العاـ عبج العديد بغ عثساف التػيجخؼ في دراستو السػسػمة بػ "التػاصل

الحزارؼ والتفاىع بيغ الذعػب"حيغ قاؿ" :نحغ في السشطسة اإلسبلمية لمتخبية والعمػـ والثقافة -أيديدكػ -نؤمغ بحػار
الحزارات وتػاصميا وتحالفيا باعتباره اختيا ار استخاتيجيا .فيػ الدبيل الحؼ يؤدؼ باإلندانية إلى االستقخار ،ويخسخ قػاعج

األمغ والدمع الجولييغ .وفي ىحا االتجاه نعسل بالتعاوف مع السشطسات الجولية اإلقميسية ذات االىتساـ السذتخؾ ،مغ أجل

نذخ ثقافة العجؿ والدبلـ ،وفي سبيل تعديد احتخاـ التشػع الثقافي الخبلّؽ ،وتقػية التفاىع والتعاير بيغ الذعػب".68
وىحا شبعا لغ ليتحقق إالّ بحػار تتػفخ فيو الذخوط اآلتية

69

:

الشجية واإلرادة السذتخكة .وأف تتعجد مدتػياتو وتتفاوت درجاتو،
أوال :أف يكػف الحػار متكافئا تتػفخ لو شخوط السداواة و ِّ
بحيث يكػف حػا اًر شامبل ،يتع مع مختمف الفئات والذخائح عمى السدتػػ الحكػمي وعمى صعيج السؤسدات األىمية ،ذات
العبلقة بالقزايا والسجاالت التي َّ
تحجد ليحا الحػار.

ثانيا :أف ييجؼ الحػار إلى تحقيق مشافع مذتخكة لمصخفيغ ،وأف يؤدؼ إلى تأميغ السرالح التي يحخصاف عمييا ،والتي ليا
صمة بالتقجـ في مجاالت الحياة ثقافيا وعمسيا ،اقتراديا واجتساعيا .وأف يدعى إلى محاربة الطمع والعجواف عمى الذعػب

واألمع .وأف يعسل عمى إزالة أسباب الرخاعات التي يحىب ضحيتيا األبخياء ،بحيث يكػف ليحا الحػار تأثيخ عمى مجسل
العبلقات بيغ السدمسيغ ،وغيخ السدمسيغ ،ويعػد بالشفع والفائجة عمى الجسيع.
ثالثا :أف يكػف الحػار متحز اًخ ،ومتخفعاَ عغ السػضػعات التي ىي مثار اختبلفات دائسة ال سبيل إلى إزالتيا إالّ بتشازؿ
ٍ
شخؼ لمصخؼ اآلخخ عغ أحج ثػابتو العقجية ،بحيث يقع تجشب السدائل ذات الحداسية التي مغ شأنيا إذا ما أثيخت في
الحػار أف تؤدؼ إلى إيقافو أو التأثيخ عمى إيجابياتو.
- 64ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها.
-65ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها
-66ادلرجع نفسو ،ص.53
 -67عزوزي ،حسن  :اإلسالم و ترسيخ ثقافة احلوار احلضاري يف عصر الصحوة اإلسالمية ،م.س ،.ص .53
-68التوجيري ،عبد العزيز بن عثمان  :التواصل احلضاري والتفاىم بني الشعوب ،منشورات ادلنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة -إيسيسكو  ،2010 ،-ص23
 -69اإلبراىيمي ،أزتد طالب  :حوار احلضارات ،رللة العريب  /477بتاريخ  ،1998 /08 /1متاح على الشبكة
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معجة مدبقاً .فبل يتػقف الحػار في ىحا االتجاه حػؿ مػضػع معيغ،
رابعا :أف يديخ الحػار في خصػط متػازية وفق بخامج ّ
ريثسا تطيخ الشتائج الستختبة عمى الحػار الدائخ في االتجاه الثاني ،وإنسا تتخابط حمقات الحػار وتتجاخل فيسا بيشيا وصػال
إلى التكامل بيغ األىجاؼ الستػخاة.
فإذا تػفخت ىحه الذخوط حدب األيديدكػ ،وسار الحػار في ىحه االتجاىات .أمكغ الػصػؿ إلى نتائج إيجابية

ِ
تجعع العبلقات الجولية وتثخييا ،وتديع في إقخار األمغ والدمع واالستقخار في العالع.
ّ

وإنا لشؤكج أف ىحه الذخوط لغ تكػف ذات فاعمية كبيخة مالع تشزبط بزػابط وأسذ ِ
تحجد مدار الحػار ،وىحه
ّ
ّ
الزػابط واألسذ حجدىا أحسج شالب اإلبخاىيسي في نقصتيغ ىسا:
" -1أال يقػـ عمى الخوح التشريخية ،بل عمى مبجأ القخآف القائل( :ال إكخه في الجيغ).
 -2أف يكػف شامبل ،وأال يقترخ عمى رجاؿ الجيغ والفكخ ،بل أف يذسل رجاؿ االقتراد والدياسة واألدب واإلعبلـ ،والفغ
ثع تأتي الثقافة لتحسي
والخياضةّ .
ثع عدكخياً حتى تحسي القػة العدكخية السرالح االقترادية ّ
إف االستعسار يبجأ اقتراديا ّ
70
ثع يأتي اإلعبلـ فيجب إذف أف يذسل الحػار عمى جػانب الحياة " .
االقتراد والجيرّ ،
بيشسا زاد عمييا دمحم مدعج ياقػت نقاط أخخػ نجسميا فيسا يأتي:71
 -3الدعي نحػ الحخيات الجيسقخاشية في إفخيقيا وآسيا ،وأمخيكا البلتيشية.
 -4تفعيل البياف العالسي لحقػؽ اإلنداف ،وتعسيسو ال تخريرو.
 -5أف يحتخـ الحػار السخجعيات والخرػصيات الثقافية ،واالبتعاد عغ التدمط وإلغاء اآلخخ.
 -6أف يتبشى قاعجة (السعخفة والتعارؼ واالعتخاؼ) ؛ إ ْذ باألولى يشصمق في سبيل التقارب ومعخفة ما عشج اآلخخ معخفة

ويقجر ما
يثسغ ما عشج اآلخخ ّ
جيجة ،وبالتعارؼ يديل أسباب الخبلفات ،ويبعج مطاىخ الرخاعات .وعغ شخيق االعتخاؼ ّ
يسمكو .وبيا جسيعا يتحقق التقارب والتعاوف ،ويحجث االندجاـ بيغ األشخاؼ الستحاورة.
ولمتشػيو فقج ذىب أحسج شالب اإلبخاىيسي إلى أبعج مغ ىحيغ الزابصيغ وذلظ حيغ راح وبكل ثقة يحجد الذخوط

التي يجب أف تتػافخ في شخفي الحػار (السحاور الغخبي والسحاور السدمع) إيسانا مشو ّأنو لع يعج في الداحة إال اتجاىيغ
ف
بشاء البج مغ تػفخ شخوط في كمييسا.
اثشيغ االتجاه السدمع واالتجاه الغخبي ،ولكي يكػ الحػار ً
 - 2-4شروط السحاور الغربي:
ويجب أف تجور حػؿ:

كل األنطسة القائسة في العالع الثالث بالتداـ التعجدية ،حتى أصبحت ىحه األخيخة أىع السقاييذ
أّ -
أف الغخب الحؼ يصالب ّ
ألف أحادية الحزارة
لجيو إلصجار حكع عمى ىحه األنطسة ،نصالبو نحغ بجورنا بالتداـ التعجدية في السخجعيات الحزارية؛ ّ
الغخبية معشاه إلغاء السخجعيات األخخػ ،ومشيا السخجعية اإلسبلمية.

 -70اإلبراىيمي ،أزتد طالب  :حوار احلضارات ،رللة العريب  /477بتاريخ  ،1998 /08 /1متاح على الشبكة.
 -71ايقوت ،دمحم مسعد :م.س ،.متاح على الشبكة .
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إف فخض مخجعية واحجة ،عمى الذعػب كسغ يفخض عمييا أف تعير عمى شعاـ واحج ،ويجبخىا عمى أف تشطخ
وّ
ويمدميا أف تتشفذ بخئة واحجة ،واألخصخ مغ ذلظ كّمو عشجما يكػف ذلظ الصعاـ ممػناً ،وتمظ العيغ حػالء ،وتمظ
بعيغ واحجةُ ،
الخئة مدمػلة.

أف الحزارة ليدت حك اًخ لو تساشيا مع مبجأ (تمظ الحزارة نجاوليا
يقخ ّ
ب -أف يعتخؼ الغخب بقانػف تجاوؿ الحزارات ،وأف ّ
بيغ الشاس) ،نعع ّإنيا اليػـ ممظ لو كسا كانت باألمذ ممكاً لؤلمة اإلسبلمية.
أف ما يدسى بالحزارة الغخبي ة اليػـ ىػ ناتج شارؾ فيو أججادنا بالقدط الػافخ ،والشريب الكاثخ .72وال أدؿ
ج -أف يجرؾ ّ
عمى ىحا مغ شيادة ساف سيسػف بالجور الحزارؼ الحؼ لعبو العخب والسدمسػف في بشاء الشيزة العمسية ألوروبا وذلظ حيغ
إف الجارس لبشيات الحزارات اإلندانية السختمفة ال يسكشو أف يتشكخ لمجور الحزارؼ الخبلّؽ الحؼ لعبو العخب
يقػؿ ّ " :
73
والسدمسػف في بشاء الشيزة العمسية ألوروبا الحجيثة " .

 - 3-4شروط السحاور السدمم :

وقج حجدت في الشقاط اآلتية

74

:

بأف ىحه التعجدية ىي مغ أسذ حزارتشا
أ -إنشا حيغ شالبشا الغخب بالتداـ التعجدية عمى مدتػػ الكػف فئليسانشا الجازـ ّ
أف التعجدية السحىبية أوؿ مطيخ مغ مطاىخ التعجدية في تاريخ اإلسبلـ.
أف الخبلؼ في الفخوع رحسة ،و ّ
أصبل ،فشحغ نعمع ّ
ب -أف نشصمق في مذخوعشا الشيزػؼ مغ مخجعية إسبلمية ،أؼ أف نبقى أوفياء لجحورنا العخبية اإلسبلمية ،كذجخة أصميا
ثابت وفخعيا في الدساء.

ثع
ج -أف يسمظ السحاور السدمع ترػ اًر لمعالع الحؼ يحيط بو ،وأف يكػف ممسا بالحزارة الغخبية واقعيا ،تاريخيا ،إمكاناتياّ ،
يدعى لمتفاعل معيا بغية فيع الصخؼ اآلخخ في الحػار والتفاىع معو.
د -أف يكػف مثاال لمخمق الرالح لكي يؤثخ في غيخه ،فمػ ح ّكسشا اإلسبلـ في سمػكشا الفخدؼ والجساعي ألصبحشا "خسيخة
فإف ديششا ال يقبل شيادة السجخوح في أخبلقو
العالع " ،وإذا كاف هللا ّ
وجل قج أراد لشا أف نكػف شيجاء عمى الشاس ّ
عد ّ
وسمػكو ،وقج قاؿ أحج أعبلمشا":يا أىل القخآف لدتع عمى شيء حتى تقيسػا القخآف" ،وقج كاف ملسو هيلع هللا ىلص قخآنا يسذي كسا ُروؼ عغ
الديجة عائذة رضي هللا عشيا.
بأف الحػار ىػ ضخورة إستخاتيجية ال غشى
وبقخاءة سخيعة ليحه الذخوط نجرؾ إلى أؼ مجػ كاف إيساف باحثيشا ّ
يسيد بيغ ما ىػ مذتخؾ إنداني وبيغ ما ىػ خرػصية إندانية .وىػ ذات ما أكج عميو
عشيا ،و ّأنو ال يتحقق إال وفق قانػف ّ

كل يػـ بيغ جسيع األمع
كػفي عشاف  -األميغ العاـ الدابق لؤلمع الستحجة في إحجػ رسائمو قائبل " :ما لع يجخ الحػار ّ
وداخل الحزارات والثقافات والجساعات فإف الدبلـ ال يسكغ أف يكػف دائسا ومزسػنا،وىحا ىػ الجرس السدتفاد مغ نرف
75
ألف الغاية السثمى مغ ىحا الحػار ىػ محاولة االستفادة
القخف األوؿ مغ عسخ األمع الستحجة ،وىػ درس نخاشخ بتجاىمو" ّ ،

 -72اإلبراىيمي ،أزتد طالب  :م.س ،.متاح على الشبكة .
 -73عزوزي ،حسن  :م.س ،.ص 54
 -74اإلبراىيمي ،أزتد طالب  :م.س ،.متاح على الشبكة .
 -75عنان ،كويف  :من خطاب ألقاه يف كلية الدبلوماسية الدولية يف جامعة سيتون ىول بينو جرسي يوم [ ،]2001/02/05نقال عن  :بو الروايح ،دمحم  :نظرايت
حوار وصدام احلضارات  -رؤية حتليلية نقدية ،دار هباء الدين للنشر والتوزيع ،قسنطينة  -اجلزائر ،ط ،2010 ،1ص.22
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مغ القيع الستشػعة في الحزارات السختمفة إلحجاث التػازف والتكامل الحزارؼ كسا يجعػ إلى ذلظ روجيو غارودؼ ،أوليذ
ىػ القائل ":لع يبق مغ الجائد في عرخ التحػؿ العطيع السذتخؾ بيغ جسيع الذعػب ،قرخ اإلجابة باالستشاد إلى السحىب
اإلنداني األوروبي وحجه ،وقج غجا محىب إقميع بيغ أقاليع أخخػ ،وإنسا يجب بشاء اإلجابة عمى جسمة التخاث الثقافي والخوحي

76
ألنو "وحجه يسكغ أف يػلج مذخوعا كػنيا يتدق مع اختخاع السدتقبل .وذلظ
لمبذخية"  ،أؼ عمى حػ ٍار بيغ الحزارات؛ ّ
اعتبخت
ابتغاء أف يختخع الجسيع مدتقبل الجسيع" ،77وفي مقابل ذلظ ال يسكغ أف يكػف حػار الحزارات حقيقيا "إالّ إذا
ُ

يعسخ كياني ويكذف لي عسا يعػزني"78دوف فكخة مبيتة تزسخ التشافذ
اإلنداف اآلخخ والثقافة األخخػ جدءاً مغ ذاتيّ ،
والديصخة ،وتمظ ىي قسة التحقق لعبلقة السذاركة اإلندانية.
وخالصة القهل  :إذا كان الشظام العالسي الجديد ،الذي تميث بو األلدن يعشي تفهق حزارة واحدة عمى سائر

فإن الشظام العالسي السشذهد ىه نظام يقهم بالفعل عمى السداواة بين البذر في الفرص والحريات
الحزاراتّ ،
فـ"إن السدتقبل مفتهح عمى كل األمم والحزارات ،وبإمكان كل أمة أن ترشع مدتقبميا
والديسقراطية ،ومن أجل ذلك ّ
بإرادتيا ،والحزارات ىي أكثر وعيا بشفديا اليهم .فالتاريخ يبدأ اآلن ،فكيف نبتكر مدتقبمشا في عالم متغير ؟ .فيل من

أمل ؟ ".79

أسئمة تأتي اإلجابة عشيا في الحق الرفحات.

السبحث الثاني  :حهار الحزارات وسياقات الشذأة والتذكل
"ال يقترخ وعي حػار الحزارات وخربو في عرخنا عمى فائجتو التاريخية وحدب ،بل ّإنو يشيس بجور أمامي ألجل
اختخاع السدتقبل".
روجيو غارودؼ  /في سبيل حػار الحزارات ،ص.115
بيحا السفتتح الحامل بيغ شياتو أسسى دالالت الػعي بالعبلقة بيغ حاضخ حػار الحزارات ومدتقبمو ندتيل ىحا
أف حػار الحزارات كانعكاس حتسي لمتغيخات والتحػالت الكبيخة التي شيجىا
السبحث مؤكجيغ بسا ال يجع مجاال لمذظ ّ
أف
العالع ،ىػ الزساف األكبخ لتحقيق الدبلـ العالسي الحؼ تشذجه الجوؿ والذعػب ،بغس الشطخ عغ أع اخقيع ومعتقجاتيع ،و ّ

مجاؿ العبلقة بيغ الحزارات (حػار و صخاع) قج اكتدب زخسا كبي اخ مع شخح ىشتجتػف الذييخ مشح نياية الحخب الباردة،
وقج وصل ىحا الدخع إلى ذروتو مشح 11سبتسبخ برفة خاصة وما تبلىا مغ تجاعيات ،وبفزميا أصبح مفيػما حػار

حبق واحدا من أىم ادلنظرين لفكرة حوار احلضارات ،وقد كان ذلك ذترة جلهده الفلسفي ،الذي قاده إىل
 روجيو غارودي ىو مفكر فرنسي ماركسي مسيحي يع ّد ّوضع مقارابت فكرية أسست بدورىا لتقارابت وتفامهات بني احلضارات بصفة عامة ،وبني احلضارة الغربية واحلضارة اإلسالمية بصفة خاصة ،وىذا بعد أن استطاع أن
يؤسس للتقارب الغريب اإلسالمي عن طريق سلسلة من الدروس والدراسات اليت تناولت العالقة ادلتأزمة وادلزمنة بني اإلسالم والغرب ،ومل تكن بداايت ىذا ادلسعى
س هلة ،خاصة يف هناية السبعينات ومطلع الثمانينات من القرن ادلاضي ،اليت شهدت ظهورا متزايدا دلا يسمى يف القاموس الغريب ابحلركات األصولية ،أو ما يسميو
ادلفكرون ادلسلمون ابلصحوة اإلسالمية ،ولكن رغم ىذا الوضع ادلعقد انتهى روجيو غارودي من رسم ادلالمح اجلديدة دلعادلة الصراع بني اإلسالم والغرب ،واليت تقوم
على ختلي الطرف الغريب عن فكرة التعايل والتفوق ،وختلي الطرف اإلسالمي عن فكرة الرفض ادلطلق لكل تقارب مع الغرب.
76
العوا ،عويدات للنشر والتوزيع ،بريوت  -لبنان ،ط،5
 غارودي ،روجيو  :يف سبيل حوار احلضارات مع مقدمة من ادلؤلف خاصة للطبعة العربية ،تعريب،عادل ّ ،2003ص .115
 -77غارودي ،روجيو  :يف سبيل حوار احلضارات مع مقدمة من ادلؤلف خاصة للطبعة العربية ،م.س ،.ص .10
 - 78ادلرجع نفسو ،ص.158
-79ادليالد ،زكي  :ادلسألة احلضارية  -كيف نبتكر مستقبلنا يف عامل متغري ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء  -بريوت ،ادلغرب  -لبنان ،ط ،1999 ،1ص.6
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الحزارات وصخاع الحزارات وجييغ لعسمة واحجة ،بل قج وصل االىتساـ بالسفيػميغ إلى خمق ما يسكغ وصفو بػ"الحالة"،
والتي أضحى التػقف عشجىا ضخورة أكاديسية وفكخية وعسمية ،فسا أشبو ىحه الحالة بتمظ التي أحاشت ذات يػـ بسرصمحيغ
وكأنو بعج االىتساـ بييكل القػة الججيج في العالع (األحادية) ،ونسط
سابقيغ ذائعي الريت :الشطاـ العالسي الججيج ،والعػلسةّ .
عسمياتو الججيجة (العػلسة) ،آف األواف لبلىتساـ بآليات ومزاميغ تمظ العسميات (حػارية  -صخاعية) ،في مجاالت ججيجة

(السجاالت الثقافية  -الحزارية) .80

ألف إشكالية العبلقة بيغ البعج الدياسي والبعج الثقافي الحزارؼ تبػأت مكاف الرجارة؛ ألنيا "مدجت بيغ الدياسة
و ّ
81
والثقافة في تكػيغ بشيتيا السفاىيسية ،وفي نطختيا لمعالع الخارجي"  ،فقج كاف مغ أبخز مقػالتيا "نياية التاريخ ،وصجاـ

الحزارات ،وحػار الحزارات" .82والدؤاؿ السصخوح  :ما فاعمية كل مقػلة مغ ىحه السقػالت وما مجػ تأثيخىا في غيخىا.
 -1السقهلة األولى  :نياية التاريخ لـ (فهكهياما)

وىي نطخية قاؿ بيا الياباني األصل األمخيكي الجشدية فخنديذ فػكػياما ،انتذخت سخيعا لتتجاعى بدخعة أكبخ،

أف الجيسقخاشية الميبيخالية قج انترخت ،وانترخ الغخب معيا ،فبل ثسة ججيج يسكغ أف يقجـ لمعالع ،فسا بعج تفكظ
ومفادىا ّ
االتحاد الدػفييتي وانييار الساركدية ال قائسة ستقػـ ألؼ نطاـ صالح إلغخاء البذخ بمو عغ إسعادىع .وعميو فقج انتيى
التاريخ.
تحجيا فكخيا سياسيا لمشطاـ المبيخالي ،وبعج ذلظ
إال انو يعػد فيدتثشي األصػلية اإلسبلمية بتعبيخه زاعسا أنيا أحجثت ّ
يرخح بعجـ جاذبية ىحا االتجاه لمذباب األوروبي ،معمشا بحلظ تخاجعو عغ القػؿ بالشجية.
وىكحا فالستتبع لمتػجو األمخيكي في ما يدسى بجوؿ العالع الثالث ،والسدتسع لخصابات البيت األبيس يخػ كيف

تأكج لجػ الداسة األمخيكاف أنيع حجاج قجيدػف قج بعثػا النتذاؿ البذخية مغ العقائج والسػروثات واأليجيػلػجيات ،فإف لع
يدتجيبػا ولغ يدتجيبػا فشياية التاريخ ستقدع العالع إلى دوؿ ما قبل التاريخ ،والتي تتقاتل فييا الصائفيات ،وإف بقيت سػقا

لجوؿ ما بعج التاريخ والتي تدطل بالمبيخالية غيخ آبية بجوؿ ما قبل التاريخ وال بإندانيا.83

فإف نطخي ة نياية التاريخ التي ضيخت في صػرتيا األولى في شكل مقاؿ كاف قج نذخه فػكػياما في صيف
وعسػما ّ
 ، 1989عالج فيو التػافق الكامغ في الشطاـ الخأسسالي المبيخالي ،ىحا األخيخ الحؼ بجأ يدحف عمى بقية أجداء العالع في
أف ىحا الشطاـ ربسا ش ّكل السخحمة الشيائية في التصػر العقائجؼ لمجشذ البذخؼ،
اآلونة األخيخة ،كسا شخح فيو فكخة ُمفادىا ّ
فإف الػصػؿ إلى ىحا الشطاـ ىػ نياية التاريخ.
وبالتالي يربح ىػ نطاـ الحكع األمثل ،وعميو ّ
وقج أثار ىحا السقاؿ زوبعة في أمخيكا وانجمت اخ وفخندا وإيصاليا واالتحاد الدػفيتي ...وغيخىا .ومغ خبلؿ ردود
أف التاريخ مدتسخ ولع
تبيغ لفػكػياما أنو ُفيع بالخصأ ،وىػ ما دفع الكثيخيغ ّ
لخد فكختو مؤكجيغ عمى ّ
األفعاؿ واالنتقادات ّ
أف نياية التاريخ ال يقرج بيا تػقف
يشتو .عشجىا أصجر كتابا بشفذ عشػاف السقاؿ (نياية التاريخ) سشة ّ 1992بيغ فيو ّ
استس اخرية األحجاث ،وإنسا ىػ تػقف التاريخ ،التاريخ كسا ىػ مفيػـ لجيو ولجػ الكثيخيغ غيخه مغ ّأنو تجخبة بذخية تتصػر

 -80زلمود مصطفى ،اندية  :جداالت حوار  -صراع احلضارات  -إشكالية العالقة بني السياسي والثقايف يف خطاابت عربية إسالمية ،مركز احلضارة للدراسات
السياسية ،ص  ،2-1متاح على الشبكة www.docudesk.com
 -81ادليالد ،زكي  :ادلسألة احلضارية ،م.س.س ،ص.58
 -82ادليالد ،زكي  :ادلسألة احلضارية ،م.س ،.ص58
 -83الشرتي ،تركي بن رشود  :هناية التاريخ واإلنسان األخري ،متاح على شبكة األلوكة ،بتاريخ [ ]2010 /8/31
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بذكل مترل ومتساسظ ،معتقجا أف ىحا السفيػـ يتصابق إلى ٍ
حج كبيخ مع مفيػـ ىيجل لمتاريخ ،والحؼ تحػؿ إلى جدء مغ
ّ
ّ
84
حياة البذخ عشجما استعاره مشو كارؿ ماركذ .
وتأسيدا عمى ما سبق يسكغ القػؿ أف نطخيتو تقػـ عمى ثبلث نقاط ىي:
األولى" :أف الجيسقخاشية السعاصخة قج بجأت في الشسػ مشح بجاية القخف التاسع عذخ ،وانتذخت بالتجريج كبجيل حزارؼ
لؤلنطسة الجيكتاتػرية.
أف فكخة الرخاع التاريخي الستكخر بغ الدادة والعبيج ال يسكغ أف نجج لو نياية واقعية إالّ في الجيسقخاشيات الغخبية،
الثانية ّ :
واقتراد الدػؽ الحخ.
فإف السدتقبل سيكػف
أف الخاديكالية أو الذيػعية ال يسكشيا أف تتشافذ مع الجيسقخاشية الحجيثة ألسباب عجة ،ومشو ّ
الثالثة ّ :
85
لمخأسسالية والجيسقخاشية " .
ىحا بالشدبة لمشطخية األولى التي بقجر ما كاف انتذارىا سخيعا كاف سقػشيا أسخع رغع كل التبخيخات التي قجميا
صاحبيا.
 -2السقهلة الثانية  :نظرية صدام الحزارات لرامهئيل ىشتجتهن

تبل السذيج الدابق مذيج آخخ في أواخخ صيف  ،1993وكاف صانع ىحا السذيج أستاذ العمػـ الدياسية ومجيخ

معيج جػف ـ.أوليغ لمجراسات اإلستخاتيجية في جامعة ىارفخد صامػئيل ىشتجتػف ،وذلظ حيغ نذخ مقاال في دورية (فػريغ
افيخز صيف 1993مجمج  72عجد ،)3حػلو بعج ذلظ إلى كتاب حسل عشػاف (صجاـ الحزارات وإعادة صياغة الشطاـ
العالسي) في سشة ،1996ختسو بعبارتو " صجاـ الحزارات ىػ الخصخ األكثخ تيجيجا لمدبلـ العالسي ،والزساف األكيج ضج

حخب عالسية ىػ نطاـ عالسي يقػـ عمى الحزارات" ،86شخح مغ خبللو نطخيتو التي أثارت ججال واسعا ،واستقصبت اىتساـ
الكثيخ مغ الباحثيغ والكتاب في الغخب ،وفي العالع العخبي واإلسبلمي .وقج كاف مغ الستػقع ليا في حيشيا أف ترشع ذاؾ

الدجاؿ الثقافي والدياسي في جسيع أنحاء العالع ،لسا روجت مغ أفكار متساسكة ذات أىسية ،ولسا اترفت بو مغ تقػيع

حزارؼ متخابط لمتحػالت في العالع،ىحه التحػالت التي يخػ زكي ميبلد أنيا تحػالت "ال تشفرل عغ التخاكع السعخفي
88
87
أف "التقػيع
ا
بأف "ىحا التخاكع مغ أكثخ العػامل
خفاء"  ،مؤكجا عمى ّ
الستػاصل لحخكة اإلنداف التاريخية" عمسا ّ
تأثيخ وأكثخىا ً
الحزارؼ يػّفخ لشا الشطخة الذاممة والستخابصة لسا يحجث حػلشا مغ تحػالت ،والتي ال يسكغ فيسيا واستيعابيا جيجا إال مغ

خبلؿ ىحه الشطخة " ،89ذلظ ألف "الشطخة األحادية الجانب لغ ترل بشا إلى فيع دقيق وعسيق وشامل" ،90ولكي يقيع الحجة
يرخح ":أعتقج أنشا بحاجة إلى تقػيع حزارؼ ججيج لعالسشا السعاصخ،ولكي نرل إلى ىحه الخؤية نحتاج
عمى ما يقػؿ راح ّ
إلى عقمية السؤرخ لمتاريخ والباحث في حخكة الحزارات وسيخ األمع والذعػب.

 -84الشرتي ،تركي بن رشود  :هناية التاريخ واإلنسان األخري ،م.س ،.متاح على شبكة األلوكة
 - 85ادلرجع نفسو.
-86ىنتغتون ،صامويل  :صدام احلضارات إعادة صنع النظام العادلي ،تر .طلعت الشايب ،وتقدمي صالح قنصوه ،د .ن ،ط ،1999 ،2ص .521
 -87ادليالد ،زكي  :ادلسألة احلضارية ،م.س ،.ص.9
 - 88ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها.
 - 89ادلرجع نفسو ،ص.11
 - 90ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها.
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وىحا يعشي أف يختكد التقػيع الحزارؼ عمى رؤية فمدفية تخبط بيغ الػقائع والتصػرات بسشطار نقجؼ وتحميل
متخابط .فالفمدفة تديع إسياما بار از في تػفيخ مشاىج مشاسبة لسخاجعة تجارب السجتسعات اإلندانية بسا فييا مغ مؤسدات
فإف السجتسعات التي ال تسمظ استعجاداً حقيقياً لسخاجعة شاممة لتجخبتيا ال
فكخية وروحية واجتساعية مخاجعة شاممة ،لحلظ ّ
إف إعادة فحز السعتقجات والسػاقف مغ أجل إعادة تشطيسيا وصياغتيا،
ويعبخ عغ مػاقفياّ ..
تشتج فك اخ فمدفيا يحسل سساتيا ّ
ال يسكغ أف يتع دوف مشيج فمدفي نقجؼ ،أو فمدفة نقجية ،تدبق في العادة عرػر التحػالت الفكخية واالجتساعية الكبيخة".91

ولع يقف زكي السيبلد عشج ىحا الصخح بل راح يرف التحػالت الحادثة ،والستغيخات الشػعية بالحجث الكبيخ الحؼ ال

يسكغ قياسو إال بالسقاييذ الحزارية وذلظ حيغ يقػؿ " :والتحػالت التي تجخؼ مغ حػلشا في مجسػعيا تذكل حجثا كبي اخ ال
يسكغ قياسو إال بالسقاييذ الحزارية ..وقميمة ىي الفتخات التي عخفيا التاريخ اإلنداني واجتسعت فييا متغيخات بيحه الشػعية
يعج قياسيا ندتصيع أف نقػؿ إنو متى ما تػفخت ىحه العشاصخ الكسية والكيفية فإنيا
والكثافة والدخعة .وفي ضخؼ زمشي وجيد ّ
92
تشبئ عغ انعصافة نػعية ال يسكغ فيسيا إالّ بالسقاييذ الحزارية" .
أف ىحه االنعصافة الشػعية بسا تختدنو مغ تحػالت ذات ديشامية غيخ متػقعة "جعمت
وىػ مغ وراء ذلظ يخيج بياف ّ
مغ العالع حقبل خربا حيػيا البتكار األفكار وتصػيخ السفاىيع وتججيج آليات التفكيخ ومشاىج التحميل تحزي اخ وإعجاداً لسخحمة

ما بعج الحخب الباردة".93

و نطخية (صجاـ الحزارات) ،ىي نتاج ىحه األفكار واآلليات؛ لحلظ جاءت ثسمة تختدف في شياتيا أنداقا ذات
حسػالت مختمفة ،استصاع الكاتب مغ خبلليا أف يخبط بيغ أحجاث كثيخة جدئية ،مبعثخة ،متشاقزة أحيانا ،و ذات حداسية
"كل مغ ناقر ىحه الشطخية انصمق مغ أىسيتيا وحداسيتيا ،سمباً وإيجاباً .فقج اعتبخىا
وخصػرة أحيانا أخخػ ،ولحلظ ّ
فإف ّ
الجكتػر (دمحم عابج الجابخؼ) بأنيا مغ أكثخ األفكار الغخبية عقبلنية ،واعتبخىا(فيسي ىػيجؼ) بأنيا ال تخمػ مغ وجاىة في
وصػرىا (ميذاؿ
بأف ىحا الصخح ىػ أقخب إلى الصخح اإلسبلمي في أحج جػانبو.
ذاتيا .وقاؿ عشيا الجكتػر (عبج هللا الذيخ) ّ
ّ
نػفل) بأنيا تسثل اإلشار السفاىيسي لدياسة االحتػاء السددوج التي تشتيجيا الػاليات الستحجة األمخيكية في الذخؽ العخبي
اإلسبلمي مشح حخب الخميج الثانية" .

94

ويعج (إدوارد سعيج) مغ اشج السشتقجيغ العخب ليحه الشطخية رغع ّأنو لع يكغ أوليع ألنو لع ِ
يجؿ بخأيو حػؿ ىحه
ّ
أف (ىشتغتػف) اتبع مشصقا خاشئا وتحميبل
األشخوحة إال بعج ثساني سشػات تقخيبا مغ صجورىا ()2001-1993؛ إ ْذ "اعتبخ ّ

أف مشيجو مدتقى مغ آراء ومرادر ثانػية وصحفية وسصحية ،وليذ مبشيا عمى واقع الحزارات
دافعو سياسي .و ّ
وشبو مػقفو بسػقف السؤرخ االنكميدؼ (بخنارد لػيذ)  الحؼ يشتقي السرادر التي تشاسبو في سخده تاريخ الذخؽ
والخبلفاتّ ،

 -91ادليالد ،زكي  :ادلسألة احلضارية ،م.س ،.ص ص .12-11
 -92ادلرجع نفسو ،ص .12
 -93ادلرجع نفسو ،ص 44
 - 94ادليالد ،زكي  :ادلسألة احلضارية ،م.س ،.ص ص .46 -45
 -يشري ادوارد سعيد أب ّن لويس برانرد ىو أستاذ ىنتغتون ،وقد اعتمد بشكل كبري عليو ح ى أ ّن عنوان ادلقال (صدام احلضارات) قد استعاره من مقالة أستاذه
الشهرية (جذور الغضب اإلسالمي) اليت ظهرت عام  .1990راجع  :مقال :خيلف ،سعدون  :إدوارد سعيد وحوار احلضارات ،متاح على الشبكةwww.al- ،
 ،qudsal-arabi.ukبتاريخ [ 10جوان .] 2017
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أف العجو بات اإلسبلـ
أف ىحه األفكار التي عبخ عشيا (ىشتغتػف) إنسا تُ ْحِيي روح الحخب الباردة ،إال ّ
األوسط واإلسبلـ .و ّ
والعالع الثالث بجؿ الذيػعية واالتحاد الدػفييتي".95
وىػ في الحقيقة لع يكتف بيحا بل جعل فكخة الرجاـ بيغ الحزارات مدتبعجة إلى ٍ
حج كبيخ مؤكجا عمى أف
ّ
"الرجاـ الحاصل ىػ صجاـ الجيل أو الجياالت ،بسعشى الجيل باآلخخ وعجـ فيع ثقافتو وديانتو،كل ذلظ يػلج الكخاىية
والخػؼ ،ويبشي الحػاجد بيغ البذخ فيؤدؼ في األخيخ  -عمى حج تعبيخ إدوارد سعيج -إلى تعديد الكبخياء الجفاعي الحاتي
أكثخ مغ الفيع الشقجؼ لمتخابط الغامس لعرخنا".96

وغيخ بعيج عسا ذىب إليو إدوارد سعيج يخكغ ما كاف يجعػ إليو شو عبج الخحسغ في كتاباتو حػؿ ىيسشة الفكخ

أف "الرجاـ في حقيقة األمخ يشتجو القػؼ ،والقػؼ ىشا ىػ الغخب ببل
الغخبي مغ تشازع القيع إلى صجاـ الحزارات حيث يخػ ّ
97
كل ذلظ قائع"  ،أما أشخوحة صجاـ
مشازع ،فثقافتو مشتذخة في العالع ،وسمعو تغدوه ،وجيػشو تخاقبو ،وتػجدو أف يفقج ّ
الحزارات فسا ىي في الػاقع إالّ "فكخة تدتػعبيا األفكار الحجيثة الغخبية الكبخػ ،التي تشاصب العجاء لكل ما ىػ مغ الجيغ

واألخبلؽ مغ خبلؿ االنترار أليجيػلػجيات رافزة لآلخخ ورافزة لفكخة التشػع ولسبجأ التعاير ،مؤكجا بسا ال يجع مجاال
أف مثل ىحه األفكار ىي التي أسدت لعالع الرجاـ وجعمت التعاير مدتحيبل بيغ السختمف البذخؼ ،حيث سعى القػؼ
لمذظ ّ
ألنو ببداشة يؤمغ
إلى فخض قمسو وثقافتو عمى اآلخخ الزعيف متػسبل في ذلظ كل الػسائل السذخوعة وغيخ السذخوعةّ ،

بأف الغاية تبخر الػسيمة.
ّ

بأف ىشاؾ صجاما بيغ ثقافتيغ أو حزارتيغ ىػ نػع مغ السبالغة والسغالصة.98
فإف القػؿ ّ
وعميو ّ
ولئغ كانت أشخوحة (صجاـ الحزارات) قج أخخجت "ردا عمى مقػلة (نياية التاريخ) لفخانديذ فػكػياما التي كانت

بسثابة رسالة سبلـ إلى العالع ،ودعػة ودية مغ أجل إيجاد الحمػؿ الشاجعة لمقزايا العالسية بصخؽ سميسة تعتسج عمى الخؤية

االقترادية كأرضية لتأسيذ الحياة السذتخكة بيغ البذخ ،وىحا ما أغزب العقل االستخاتيجي األمخيكي ألنو ال يخيج حمػال

99
فإف "صخاع الحزارات كسا أشار إدوارد سعيج يذ ّكل الدبيل الشاجع في مفاقسة شتى السذكبلت
لؤلزمات والسذكبلت" ّ ،
الدياسية أو االقترادية ،وجعميا مدتعرية عمى الحل" ،100وىػ ما يؤكجه ىشتغتػف نفدو الحؼ جعل محػر بحثو ىػ

أف اليػية الثقافية
العشرخ الثقافي وتأثيخه في التكتبلت والشداعات السدتقبمية بعيجا كل البعج عغ الدياسة واالقتراد ،مؤكجا ّ
عشجه تتحجد "بالتزاد مع اآلخخيغ ،وفي الحخوب تتخسخ اليػية ويتحقق التساسظ االجتساعي بجال مغ االنقداـ الحؼ يتصمب

زوالو وجػد عجو مذتخؾ".101

ولعل ىحا ما جعل شو عبج الخحسغ بعج قخاءاتو السعسقة لسؤامخة الرجاـ اليشتغتػنية إلى أف يخمز إلى نتيجة
"أف صجاـ الحزارات ما ىػ إالّ مشتػج غخبي بامتياز ،وىػ في األساس تعبيخ عغ أزمة يعيذيا الغخب نتاج عجـ
ُمفادىا ّ
-95ادليالد ،زكي  :ادلسألة احلضارية ،م.س ،.ص .46
 -96خيلف ،سعدون  :ادوارد سعيد وحوار احلضارات ،م.س ،.متاح على الشبكة .
 -97خيلف ،سعدون  :طو عيد الرزتن وىيمنة الفكر الغريب  :من تنازع القيم إىل صدام احلضارات ،متاح على الشبكة ،www.alquds.co.uk ،بتاريخ [/1
]2017 /11
 - 98نفسو.
 -99خيلف ،سعدون  :ادوارد سعيد وحوار احلضارات ،م .س ،.متاح على الشبكة
 - 100نفسو.
 - 101قنصوه ،صالح  :مقدمة كتاب صدام احلضارات إعادة صنع النظام العادلي ،ص .10
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قجرتو عمى احتػاء اآلخخ ،فيػ ال يعتخؼ بو إالّ كتابع وخادـ وخاضع لو ،وال يعتخؼ بقيسو حتى لػ كانت مذتخكة بيغ

ألف الغخب يشطخ إلى قيسو عمى أنيا
السختمف البذخؼ ،مسا يؤدؼ في األخيخ إلى ترادـ قيسو ،أؼ الغخب مع قيع اآلخخّ ،
102
تسيده في
كػنية ليا أفزمية عمى غيخىا مغ القيع"  .وعمى ذكخ قيع الغخب نح ّكخ أف ىشتغتػف جعل لمغخب سسات فارقة ّ
زعسو عغ غيخه قبل تحجيثو أحراىا في ثساني سسات103ىي :
 -1التخاث الكبلسيكي مغ اإلغخيق والخوماف.
 -2السديحية الغخبية الكاثػليكية والبخوتدتانتية مدتبعجا األرثػدوكدية.
 -3المغات األوروبية.

 -4الفرل بيغ الدمصتيغ الخوحية والجنيػية.
 -5حكع القانػف.

 -6التعجدية االجتساعية والسجتسع السجني.
 -7الييئات الشيابية

 -8الشدعة الفخدانية.
ويدتجرؾ بعج عخضيا قائبل ":ال عامل مغ ىحه العػامل بسفخده كاف ىػ الحاسع أو الفخيج بالشدبة لمغخب .الحاسع

104
أف ىحه الدسات
والفخيج ىػ امتداجيا جسيعا معاً ،وىحا ما أعصى الغخب خاصيتو الستسيدة"  .وال يكتفي بيحا بل يؤكج عمى ّ
"أكثخ شيػعا في الغخب مشيا في الحزارات األخخػ .وىي تذ ّكل عمى األقل جدءاً مغ الجػىخ الزخورؼ والجائع لمحزارة

الغخبية ،إنيا ما ىػ غخبي ،وليذ ما ىػ حجيث عغ الغخب .وىي أيزا في جدء كبيخ مشيا نفذ العػامل التي مكشت الغخب

مغ أف يستمظ الدماـ لتحجيث نفدو ويدبق العالع في ذلظ".105

"أف مفيػـ (صجاـ الحزارات) الحؼ شخحو صامػئيل ىشتغتػف في العقج
وركحا عمى ما تقجـ يخػ شو عبج الخحسغ ّ
األخيخ مغ القخف الساضي (مفيػـ مددوج تػصيفي وتػجييي في آف) فخضو ضخؼ استخاتيجي يصخح الغخب مغ خبللو كيفية
التعامل مع السجسػعات الثقافية األخخػ ،والخصط الكفيمة في تحقيق ذلظ .وىحا التعامل عمى حج تعبيخ شو عبج الخحسغ

ألف ىشتغتػف ال يكتفي بأف يبحث مختمف مطاىخ وأسباب التشازع بيغ الحزارة
مددوج أيزا تعايذي ترارعي في آف (ّ )...
الغخبية وغيخىا مغ الحزارات ،وأف يعالج احتساالت دخػليا في حخوب بعزيا مع بعس ،بل أيزا يػضح مدمكيغ
متعارضيغ لمتػاجج أو عمى األقل لمتيادف بيشيسا ىسا مدمظ حفع الييسشة الغخبية ،ومدمظ حفع التعجدية الثقافية ،وإف كانت

106
ألف شبيعة الرجاـ تحتّع ذلظ عشجه ألنو يخػ أنو ثسة فخوؽ بيغ مفاىيع (الرخاع
تتخجح عشجه فائجة السدمظ الثاني" ّ ،

 -102خيلف ،سعدون  :طو عيد الرزتن وىيمنة الفكر الغريب:من تنازع القيم إىل صدام احلضارات ،م.س.
 -التحديث عنده ىو الذي ديكن أن يشارك فيو العامل غري الغريب ،وإن كان الغرب ىو تربتو األصلية منذ القرنني الثامن عشر والتاسع عشر ،بينما الغرب قبل
التحديث منذ زمان بعيد ،.وىو صفة أي التحديث يقوي من حضارات العامل الكربى لكنو يقلل من القوة النسبية للغرب .راجع  :صامويل ،ىنتغتون  :صدام احلضارات
 إعادة صنع النظام العادلي ،،م.س ،.ص ص .129-119 -103ادلرجع نفسو ،ص ص .118-115
 -104صامويل ،ىنتغتون  :صدام احلضارات  -إعادة صنع النظام العادلي ،،م.س ،.ص.119
 -105ادلرجع نفسو  ،ص .119
 -106خيلف ،سعدون  :طو عيد الرزتن وىيمنة الفكر الغريب :من تنازع القيم إىل صدام احلضارات ،م.س.
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فإف
والشداع والرجاـ) ،ذلظ ّ
"أنو إذا كاف الشداع يغمب عميو الصابع الدياسي ،والرخاع يصغى عميو الصابع االقترادؼّ ،
الرجاـ يختز باعتساد العشرخ الثقافي وتقجيسو عمى العشرخيغ اآلخخيغ ".107
وككمسة أخيخة نختع بيا القخاءات الستعجدة ليحه الشطخية ال يدعشا إالّ نؤكج عمى ما كاف قج ّنػه بو زكي السيبلد وىػ
"إف نطخية صجاـ الحزارات ما ىي إالّ واحجة مغ الشطخيات التي حاولت تكػيغ رؤية
يختع وقفتو الستأنية عشجىا قائبلّ :

تعبخ عغ أحج اتجاىات التفكيخ االستخاتيجي األمخيكي في ىحه
مدتقبمية لمدياسات العالسية لسا بعج الحخب الباردة ،وىي ّ
السخحمة ،وقج تكػف أصابت في جانب ،وأخصأت في جانب آخخ .وىي ليدت آخخ األشخوحات .وبالتأكيج ىشاؾ أشخوحات
أخخػ ولعل بعزيا مػجػد عمى درجة مغ األىسية ،لكغ مغ غيخ أف ُيمتفت إليو بقرج أو بغيخ قرج .فكع مغ األفكار
الحيػية واليامة التي ال تأخح مكانتيا في العالع كسا يشبغي .تقابميا بعس األفكار التي تكتدب شيخة واسعة وىي عمى درجة

أقل مغ األىسية".108

أف حاصل الججؿ الحؼ أثارتو مقػلة ىشتغتػف يسكغ
وقبل أف نحط رحاؿ الحجيث عغ ىحه الشطخية أود التأكيج ّ
وضحتيا الباحثة نادية محسػد مرصفى في دراستيا السػسػمة بػ (في مفيػـ حػار الحزارات
رصجه في اتجاىات ثبلثة ّ

والثقافات  -إشكاليات الججوػ والفعالية) و ىي:109

ثع يخفس إمكانية الحػار انصبلقا مغ حقائق اختبلؿ تػازنات القػػ الجولية،
االتجاه األول :يؤكج مقػالت ىشتغتػف ،ومغ ّ
أف مبعث ىحه الدياسات ىي األبعاد الثقافية
وسياسات القػػ الغخبية اتجاه الجشػب أو العمع اإلسبلمي ،أو باعتبار ّ
فإف الحػار لغ يكػف
ثع ّ
الحزارية .أؼ مبعثيا ىػ الرخاع الحزارؼ مغ جانب الغخب اتجاه عالع اإلسبلـ والسدمسيغ .ومغ ّ
إالّ سبيبل ججيجاً لفخض الييسشة الثقافية والحزارية.
االتجاه الثاني :يخفس مقػالت ىشتغتػف إما رافزا أف تكػف العبلقة بيغ الحزارات ىي السفدخ األساسي لمعبلقات الجولية،

انصبلقا مغ رؤية واقعية لمعبلقات الجولية تخفس تدييذ الحزارؼ.

ثع دفاعا عغ
وإما رفزا إللراؽ التيسة باإلسبلـ والحزارة اإلسبلمية باعتبارىا مرادر لمرخاع والترادـ .ومغ ّ
اإلسبلـ والسدمسيغ الحيغ يقبمػف اآلخخ وال يخفزػنو ،بل يتعاونػف معو ومدتعجوف لمحػار معو ،وإما دفاعا عغ التعجدية
ال ثقافية والحػار بيغ الثقافات والحزارات باعتباره األساس في العبلقات الجولية ،انصبلقا مغ رؤية إندانية عالسية أو انصبلقا
مغ رؤية إسبلمية تعتخؼ بالحػار ،والتعارؼ الحزارؼ بيغ األمع والذعػب ،وكأساس مغ الخسالة العالسية لئلسبلـ وليذ
مجخد الجفاع أو االعتحار عغ اإلسبلـ.

أف الحػار أو الرخاع ىي حاالت لمعبلقات بيغ الحزارات ،في حيغ يخػ رافج مغ ىحا
يشز أصحابو ّ
االتجاه الثالثّ :
أف الحالة الجولية الخاىشة ال تدسح بحػار ثقافات أو حزارات حقيقي ،نط اًخ الختبلؿ ميداف القػػ الجولية؛ بحيث لغ
االتجاه ّ

أف الحػار ضخورؼ لمخخوج بالعالع مغ أزمتو الخاىشة،
يقػد الحػار إلى فخض نسط حزارؼ عمى اآلخخ .بيشسا يخػ رافج آخخ ّ
إالّ ّأنو ال بج أف تتػافخ لو الذخوط لكي يحقق أىجافو الحقيقية ووفق ما يقتزيو مفيػـ الحػار ذاتو ،أؼ باعتباره سبيبل
لمتفاىع السذتخؾ وإزالة العػائق أماـ العبلقات الدميسة.

.

 - 107نفسو
 -108ادليالد ،زكي  :ادلسألة احلضارية ،م.س ،.ص.54
 -109زلمود مصطفى ،اندية  :يف مفهوم حوار احلضارات والثقافات  -إشكاالت اجلدوى والفعالية ،ص ص  ،6-5متاح على الشبكة
www.docudesk.com
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"إف الحجود بيغ ىحه االتجاىات الثبلثة الكبخػ ال تتصابق بجرجة
لتختع الباحثة حجيثيا عغ ىحه االتجاىات بقػليا ّ
كبيخة مع الحجود بيغ السجارس الفكخية الكبخػ  :الميبخالية ،القػمية ،واإلسبلمية ،فكل مغ ىحه السجارس لو رؤيتو عغ العامل
ِ
مفدخ لمتفاعبلت ،وعغ شبيعة ىحه التفاعبلت وجػىخىا صخاعية أـ تعاونية ؟".110
الحزارؼ كعامل ّ
ويججر بشا قبل السزي إلى السقػلة الثالثة أف نتػقف قميبل عشج محاولة عخبية جادة سبقت في الطيػر كتاب
(صجاـ الحزارات) ليشتغتػف ،وىي محاولة السيجؼ السشجخة السػسػمة بػ (الحخب الحزارية األولى) ،التي صاغ فييا

نطخيتو حػؿ صجاـ الحزارات انصبلقا مغ اعتبار حخب الخميج األولى بجاية ىحا الرجاـ ،ولحلظ سسى ىحه الحخب (الحخب
الحزارية األولى) ،وىي مداىسة فكخية ميسة في مجاؿ السقاربات الحزارية ،وربسا ىحا ما جعل الباحث دمحم العخبي بغ

عدوز يخشحو لحيازة شخؼ األسبقية في وضع نطخية صجاـ الحزارات ،قبل حتى أف تطيخ وتذتيخ مقالة وكتاب ىشتغتػف،

فانطخه وىػ يقػؿ " :قبل صجور مقالة صسػئيل ىشتغتغ حػؿ صجاـ الحزارات بدشتيغ ،أعمغ السيجؼ السشجخة في حجيث

إف حخب الخميج التي انجلعت
نذختو السجمة األلسانية ديخ شبيغل ( )Der spiegelبتاريخ الحادؼ عذخ مغ فيفخؼ ّ ،1991
سشة  1991ىي الحخب الحزارية األولى ،وفي نفذ الدشة أصجر كتابو الحؼ يحسل نفذ العشػاف بالمغة العخبية في الجار
ثع إلى األنجميدية واليابانية .وقج أعمغ في
ثع تخجسو إلى الفخندية في الدشة السػاليةّ ،
البيزاء ،والجدائخ العاصسة ،والقاىخةّ ،
كتابو ذاؾ أف حخب الخميج ال تديج عغ كػنيا حمقة في الرخاع بيغ الذساؿ والجشػب ،الحؼ ستصغى عميو مدتقببل اعتبارات

حزارية باألساس".111

ورغع أىسية ىحا الكتاب وخصػرتو في اآلف نفدو إال أنو لع يحع باىتساـ اإلعبلـ العالسي كسا حطي كتاب ىشتغتػف

أف السيجؼ السشجخة مثقف مغ العالع الثالث ،وبالتحجيج مغ
فيسا بعج ،ويخد دمحم العخبي بغ عدوز ذلظ "ألسباب مشصقية ،وىي ّ
السيسر في اإلعبلـ العالسي ،،في حيغ يشتسي صسػئيل ىشتغتغ إلى صفػة الرفػة في الشطاـ الخأسسالي
العالع العخبي
ّ

112
أف كتابو لع ُيتقبل القبػؿ الحدغ في
العالسي الحؼ يديصخ سيصخة مصمقة عمى وسائل اإلعبلـ"  .ولكغ ىحا ال يعشي ّ
األوساط العخبية وغيخ العخبية ،بل "انترخ ألفكار السيجؼ السشجخة كثيخوف ،حتى مغ داخل الكشيدة حيث كتب رضا بغ

أف السفيػـ لع
كيخاف يقػؿ (:لئغ كاف كثيخوف قج سسعػا عغ نطخية "حخب الحزارات " ،فقمة ىع السبلحطػف الحيغ يعمشػف ّ
إف أوؿ مغ استخجـ
يبجأ مع عالع الدياسة األمخيكي صسػئيل ىشتغتػف ،وال ىػ الدابق إلى استخجاـ "حخب الحزارات"ّ .

عبلنية السرصمح ىػ السيجؼ السشجخة ،السجيخ العاـ السداعج سابقا باليػندكػ ،ورئيذ الفجرالية الجولية لجراسات السدتقبل

ورئيذ جسعية السدتقبميات الجولية بباريذ وعزػ نادؼ روما)".113وميسا يكغ مغ أمخ ىحا الخجل فقج سبق ىشتغتػف في

الحجيث عغ نطخية صجاـ الحزارات في كتابو (الحخب الحزارية األولى) ،حيث يقػـ جػىخ نطخية السيجؼ السشجخة حػؿ
ميدتو ثبلث مخاحل  :مخحمة االستعسار ،التي كانت تحكسيا اعتبا ارت
صجاـ الحزارات عمى "فكخة ّ
أف التاريخ السعاصخ قج ّ
 - 110زلمود مصطفى ،اندية  :م.س ،.ص.6
-ادلهدي ادلنجرة من مواليد  1933ابلرابط ،تلقى دراستو اجلامعية ابلوالايت ادلتحدة األمريكية جبامعة (كوزنيل) .وبعد حصولو على اإلجازة يف البيولوجيا والعلوم
السياسية ،اتبع دراستو العليا ابصللرتا أين حصل على الدكتوراه يف االقتصاد جبامعة لندن .دلا رجع إىل ادلغرب كان من األساتذة ادلغاربة األوائل الذين قاموا ابلتدريس
جبامعة دمحم اخلامس ابلرابط وذلك سنة .1958
تقلّد ادلهدي ادلنجرة عدة مناصب على الصعيد الوطين أو الدويل وساىم يف إحداث الفيدرالية الدولية للدراسات ادلستقبلية وأسس ادلنظمة ادلغربية حلقوق اإلنسان،
ىذا إضافة ل تمتعو بعضوايت يف رتلة من ادلؤسسات ذات الصيت العادلي كنادي روما ،وأكادديية ادلملكة ادلغربية واألكادديية اإلفريقية للعلوم ،واألكادديية الدولية
للفنون واآلداب .راجع  :ادلوسوعة احلرة (ويكيبيداي).
 -111بن عزوز ،دمحم العريب  :زمن ىنتغنت -صدام احلضارات وهناية التاريخ ،دار النهضة ،ط ،2009 ،1ص.25
 - 112ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها.
 -113بو الروابح  :دمحم  :نظرايت حوار وصدام احلضارات ،م.س ،.ص ص .109 -108
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اقترادية ،ومخحمة االستعسار الججيج التي تحكسيا اعتبارات سياسية ،ومشح بجاية التدعيشيات ونياية الحخب الباردة ،بخزت
مخحمة ما بعج العيج االستعسارؼ ،التي تحكسيا بالخرػص اعتبارات ثقافية وصخاع مرالح بيغ الذساؿ والجشػب ،وقج
انصمقت ىحه السخحمة األخيخة حدب السيجؼ السشجخة إثخ الحخب عمى العخاؽ ،التي تػاجيت فييا ثقافتاف مختمفتاف تساماً :

الثقافة الغخبية والثقافة الذخقية" ،114يقػؿ ميجؼ السشجخة واصفا ما يحجث في العخاؽ "إف نذخ القػة العدكخية لمػاليات
الستحجة وحمفائيا القجماء و الججد األوروبييغ والغخبييغ ال سابق ليا في تاريخ اإلندانية .فيػ مغ بجايتو وحتى اآلف أكبخ
بكثيخ مغ انتذار ىحه القػات في فيتشاـ ،وال يسكغ مقارنتو مع الحخب العالسية الثانية نط اخ لمتصػر التكشػلػجي ولجقة وتعقيج

115
أف ذالظ
الدبلح الشػوؼ"  ،ولع يكتف بػصف شبيعة ىحا االنتذار العدكخؼ في ضل ىيسشة ججيجة ناشئة ،بل راح يؤكج ّ
مرخحا
تخافق بػػ"حخب نفدية ال مثيل ليا في مجمجات التاريخ ،وىي مرحػبة بيجسة إعبلمية ىحيانية بالغة الجاللة"،116
ّ

أف "ما يحرل في الذخؽ ال يتعمق بالعخب وحجىع .إنو التعبيخ الشسػذجي الستخاتيجية دفاعية غخبية تخفس
بكل ثقة عمى ّ
التغييخ .ويجب أال ُيخجع أحج (بسا يجخؼ) فالعخب اآلف ليدػا إال حقل االختبار األوؿ (فئخاف مخبخية) في مخصط يدتيجؼ

إدامة الغمبة العدكخية والدياسية واالقترادية لمعالع الغخبي ،وىيسشة القيع الثقافية الييػدية  -السديحية خذية مغ "البل

استقخار" ومغ تغييخ الشطاـ القائع في الذخؽ األوسط وفي أمكشة أخخػ ،ىشاؾ مرالح غخبية يجب صيانتيا ،والزسانة
117
أف حجد مخاوؼ الغخب التي أدت إلى شغ الحخب
السؤكجة ىي ىيسشة الدبلـ األمخيكي"  ،بل وقج ذىب بتحميبلتو إلى ْ
عمى العخاؽ حاص اخ إياىا في ثبلث نقاط 118ىي:

 -1الخػؼ الجيسػغخافي.
 -2الخػؼ مغ ارتفاع عجد الحاصميغ عمى الجكتػراه في العالع الثالث.

 -3الخػؼ مغ آسيا ،وىحا الخػؼ مسثبل في الياباف عمى وجو التحجيج بحكع تقجميا التكشػلػجي واالقترادؼ السؤسذ عمى
غيخ مثاؿ سابق.

"ألف الغخب الحؼ ضل
فسغ نافل القػؿ إذاً عجـ اعتبار حخب العخاؽ بجاية لرجاـ حزارؼ بيغ الغخب والذخؽّ ،
أف بجاية
يخاقب العالع اإلسبلمي عغ بعج ،قج عسل مع مصمع التدعيشيات عمى تخجسة مخاوفو مغ اإلسبلـ إلى أفعاؿ ،و ّ
أف ىحه البشية ليدت
الرجاـ في نطخ قادتو يشبغي أف تكػف بتحصيع البشية السخكدية والسحػرية لمحزارة اإلسبلمية ،وال شظ ّ
شيئاً آخخ غيخ العخاؽ ،الحؼ يسّثل نػاة ىحه الحزارة".119
نعع لقج ذىبت تحميبلت السشجخة إلى أبعج مغ ىحا وذلظ حيغ وصف الحخب عمى العخاؽ بالحخب العالسية األولى

ألف الحخوب الدابقة مثل حخب  ،1917-14وحخب  1945-39كانت في الػاقع
قائبل ":نعع ىي حخب عالسية أولىّ ،
ألف أىجافيا ليدت اقترادية
حخوبا غخبية ،لكغ التي بجأت يػـ 17يشايخ 1991ىي في الحقيقة أولى حخب عالسيةّ ،

120
ألف "ما يحجث في العخاؽ ال يسذ العخب والسدمسيغ فحدب ولكغ ذاكخة
وسياسية وعدكخية ،بل ىي أىجاؼ حزارية" ؛ ّ
الحزارة اإلندانية كّميا".121

 -114بو الروابح  :دمحم  :نظرايت حوار وصدام احلضارات ،م.س ،،.ص ص .110 - 109
 -115ادلنجرة ،ادلهدي  :احلرب احلضارية األوىل  -مستقبل ادلاضي وماضي ادلستقبل ،شركة الشهاب  -اجلزائر ،ط ،1991 ،1ص .20
 - 116ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها.
 -117ادلرجع نفسو ،ص.21
 -118ادلرجع نفسو ،ص ص .37 -36
 -119بوالروايح ،دمحم  :نظرايت حوار وصدام احلضارات ،م.س ،.ص110
 -120ادلنجرة ،ادلهدي  :احلرب احلضارية األوىل ،م.س ،.ص133
 -121ادلرجع نفسو ،ص.134
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وعمى العسػـ فإف الحجيث عغ حخب الخميج حجيث ذو شجػف ،وإف السقاـ ال يتدع لبدصو أكثخ في مثل ىحا
البحث ،لحلظ نخجػ الػقػؼ عمى السقاربة الحزارية ليحه الحخب مغ خبلؿ مشجد السشجخة االستخاتيجي (الحخب الحزارية
عجه خبلصة أفكاره وتجاربو الكثيخة ،وضع فيو مبلمح ججية لشطخية عخبية حػؿ صجاـ الحزارات وىػ
األولى) ،الحؼ يسكغ ّ
السفكخ واألكاديسي العخبي الحؼ ع اش في الػاليات الستحجة األمخيكية ،ولكغ لع يدتيػه ىحا العير ،أو يجفعو لمثػرة عمى
مبادئو وقيسو الجيشية والحزارية.
أف مفيػـ (صجاـ الحزارات) الحؼ قيل ّأنو "س ّكو صامػئيل ىشتغتػف ...أزاح غيخه
وختاما يججر بشا التأكيج عمى ّ
مغ التدسيات والسرصمحات عغ دائخة االىتساـ أو الحػار" ،122لسا حسمو ىحا السفيػـ مغ تقاشبات شكمت كيانا ال متشاه مغ

الخؤػ االيجابية والدمبية ،ولسا فتحتو مغ أبػاب عمى الغخب كانت مػصجة أو ربسا تكاد تكػف كحلظ.
 -3السقهلة الثالثة  :حهار الحزارات لروجيو غارودي

ولجت ىحه السقػلة مغ رحع الترجؼ لسقػلة صجاـ الحزارات يقػؿ روجيو غارودؼ واصفا ومقخ ار شبيعة ىحا

الحػار":بيحا (الحػار بيغ الحزارات) وحجه يسكغ أف يػلج مذخوع كػني يتدق مع اختخاع السدتقبل .وذلظ ابتغاء أف يختخع
إف التجارب الحالية في آسية وأفخيقية وأمخيكة البلتيشية -تجارب غانجؼ وتجخبة الثػرة الثقافية
الجسيع مدتقبل الجسيعّ .
الريشية ،تجارب (نيخيخؼ) في 'الجساعية" في إفخيقية ،مثل تجارب الىػتيي التحخر في بيخو -تتيح لشا أف نخسع مشح اليػـ
الخصػط األولى ليحا السذخوع الكػني في القخف الحادؼ والعذخيغ ،مذخوع األمل.

أف مذخوع األمل يدتمدـ ،كيسا يخمق نديجا اجتساعيا ،وكيسا يختخع مفيػما سياسيا ججيجاً أف نسشحو بعجا
ذلظ ّ
ججيجا".123
إذاً ،فسذخوع حػار الحزارات الحؼ جاء بو روجيو ىػ مذخوع يخفس الرجاـ والرخاع بل يجعػ إلى التعاير بيغ

البذخ جسيعا عمى اختبلؼ مذاربيع .وىػ السذخوع األمثل الحؼ يسكغ أف يزع حجا العتجاد الغخب بشفدو .الغخب الحؼ

بأنو العارض الصارغ ،والذخ األبيس ،124داعيا إياه إلى االعتخاؼ بأف "مشابع الغخب (اإلغخيقية والخومانية
وصفو ّ
125
أف عرخ الشيزة الحؼ ُيعدػ إليو ،حدب الخواية الغخبية ،التفػؽ الحزارؼ
والسديحية) إنسا ولجت في آسية وأفخيقية"  ،و ّ
الغخبي "ىػ ليذ حخكة ثقافية وحدب ،بل والدة مػاكبة أنجبت الخأسسالية واالستعسار ،قج ىجـ حزارات أسسى مغ حزارات

الغخب باعتبار عبلقات اإلنداف فييا بالصبيعة وبالسجتسع وباإلليي ،بجؿ أف يكػف ذروة الشدعة اإلندانية" ،126وىػ بحلظ أؼ
روجيو غارودؼ يجعػ الغخب إلى فيع ذاتو والتعخؼ عمى أصػلو ألف فيع الحات ىػ الدبيل الػحيج لمتعخؼ عمى اآلخخ

ثع التقخب إليو ومحاورتو أمبل في االلتقاء عمى مبادغ مػحجة ،وقػاسع مذتخكة تكػف كفيمة بفتح الصخيق لمتفاىع
وفيسو ،ومغ ّ
والتعاوف والتعاير.
 -122قنصوه ،صالح  :مقدمة كتاب صدام احلضارات إعادة صنع النظام العادلي ،ص .10
 -وضلن هبذه العبارة األخرية نود أن نشري إىل أن ىنتغتون ىو واحد من الذين أ ّكدوا على أن الغرب ىو من أدخل العامل يف صراع احلضارات ،وذلك حني كان يقول
 :ابتداء من  1500بدأ التوسع الضخم للغرب مع رتيع احلضارات األخرى ،وقد دتكن الغرب أثناء ذلك من اذليمنة على أغلب احلضارات وإخضاعها لسلطتو ويف
دمر الغرب تلك احلضارات .راجع  :صامويل ،ىنتغتون  :صدام احلضارات ،ص  80وما بعدىا.
بعض األحيان ّ
10
123
 غارودي ،روجيو  :يف سبيل حوار احلضارات ،م.س ،.ص -124غارودي ،روجيو  :يف سبيل حوار احلضارات ،م.س ،.ص.9
 - 125ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها.
 - 126ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها.
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الغخب إلى االستفادة مغ الحزارات األخخػ لبمػرة مذخوع األمل لجيو مؤكجا عمى أنو بيحا الحػار فقط
كسا دعا
َ
يسكغ أف "يػلج مذخوع كػني يتدق مع اختخاع السدتقبل" ،127وىػ وحجه (أؼ حػار الحزارات) الحؼ "يعمسشا أال نترػر
السدتقبل في شكل إيساف ساذج (بالتقجـ) ،وال في صػرة فيس مغ إنجاز مذاريعشا إنجا از تقشيا ،بل عمى ىيئة شفػ حياة

ججيجة تامة بشدظ (البلأنا) و (البلعسل) و (البلمعخفة) .إف حػار الحزارات ىحا يداعجنا ،بحلظ عمى أف نتفتح في الرعيج
الثقافي عمى آفاؽ ال نياية ليا في السشطػر الحؼ تػحي بو في جسيع السجاالت أحجث تججدات الثقافة الغخبية".128

ثع راح يحث الغخب عمى ّأنو مغ الػاجب أف "نتعمع مغ الحزارات األخخػ السعشى الحقيقي لعبلقة السذاركة
ّ
129
اإلندانية التي تجج كل فاعمية ذاتيا وىي تشيس بعبء مغ أعباء السجتسع السدؤوؿ"  ،وليذ ىحا فحدب عمى حج تعبيخ

إف "فزميا األعطع يخجع إلى أنيا تجعمشا نكتذف " اآلخخ" و"كل اآلخخ " دوف فكخة مبيتة تزسخ التشافذ
روجيو بل ّ
والديصخة".130

فإف نطخية حػار الحزارات عشج روجيو غارودؼ قج مخت حدب زكي السيبلد بثبلث
و ركحا عمى ما تقجـ ّ
مخاحل ،131شكمت في عسػميا شخرية روجيو الفكخية في انتقاالتو بيغ األيجيػلػجيات واألدياف ،وشبيعتو الججلية واإلشكالية
تغيب ذىشيتو الحائخة بحثا عغ الحقيقة الزائعة واألمل السفقػد.
دوف أف ّ
السرحمة األولى :
الجعػة إلى الحػار بيغ الساركدية والسديحية ،وذلظ حيغ كاف غارودؼ في أوج تسدكو باألفكار الذيػعية ،رغع أنو
تكاد ال تػجج نقاط التقاء بيغ السديحية والساركدية؛ إذ األولى روحانية محزة والثانية مادية محزة.
السرحمة الثانية :
وتبجأ ىحه السخحمة ببجاية غارودؼ البحث عغ مشصقة ثقافية كػنية بجيمة عغ السشصقة الثقافية الغخبية ،التي سار
فييا الحػار بيغ الساركدية والسديحية مدتثس اخ في ذلظ الخبخة التاريخية لمساركدية والخصيج الخوحاني لمسديحية ،وغايتو
السثمى مغ وراء ذلظ الػصػؿ بشاء حزارة إندانية أكثخ شسػال.
وىي محاولة مغ غارودؼ تيجؼ إلى بشاء عبلقة بيغ اإليساف الجيشي والتاريخ السادؼ ،ولكغ ضيق الجائخة

واالقترار عمى الساركدية والسديحية لع يدسح بسشح الحػار الحزارؼ بعجه الكػني السشذػد.
السرحمة الثالثة :

في ىحه السخحمة كاف التخكيد عمى الحػار بيغ الغخب واإلسبلـ ،وىي الجعػة التي ضيخت واضحة وجمية في كتابيو

(وعػد اإلسبلـ) الحؼ أصجره سشة  ،1981و (اإلسبلـ في الغخب -قخشبة عاصسة الخوح والفكخ).

 -127ادلرجع نفسو ،ص.10
 - 128ادلرجع نفسو ،ص.216
 -129غارودي ،روجيو  :يف سبيل حوار احلضارات ،م.س ،.ص.162
 - 130ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها.
 -131ادليالد ،زكي وآخرون  :تعارف احلضارات ،دار الفكر ،دمشق ،ط ،1993 ،1ص ص.39-38
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أف العقبة الخئيدة أماـ حػار الحزارات ىي الشطخة التي حسميا الغخب عغ اإلسبلـ مشح
وقج اعتبخ روجيو غارودؼ ّ
بأف اإلسبلـ قػة حية ،ليذ بساضيو
أف الشطخة الستػازنة تحتّع عميشا كسا يقػؿ غارودؼ االعتخاؼ ّ
مئات الدشيغ ،في حيغ ّ
ألف فيو األبعاد اإلندانية السصمػبة ،والفخص السفقػدة في أنطسة الغخب
فقط ،بل بسا يسكغ أف يقجمو لرشع السدتقبلّ ،
الثقافية والفمدفية واالجتساعية واالقترادية .وربسا ىحا ما ساقو إلى اعتشاقو سشة .1982
وعمى وجاىة ما حسمو كتاب (في سبيل حػار الحزارات) لخوجيو مغ أفكار وتحميبلت إالّ ّأنو كسا يقػؿ زكي
السيبلد " مغ الرعب عمى الغخب أف يقتشع بخؤية غارودؼ في ىحا الكتاب فإنو أؼ الغخب بحاجة إلى أف يكػف أكثخ

ضغ خصأً فػكػياما".132
تػاضعا .فالغخب ليذ ىػ نياية التقجـ ،والنياية العالع ،وال ىػ نياية التاريخ كسا ّ

وىكحا و بعج شػؿ تأمل زكي السيبلد في نطخية حػار الحزارات لخوجيو غارودؼ تػقف عشج شخح جسمة مغ
أف غارودؼ نفدو لحساستو بالفكخة لع يجخؤ حتى عمى مجخد التفكيخ فييا ُمفادىا "ىل البيئة
األسئمة الػجيية فعبل ،ونعتقج ّ
العالسية وصمت مخحمة الشزج تتقبل فيو حػار الحزارات باالستعجاد الحيػؼ والتفاىع السذتخؾ ؟ وىل الغخب يدسح لشفدو

بأف يجخل في حػار مع حزارات ال يجج فييا التكافؤ معو وىػ السحكػـ بعقمية التػازف السادية ؟ وىل أف الحزارات

األخخػ كالحزارة اإلسبلمية واليشجية والدبلفية واإلفخيقية وحزارات العالع الثالث أخحت تػازنيا الصبيعي في البشاء
الحزارؼ ،واستعادت مقػماتيا وقجراتيا بسا يؤىميا إلى حػار مع الحزارات الكبخػ والستقجمة في العالع برػرة متكافئة ؟
أسئمة تبقى اإلجابة عشيا شي الكتساف رغع بعس التمسيحات التي أوردىا روجيو غارودؼ في كتابو (األصػليات السعاصخة

"أف األصػليات ،كل األصػليات ،أكانت تقشػقخاشية أو ستاليشية ،مديحية ،ييػدية أو
 أسبابيا ومطاىخىا) حيغ اعتبخ ّإسبلمية .تذكل اليػـ الخصخ األكبخ عمى السدتقبل ...حيث ال يسكغ حل أية مذكمة انصبلقا مغ مجتسع جدئي واستشادا إلى

133
بأف األصػلية ولجت في العالع الثالث وبكل أشكاليا ىػ مغ
أف القػؿ ّ
معتقجاتو الجامجة"  ،ولع يكتف بحلظ بل راح يؤكج ّ
ألنو مشح الشيزة فخض نسػذجو اإلنسائي والثقافي ،ومغ ىشا يرجر مخصط كتابو األصػلية الغخبية ىي
زعع الغخبّ ،

ثع ولجت كل األصػليات ردا عمى أصػلية الغخب.134
األصػلية األولىّ ،

ولئغ قػبمت نطخية حػار الحزارات بكثيخ مغ التجاىل في األوساط الغخبية ،فإنيا استقصبت اىتساـ السفكخيغ
والشخبة في الػسط اإلسبلمي عامة والعخبي مشو عمى وجو الخرػص ،وقج تجمى ذلظ مغ خبلؿ مجسػع الجراسات السشجدة

حػؿ حػار الحزارات ،والثقافات واألدياف ،ومغ خبلؿ جيػد السشطسة اإلسبلمية لمتخبية والعمػـ والثقافة التي كاف وال يداؿ
"بأف الحػار ىػ خيخ وسيمة لتشسية التعاير بيغ الذعػب وإزالة أسباب سػء الفيع وتذػيو ثقافاتيا
إيسانيا كبيخ ّ
وحزاراتيا" ،135نعع لقج "كاف لمسشطسة اإلسبلمية لمتخبية والعمػـ والثقافة دورىا الستسيد بحكع اختراصيا ورسالتيا في بمػرة
مفيػـ متكامل ومتػازف لمحػار بيغ الثقافات أو التحالف بيغ الحزارات أو التعاير بيغ األدياف" ،136وذلظ مغ خبلؿ عقجىا
البشاء.
أو مذاركتيا في العجيج مغ السؤتسخات السعدزة لثقافة الحػار الحزارؼ ّ

-132ادليالد ،زكي :ادلسألة احلضارية ،م.س ،.ص.67
 -133غارودي ،روجيو  :األصوليات ادلعاصرة -أسباهبا ومظاىرىا ،،تعريب خليل أزتد خليل ،دار عام ألفني ،ابريس ،ط ،2000 ،1ص.144
 - 134ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها.
135
 جهود األيسيسكو يف تعزيز احلوار بني الثقافات والتحالف بني احلضارات ،ص.5 - 136ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها.
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 - 4حهار الحزارات بين األنا واآلخر
أ -التجميات :

ألف العقل ىػ الحؼ يحاور ،بحكع
ال ريب أف الحػار بسا ىػ الجامع بيغ الفخقاء ىػ السشتج لمسعخفة الحقيقية ّ
أؼ تعخيف آخخ لمعقل ييجـ مذخوعية الحػار فيػ ممغى؛
ماىيتو ،أؼ بحكع كػنو عقل الػاقع وعقل العالع ،أو عقل الكػف ،و ُّ

أف الحػار العقمي ىػ الحؼ يذيع السعخفة مغ خبلؿ االشبلع عمى السشصمقات التي يسثميا اآلخخ مسا يديع في إزالة
بسعشى ّ
الرػر الشسصية والتي بجورىا تديع في خمق الترادـ وإلغاء التعاير الحؼ يربػ الحػار إلى تحقيقو .ونحغ لػ تتبعشا
الخصاب االستذخاقي لػججناه غاصا بسثل ىحه الرػر التي ما زادت الصيغ إال َّبمة.
فساىي حقيقة ىحا الخصاب الحؼ باتت كتب الخحبلت خيخ مسثل لو ؟ وكيف تجمت صػرة الذخؽ فيو؟ سؤاؿ قج
أجابشا عميو في دراستشا السػسػمة بػ" تسثبلت القجس في كتابات الخحاليغ الفخندييغ " نخجػ االشبلع عميو في عجدخاص مغ
إحجػ مجبلت السشرة األكاديسية التخكية.
ضل "تكػيشا ىبلميا سػاء عمى
إنو مغ السؤكج ّ
بأف الذخؽ في تاريخ الثقافة الغخبية التي كانت الخحمة إحجػ أوعيتيا ّ
السدتػػ الجغخافي أو الثقافي ،تكػيشا يعكذ متغيخات الثقافة الغخبية وإف ضمت لو ثػابت أو أنساط تفكيخ وتخيل مدتقخة .ومغ

أف الذخؽ نقيس الغخب سػاء بالسعشى الدمبي ،وىػ الغالب ،أو اإليجابي" ،137وىػ ما جاءت مقػلة
أبخز ىحه الثػابت ّ
بأف ىحا الحػار الحزارؼ ال يتحقق البتة بسثل ىحه الخؤية القاتسة الدػاد
الغارودؼ حػؿ حػار الحزارات لتأكيجه ،عمسا ّ
لمذخؽ وأىمو ميسا كاف ىحا الذخؽ ،وأياً كاف.

يتعيغ عميو بحؿ
يتعيغ عمى الغخب أف يتعمع شخيقة التعاير مع غيخه تساما كسا ّ
وعميو فإنا نعػد لمتأكيج عمى ّأنو ّ
ألف "اإلسبلـ كجيغ
الجيج لتحجيج العشاصخ السذتخكة بيغ الحزارات لمقزاء عمى اليػة السفتعمة ،وإني ألصفيا بالسفتعمة ّ

وحزارة عشجما يجعػ إلى التفاعل بيغ الحزارات يشكخ السخكدية الحزارية التي تجيخ العالع ،حزارة واحجة مييسشة

ومتحكسة في األنساط والتكتبلت الحزارية األخخػ ،فاإلسبلـ يخيج العالع مشتجػ حزارات متعجد األشخاؼ"138بغس الشطخ
عغ معتقج كل حزارة عمى عكذ الغخب الحؼ ضل يخػ في نفدو السييسغ الػحيج عمى العالع ،ىحا مغ جية ،ومغ جية

أف
أف السدمسيغ لع يبلقػا مغ العالع السديحي إال القميل مغ التعاشف والػد ،و ّ
أخخػ لقج بات عمى ىحا الغخب أف يعتخؼ ّ
بعج ،كسجس ػعة ،الذخط األوؿ واألىع الحؼ يؤىميع ألف يكػنػا مػجػديغ وحاضخيغ في عالع السدمسيغ
السديحييغ لع يحققػا ُ

وقجـ ليا الكارديشاؿ ماريمبل السدؤوؿ عغ أمانة شؤوف
أعجىا األب جػزيف كػؾ ولػيذ غارديو ّ
كسا جاء ذلظ "في دراسة ّ
أف السدمسيغ لع يبلقػا مغ العالع السديحي إالّ
غيخ السديحييغ في الفاتيكاف ( :يجب أف نعتخؼ وبكل شجاعة وصجؽّ ،
القميل مغ التعاشف والػد ...وقميمػف ىع الحيغ ّأولػىع العشاية الكافية ،بالخغع مغ أ ّف الخىباف والخاىبات أضيخوا اىتساما أكبخ
أف الغخبييغ السدتذخقيغ
في مجاالت التعميع والسداعجة والخعاية ،ولكغ جيػدىع بقيت جدئية أماـ اتداع االحتياجات كسا ّ

مشيع والعمساء الستخرريغ باإلسبلميات ،أضيخوا تعاشفا وتفيسا لكل ما يتعمق بأىجاؼ دراساتيع ،ولكغ تفيسيع لئلنداف

وتعاشفيع معو كاف أقل ...وىحا ما يأخحه السدمسػف عمييع في أيامشا ىحه ،مع شيء مغ المػـ والعتاب.وحتى اليػـ وفي أكثخ
األحياف عخؼ السدمسػف العالع الغخبي مغ خبلؿ األنطسة االستعسارية.

 -137دليل الناقد األديب ،م.س ،.ص.25
 -138بوسقطة ،السعيد ،بوبصلة ،خولة  :مفهوم ومنطلقات حوار وصراع احلضارات ،م.س،.ص.421
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بعج ،كسجسػعة ،الذخط األوؿ واألىع الحؼ
أف السديحييغ لع يحققػا ُ
وباخترار يجب أف نعي ،بكل مػضػعيةّ ،
يؤىميع ألف يكػنػا مػجػديغ وحاضخيغ في عالع السدمسيغ كسا ىػ ،وعمى حقيقتو)".139
ألف القخآف الحؼ رسع مشيج حياة متكاممة ،متى ما
أف"اإلسبلـ ىػ العجو األوؿ الحؼ تخذى مشو الحزارة الغخبيةّ ،
وّ
ألنو سيحقق
فإنو كفيل ألف يجعل مشيع قػة قادرة عمى التشافذ والتفػؽ عمى الحزارة الغخبيةّ ،
سار عميو السدمسػف ّ
االستقبلؿ الدياسي الحؼ يحخرىع مغ الييسشة الغخبية االقترادية والعدكخية ،وعشجىا تشيس الحزارة اإلسبلمية ويتزاءؿ

140
أف مغ األسباب التي تيجد حزارتو باالنييار ىػ العالع
شأف الحزارة الغخبية"  ،وربسا ىحا ما جعل ىشتغتػف يخػ ّ
يعجه سببا أساسيا في سقػشيا وانييارىا.
االسبلمي ،بل ويحىب إلى أبعج مغ ذلظ حيغ ّ

وقج أرجأ صاحب كتاب (الغخب واإلسبلـ والرخاع الحزارؼ) ذلظ العجاء إلى أسباب لعل أبخزىا ىػ "إدراؾ الغخب
أف الحزارة الغخبية بحاجة إلى ديغ يزع ليا حجوداً حتى ال تشقمب إلى فػضى ،وال يػجج مغ يترجػ لتمظ السيسة غيخ
ّ
اإلسبلـ ،فيػ ديغ الحزارة الحؼ يحجث تػازناً في جسيع أنذصة الحياة ،ىحا عجا كػنو عبلجاً حاسساً لحالة التغخيب

إف اإلسبلـ ىػ الحزارة الػحيجة التي جعمت
واالنخبلع التي يعيذيا السجتسع الغخبي ،ولحلظ فبل غخابة حيغ يقػؿ بعزيع ّ
ِ 
141
ألف اإلسبلـ كسا يقػؿ ىاممتػف جب  ":ليذ مجخد نطاـ مغ العقائج والعبادات،
بقاء الغخب مػضع شظ"  ،ال لذيء إالّ ّ
ّإنو أعطع مغ ذلظ كثيخا ،ىػ مجنية كاممة" ،142بل ىػ ديغ التدامح كسا دعا إلى ذلظ السدتذخؽ (تػماس أرنػلج) في كتابو
(الجعػة إلى اإلسبلـ) ،الحؼ بخىغ فيو "عمى تدامح السدمسيغ في جسيع العرػر مع مخالفييع في الجيغ ،عمى عكذ
مخالفييع معيع ،ىحا الكتاب الحؼ يعتبخ مغ أدؽ وأوثق السخاجع في تاريخ التدامح الجيشي في اإلسبلـ ،يصعغ فيو

السدتذخقػف الستعربػف وخاصة السبذخيغ مشيع ،بأف مؤلفو كاف مشجفعا بعاشفة قػية مغ الحب والعصف عمى السدمسيغ،

مع ّأنو لع يحكخ فيو حادثة إالّ أرجعيا إلى مرجرىا" .143ذاؾ ىػ اإلسبلـ بيغ مؤيجؼ الغخب ومعارضيو ،وتمظ ىي صػرة

الذخؽ والذخقي في عيػف السدتذخقيغ الغخبييغ الحيغ بجأ االستذخاؽ عمى يجييع "بجراسة المغة العخبية واإلسبلـ ،وانتيى-بعج

التػسع االستعسارؼ الغخبي في الذخؽ -إلى دراسة جسيع ديانات الذخؽ وعاداتو وحزاراتو وجغخافيتو وتقاليجه وأشيخ لغاتو،

وإف كانت العشاية باإلسبلـ واآلداب العخبية والحزارة اإلسبلمية ىي مغ أىع ما يعشى بو السذتذخقػف حتى اليػـ؛ نط اخ
144
أف
لمجوافع الجيشية والدياسية التي شجعت عمى الجراسات الذخقية"  ،عمى حج تعبيخ مرصفى الدباعي ،الحؼ يعػد ليؤكج ّ
الجافع الجيشي ىػ "الجافع األوؿ لبلستذخاؽ عشج الغخبييغ .فقج بجأ بالخىباف ( )...واستسخ حتى عرخنا الحاضخ ( )...وىؤالء

139
السماك ،دمحم  :مقدمة إىل احلوار اإلسالمي ادلسيحي ،م.س ،.ص ص.15-14
 ّ -140فريق عناد ،وجدان :ادلنهج القرآين ونظرية حوار احلضارات ،متاح على الشبكة www.iasj.net
 -141زتد السعدون ،زتيد  :الغرب واإلسالم وصراع احلضارات ،دار وائل للنشر ،عمان-األردن ،ط ،2002 ،1ص ص .99-98
 -ادلستشرق جب Gibbمن أكرب ادلستشرقني اإلصلليز ادلعاصرين ،كان عضواً ابجملمع اللغوي يف مصر ،وىو اآلن أستاذ الدراسات اإلسالمية والعربية يف جامعة
ىارفارد األمريكية ،وىو من كبار زلرري وانشري (دائرة ادلعارف اإلسالمية) .لو كتاابت كثرية فيها عمق وخطورة وىذا سر خطورتو .ومن كتبو  -1 :طريق اإلسالم
ألّفو ابالشرتاك مع آخرين وترجم من اإلصلليزية إىل العربية حتت العنوان ادلذكور.
 -2االجتاىات احلديثة يف اإلسالم صدر يف عام  1947وأعيد طبعو وترجم إىل العربية حتت ذات العنوان.
 -3ادلذىب احملمدي صدر يف عام  1947وأعيد طبعو.
 -4اإلسالم واجملتمع الغريب يصدر يف أجزاء ،وقد اشرتك معو آخرون يف التأليف .ولو مقاالت متفرقة .راجع  :السباعي ،مصطفى  :االستشراق وادلستشرقون (ماذلم
الوراق للنشر والتوزيع  -ادلكتب االسالمي ،مصر ،د.ط ،د.ت ،ص.40
وما عليهم) ،دار ّ
 -142إذلامي،دمحم  :جذور اخلالف احلضاري بني اإلسالم والغرب ،متاح على الشبكة www.alkhaleejonline.net
 -143السباعي ،مصطفى :االستشراق وادلستشرقون،م.س ،.ص ص33-32
 -144ادلرجع نفسو ،ص ص 20-19

63

جملت

جامعت احلسني بن طالل للبحوث  ,جملت علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا ملحق ( )4اجمللد (9102 )5

أف
ويذػىػا محاسشو
كاف ييسيع أف يصعشػا في اإلسبلـ
ويحخفػا حقائقو ليثبتػا لجساىيخىع التي تخزع لدعامتيع الجيشية ّ
ّ
ّ
أف السدمسيغ قػـ ىسج
اإلسبلـ -وقج كاف يػمئح الخرع الػحيج لمسديحية في نطخ الغخبييغ -ديغ ال يدتحق االنتذار ،و ّ

ثع اشتجت حاجتيع الى
لرػص وسفاكػ دماء ،يحثيع ديشيع عمى السمحات الجدجية ،ويبعجىع عغ ّ
كل سسػ روحي و خمقيّ .
اليجػـ في العرخ الحاضخ بعج أف أروا الحزارة الحجيثة قج زعدعت أسذ العقيجة عشج الغخبييغ ،وأخحت تذككيع بكل
التعاليع التي كانػا يتمقػنيا عغ رجاؿ الجيغ عشجىع فيسا مزى ،فمع يججوا خي اخ مغ تذجيج اليجػـ عمى اإلسبلـ لرخؼ

أنطار الغخبييغ عغ نقج ما عشجىع مغ عقيجة وكتب مقجسة ،وىع يعمسػف ما تخكتو الفتػحات اإلسبلمية األولى ثع الحخوب

وك ٍخه ألىمو ،فاستغمػا ىحا الجػ الشفدي وازدادوا نذاشا في
الرميبية ثع الفتػحات العثسانية مغ خػؼ مغ قػة اإلسبلـ ُ
الجراسات اإلسبلمية".145

وىكحا بات الخصاب االستذخاقي ،الحؼ"كذفت كتابات إدوارد سعيج كيف ُوضف االستذخاؽ لتذكيل كثيخ مغ الفكخ
الحزارؼ لجر أكثخ الشخب الفكخية الغخبية " 146يذكل عطيع الخصخ عمى الحػار الحزارؼ وما يربػ إلى تحقيقو ،بل لعمشا
مكخسا لفكخة الرجاـ .إنو الكحبة التي تحتل قمب
ال نجانب الرػاب إذا قمشا ّ
أف ىحا الخصاب بجوافعو وأبعاده ليذ إال ّ
الحزارة الغخبية.
 -2الحهار االسالمي -السديحي :

ال ججاؿ ّأنو و"دوف الغػص في مديحية الغخب ( )...وإسبلمية األنطسة التي تحكع السدمسيغ أو التشطيسات التي
فإف العالع يػاجو حالة تدتجعي الحػار االسبلمي السديحي بعيجا عغ
تتخح مغ اإلسبلـ شعا اًر ووسيمة لمػصػؿ إلى الدمصةّ ،

كل فخيق الفخيق اآلخخ
الجعػة أو التبذيخ ،فميدت الغاية مشو أسمسة السديحييغ وال تشريخ السدمسيغ ،بل غايتو أف يفيع ّ
147
"أف أتباع األدياف يشفخوف عغ مقاربة
ويتعاير معو ،وىػ أمخ غيخ مدتحيل عمى الخغع مسا تعتخيو مغ صعػبات"  ،ذلظ ّ
أؼ أمخ ما لع يججوا في ديشيع ما يأذف أو يجفع باتجاىو .وىحا يعشي أف الحػار اإلسبلمي السديحي يػجب القياـ بحخكة
معخفية مددوجة يقػـ ركشيا األوؿ عمى فيع اآلخخ كسا ىػ ،بل وكسا يقجـ نفدو ،ثع العػدة مغ ججيج إلى الجيانة التي نمتدميا

أف
كيف مع مدائل ومػضػعات وقيع الجيانة التي نعسل عمى معخفتيا ،وىحا يعشي ّ
لشكذف عشجىا مجػ إمكانية التػاصل والتّ ّ
أف مفيػـ
ركيدة الحػار ىشا ىي ركيدة معخفية تسارس الشقج اإليجابي الحؼ يدتجمي الحقائق ويقاربيا ،وىحا يعشي أيزاً ّ
التفاوض السدتػجب الستجرار السشافع الخاصة كساً ومفيػـ الججاؿ الحؼ يقػـ عمى إلحاؽ اليديسة بالصخؼ اآلخخ ىسا

أف أىجافيسا تختمف عغ أىجافو مغ جية ،ونتائجيسا تختمف عغ نتائجو بالزخورة
مفيػماف مسشػعاف في مشصق الحػار؛ ذلظ ّ
مغ جية ثانية".148
إف ىحا الحػار قجيع قجـ اإلسبلـ ،الحؼ جاء مدتػعبا الجيانات األخخػ ،داعيا إلى احتخاميا
ومغ السفيج ىشا القػؿ ّ
واحتخاـ أىميا وعجـ إلحاؽ األذػ بيع أوليذ العيج الشبػؼ ىػ القائل" :فإف احتسى راىب أو سائح بجبل أو واد أو مغارة أو

كل عجة ،ليع بشفدي وأعػاني وأىل مّمتي
عسخاف أو سيل أو رمل أو ردنة أو بيعة ،فأنا أكػف مغ ورائيع ّ
ذاباً عشيع مغ ّ
يغيخ أسقف مغ أسقفيتو ،وال راىب مغ
ذمتي ،وأنا أعدؿ عشيع األذػ...إلى أف يقػؿ  :وال ِّ
وأتباعي كأنيع رعيَّتي وأىل ّ

رىبانيتو ،وال حبيذ مغ صػمعتو ،وال سائح مغ سياحتو ،وال ييجـ بيت مغ بيػت كشائديع وبيعيع ،وال يجخل شيء مغ ماؿ

 -145السباعي ،مصطفى  :االستشراق وادلستشرقون ،م.س ،.ص ص .21-20
 -146بوالروايح ،دمحم  :نظرايت حوار وصدام احلضارات ،م.س ،.ص.103
 -147عرموش ،أزتد راتب  :مقدمة كتاب (مقدمة إىل احلوار اإلسالمي ادلسيحي) ،م.س ،.ص.7
 -148جرادي ،شفيق  :احلوار االسالمي ادلسيحي  -التحدايت والفرص  :متاح على الشبكة  ،www.al-akhbar.comبتاريخ [ 3كانون األول .]2012
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كشائديع في بشاء مدجج وال في مشازؿ السدمسيغ .فسغ فعل شيئا مغ ذلظ فقج نكث عيج هللا وخالف رسػلو .وال يحسل عمى

ذمتيع أيشسا كانػا مغ ٍّ
بخ وبحخ ،في السذخؽ والسغخب والذساؿ
يتعبج ،جدية وال غخامة .وأنا أحفع َّ
الخىباف واألساقفة وال مغ ّ
كل مكخوه .وكحلظ مغ يشفخد بالعبادة في الجباؿ والسػاضع السباركة( )...ليختع
والجشػب ،وىع في َّ
ذمتي وميثاقي وأماني مغ ّ
نز العيج قائبل  :ومغ خالف عيج هللا واعتسج بالزج مغ ذلظ فقج عرى ميثاقو ورسػلو" ،149نعع أوليذ بيت الخسػؿ دمحم

عميو الربلة والدبلـ بالسجيشة السشػرة ىػ مغ احتزغ أوؿ لقاء إسبلمي مديحي في التاريخ .الشظ ّأنو ال يشكخ عاقل ذلظ،
مخ التاريخ االسبلمي وفي عيػده السختمفة ،ولعل أبخزىا الحػار الذييخ في القخف
ثع تػالت المقاءات التحاورية بعج ذلظ عمى ّ
ّ
الثامغ بيغ الخميفة العباسي السيجؼ والبصخيخؾ تيسػثي األوؿ ،والحػار الحؼ جخػ في الحسبلت الرميبية وبالزبط سشة

 1219في مجيشة دمياط بسرخ بيغ الدمصاف األيػبي السمظ الكامل والقجيذ فخنديذ.150

ىحا و"يذكل السجسع الفاتيكاني الثاني (21تذخيغ الثاني ،نػفسبخ28-1964تذخيغ األوؿ ،أكتػبخ )1965السحصة
أف السجسع تحجث في القدع الثالث مغ الػثيقة التي صجرت عشو ،عغ
األبخز في مديخة الحػار االسبلمي السديحي؛ ذلظ ّ
اإلسبلـ بإيجابية وانفتاح مشاقزاً بحلظ ما ورد في رسالة البابا األسبق تبػس الثاني عذخ في عاـ  ،1957والتي وصفت

يقل
بأنو (أخصخ عمى الكشيدة) كسا وصفت الحزػر االسبلمي العالسي ّ
انتذار اإلسبلـ في أفخيقيا ّ
بأنو حزػر كارثي ال ّ
خص اخ عمى الذيػعية".151

كسا حسمت الجراسة التي وضعت أساسا لتشفيح مقخرات السجسع السدكػني الثاني كمسة ُمفادىا ّأنو "ال يسكغ استقباؿ
اإلنداف اآلخخ إالّ إذا كشا نعخفو ،وأولى مياـ السديحي ىي التعخؼ عمى شخيكو السدمع ال كسا ىػ بكل بداشة ،بل كسا يخيج
أف يكػف ،وىحه السعخفة يجب أال تكػف معخفة عالع االجتساع ،وىي معخفة جافة وغيخ حارة ،ولكغ يجب أف تكػف معخفة
حباً صادقاً ".152
يحبو ّ
الرجيق لمرجيق الحؼ يعسل أف يكذف في صجيقو كل ما ىػ حدغ وجيج ،وعمى أف ّ

والدؤؿ الحؼ يمح عميشا في ىحا السقاـ ىل بمغشا فعبل ىحه السخحمة مغ الرفاء الحىشي التي تجعل كل مغ السديحي
والسدمع يشطخ إلى اآلخخ كرجيق؟
ألنو بات "مغ
والحق أنشا ما نداؿ نخاوح مكانشا األوؿ ،إذ ال نكاد نبخحو لحطة حتى نعػد إليو لداعات شػاؿ؛ ّ
السفيج بل مغ الزخورؼ عشج الحجيث حػؿ نطختشا كسدمسيغ إلى السديحية وإلى الحػار مع أىل السديحية أف نذيخ إلى

153
وفرل الحجيث
جسمة مغ الحقائق" ،التي البج مغ التدميع بيا واالنقياد التاـ ليا .وقج ّ
حجدىا شفيق جخادؼ في ثبلث حقائق ّ
154
فرل فيسا يأتي:
عشيا في مقالو  ،غيخ أنشا نجسميا نحغ في ضػء ما ّ

إف اإلسبلـ رسالة إليية إلى الشاس جسيعا ،وىحا يعشي ّأنو ديغ يعتخؼ بإندانية اإلنداف وحّقو في سمػؾ
الحقيقة األولىّ :
أف الشطخة اإليسانية في اإلسبلـ تقػـ عمى أسذ ثبلثة:
درب اليجاية اإلليية ،عمى ّ
 األساس األوؿ :وحجانية الخالق. -149السماك ،دمحم :مقدمة إىل احلوار اإلسالمي ادلسيحي ،م.س ،.ص ص .14-13
 -150ادلرجع نفسو ،ص.14
 -151السماك ،دمحم :مقدمة إىل احلوار اإلسالمي ادلسيحي ،م.س ،.ص.14
 -152ادلرجع نفسو ،ص .15
 - 153جرادي ،شفيق  :احلوار االسالمي ادلسيحي  -التحدايت والفرص ،م.س ،.متاح على الشبكة.
 - 154ادلرجع نفسو.
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األساس الثاني :وحجة الحقيقة اإلندانية رغع تعجد انتساءات الشاس وصشػفيع. -األساس الثالث  :تحػيل السذكمة التاريخية لمبذخ ،أال وىي االختبلؼ إلى فخصة تكامل عمى قاعجة إعسار الببلد ورعاية

إف أكخمكع عشج هللا
شؤوف العباد قاؿ تعالى ( :يأّييا الشاس إنا خمقشاكع مغ ذكخ وأنثى وجعمشاكع شعػبا و قبائل لتعارفػا ّ
155
أف التعارؼ ىشا عمى حج تعبيخ الباحث شفيق جخادؼ البج أف يكػف عمى ضػء معيار التقػػ الحؼ يعشي
أتقاكع) .عمى ّ
رعاية الحزػر اإلليي في الخبلئق.

أما الحقيقة الثانية :فتتسثل في ارتباط حقيقة االعتقاد واإليساف بالحياة العسمية ويتجمى ذلظ في مخاعاة أحػاؿ الشاس في
كل فئة مغ
التعامل معيع ،وىحا كمو يحزخ في اإلسبلـ كجيغ مسا يجعل الجساعة السدمسة ليا فخص المقاء السفتػح مع ّ
تحب خمق هللا وتشاضل مغ أجل نذخ قيع التكامل والعجالة ورفع الطمع في الحياة.
الشاس ّ
الشبػات التي استكسمت حخكتيا
الحقيقة الثالثّ :
أف اإلسبلـ ليذ ديانة مفرػلة أوقعت قصيعة مع باقي األدياف بل ىػ ديغ ّ
يفخؽ بيشيع .قاؿ تعالى:
مشح بجء تاريخ البذخية ببعثة نبي الخحسة دمحم خاتع األنبياء والسخسميغ ،و ّأنو ديغ يؤمغ باألنبياء وال ّ

نفخؽ بيغ أحج مغ رسمو وقالػا سسعشا
(آمغ الخسػؿ بسا أندؿ إليو مغ رّبو والسؤمشػف ٌّ
كل آمغ باهلل ومبلئكتو وكتبو ورسمو ال ّ
وأشعشا غفخانظ ربَّشا وإليظ السريخ).156
إف األقخب لمحيغ آمشػا أؼ السدمسيغ مغ كل أىل الكتاب ىع أتباع السديح عميو الدبلـ الحيغ تتحقق فييع:
الحقيقة الخابعةّ :
 -1القشاعة بقجاسة السديح وأمو مخيع عمييسا الدبلـ.
 -2اإليساف باهلل ومحبة عباده.
أف الصبيعة الشفدية الشاتجة عغ إيسانيع السختكد أصبل عمى قػاعج سميسة
 -3تسيدىع ببشاء نفدي قائع عمى التػاصل؛ ذلظ ّ
تجفعشا إلى ّبخىع والتػاصل معيع ومجادلتيع بالتي ىي أحدغ كسا يشز عمى ذلظ القخآف الكخيع.
فالقاعجة الشفدية ليحا الحػار ىي التدميع ألصل كل إيساف ،وىػ اإليساف باهلل واالعتخاؼ بخرػصية كل جساعة؛

ٍ
أف التفاعل مع ىحه الخرػصيات يكػف بالتدابق بيغ أصحابيا لفعل الخيخات.
لكل جعمشا شخع ًة ومشياجا ،عمى ّ
إذ ّ

الحقيقة الخامدة :وفييا تبخز أخصخ صشػؼ التحجيات الحاصمة في الحػار بيغ الجساعات اإليسانية ،وىي غمبة مرالح
السؤس دة الصائفية أو السؤسدة الجيشية عمى روح التدميع اإليساني ،وتحػيل عشاويغ التػاصل بيغ الجساعات إلى قػاعج نداع

واحتخاب.

أف اإلسبلـ التاريخي أخح نسصية الخسالة
إف اإلسبلـ التاريخي ليذ ىػ اإلسبلـ الشبػؼ أو القخآني؛ ذلظ ّ
الحقيقة الدادسةّ :
السشغمقة عمى مرالح الحات ،بل وأحياناً أخح دو اًر مغاي اًخ لئلسبلـ الشبػؼ ،وىحا شأف كل تجخبة ديشية أو رسالة.
إذاً ،فسا لع نؤمغ إيسانا يقيشيا بيحه الحقائق وما يشزػؼ تحتيا مغ أسذ إيسانية لغ يتحقق ىحا الحػار الحؼ تذخئب
لو األعشاؽ ،ولكغ في خػاء عقجؼ وإيساني كبيخيغ ىحا مغ جية ،ومغ جية أخخػ ألنشا لحج ىحه المحطة لع نقف عمى

 -155احلجرات ،اآلية .13
 -156البقرة ،اآلية .284
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التحقيق الفعمي لمسبادغ العامة لمحػار بيغ الحزارات ،ىحه السبادغ التي كاف دمحم عميو الربلة والدبلـ عمى بداشة فكخه قج
حققيا مشح ما يقارب خسدة عذخ قخنا مغ الدماف ،والتي يسكغ حرخىا في الشقاط اآلتية

157

:

 -1احتخاـ الكخامة اإلندانية والسداواة بيغ البذخ وعجـ التسييد بيشيع أياً كاف نػع ىحا التسييد ،وكحلظ بيغ الجوؿ سػاء أكانت
صغيخة أـ كبيخة.

 -2الَقبػؿ الفعمي بالتشػع الثقافي بػصفو أحج السبلمح الثابتة لمسجتسع اإلنداني ،ومرج اًر غاليا لتقجـ البذخية وازدىارىا.
 -3االحتخاـ الستبادؿ والتدامح في مجاؿ وجيات الشطخ والقيع الخاصة بسختمف الثقافات ،ورفس تجنيذ القيع األخبلقية
والثقافية وانتياؾ الحخمات السقجسة.
كل زماف ومكاف ،مع ضخورة االعتساد عمى مجاالت القػة والثخاء والحكسة لكل
 -4االعتخاؼ بتشػع مرادر السعخفة في ّ
حزارة في إشار عسمية قػاميا اإلثخاء الستبادؿ.
 -5رفس كل محاوالت الييسشة والديصخة الثقافية والحزارية ،مع وجػب الترجؼ لمسحاىب والسسارسات اليادفة لخمق
الرخاع والرجاـ بيغ الحزارات.
 -6الدعي إليجاد أرضية مذتخكة بيغ مختمف الحزارات مغ أجل مػاجية التحجيات العالسية السذتخكة.
 -7القبػؿ بالتعاوف مع الدعي الحثيث لمتفاىع.
 -8االلتداـ بسذاركة جسيع الذعػب ،دوف تسييد ،في صشع القخار ،وتػزيع السشافع عمى السدتػػ السحمي و العالسي.
 -9التسدظ بسبادغ العجالة واإلنراؼ والدبلـ والتزامغ ،وكحلظ بالسبادغ األساسية لمقانػف الجولي وميثاؽ األمع الستحجة.
ألف "األصل في الترػر
وىي في مجسميا مبادغ ال تخخج عغ القيع التي دعا إلييا اإلسبلـ ديشا وشخيعة؛ ّ
االسبلمي ىػ السذاركة وبالتالي الحػار مع اآلخخ الحزارؼ (حػار حزارات) أو اآلخخ الجيشي (حػار األدياف) أما الرخاع
فيػ فخع .لحا جعل القخآف الحػار أحج مشاىجو األساسية" ،158وقج تجمى ذلظ في مػاضع كثيخة نحكخ عمى سبيل السثاؿ ال

الحرخ :

يفدج فييا
 حػار هللا سبحانو وتعالى مع السبلئكة "وإذ قاؿ ربُّظ لمسبلئكة إني جاعل في األرض خميفة قالػا أتجعل فييا مغ ُندبح بحسجؾ ِ
ويدفظ ِ
ِ
أعمع ماال تعمسػف".159
َ ّ
ُ ّ
الجماء ونحغ ِّ
ونقج ُس لظ قاؿ ّإني ُ
160
ِ
أمي إلييغ مغ دوف هللا. "...
يع أَأَنت ُقْم َت لمشاس اتخحوني و ّ
 حػار هللا مع ُرُسمو "وإ ْذ قاؿ هللا يا عيدى ابغ مخ َبل وحتى في حػاره مع الكافخيغ"قاؿ رّبِي لسا حذختشي أعسى وقج ُك ْش ُت بري اخ قاؿ كحلظ أَتَ ْت َظ آياتشا فشديتيا وكحلظ اليػـ
تُْشدى".161
خيٌخ مشو خمْقتشي مغ نار وخمقتو مغ شيغ".162
جل جبللو مع إبميذ"قاؿ ما مشعظ أال
َ
أم ْختُ َظ قاؿ أنا ْ
وحػاره ّ
تدجج إ ْذ َ

 -157بو الروايح ،دمحم  :نظرايت حوار وصدام احلضارات ،م.س ،.ص.46
 -158دمحم خليل ،صربي  :حوار احلضارات من منظور إسالمي ،متاح على الشبكة  ،www.abhatoo.net.maص.8
 -159البقرة  :اآلية .30
 -160ادلائدة :اآلية .116
 - 161طو :اآليتان .126-125
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رسُميع أفي هللا ٌّ
شظ فاشخ
والستتبع لمقخآف الكخيع يججه مميء بسحاورات الخسل مع أقػاميع ،أليذ مغ القخآف قػلو" :قالت ُ
الدساوات واألرض".163
أف
"ألع تخ الحؼ َّ
أليذ حػار إبخاىيع عميو الدبلـ مع ّ
اىيع في رّبِو ْ
مجعي الخبػبية مغ القخآف أيزا تأممو وىػ يقػؿ ْ
حاج إبخ َ
أحي وأميت قاؿ إبخاىيع فإف هللا يأتي بالذسذ مغ السذخؽ فأ ِ
ْت
ويسيت قاؿ أنا
يحي
اىيع رّبِي الحؼ
ُ
ُ
ُ ّ َ
أتاهُ هللا ُ
السْم َظ إذ قاؿ إبخ ُ
ِّ
ِّ
164
ِ
القػـ الطالسيغ" .
بيا مغ السغخب َفُبي َت الحؼ كفخ وهللاُ ال ييجؼ ْ
مجعي األلػىية والخبػبية فقج تعجدت مػاضع ذكخه في سػر القخآف الكخيع.
أما حػار مػسى مع فخعػف ّ
وكحلظ بقية الخسل عمييع الربلة والدبلـ حيث يحاوروف أقػاميع بالحكسة لجعػتيع إلى ديغ هللا ،وبياف الحق ليع والخد عمى
الذبيات التي يثيخونيا.

بأف اإلسبلـ ديغ حػار وتدامح فأيغ السديحية مغ ىحا الحػار؟
وكل ذلظ يجعمشا نخفع عقيختشا جازميغ ّ
165
بأف األصػؿ الجامعة ألىل األدياف ىي:
نقخ ّ
في البجء البج أف ّ

 -1اإليساف بالخالق و ّأنو مرجر كل حقيقة وقيسة.
أف السآؿ ىػ العػد إلى هللا ورفع كل تبايغ بسثل ىحه العػدة.
 -2اإليساف باليػـ اآلخخ و ّ

يعج التجمي الفعمي لئليساف.
 -3العسل الرالح الحؼ ّ
أسَمع الستحاوروف وجػىيع ليحه األصػؿ الجامعة زالت كل أسباب الفخقة والتشاحخ ،وبمغػا مخحمة العسل عمى
فإذا ْ

تحقيق ىحا الحػار السأمػؿ الحؼ ال يبجأ إالّ بالخصػة التي نرت عمييا الجراسة التي ُوضعت لتشفيح مقخرات السجسع
(أف أولى مياـ السديحي ىي التعخؼ عمى شخيكو السدمع) ،وقج عكذ ىحه الخوح ألوؿ مخة البابا
الفاتيكاني الثاني وىي ّ

وجييا تحية أخػية إلى السدمسيغ أثشاء زيارتو لمقجس في كانػف الثاني -يشايخ مغ عاـ ،1964
بػلذ الدادس في رسالة ّ
حيث أ ّكج عمى (احتخاـ أولئظ الحيغ يعتشقػف األدياف التػحيجية ،والحيغ يعبجوف معشا إلياً حقيقيا واحجاً) ،في حيغ جاءت
حجد البابا يػحشا بػلذ الدادس
التخجسة العسمية األولى في إنذاء األمانة العامة لذؤوف الجيانات غيخ السديحية ،والتي ّ

كل السؤمشيغ إلرساء عبلقات ججيجة بيغ الكشيدة والجيانات
ميستيا في رسالة كشدية جامعة ّ
تشز عمى (إجخاء الحػار مع ّ
األخخػ وعمى ضخورة التقارب برفة خاصة بيغ السدمسيغ) .يقػؿ صاحب كتاب (مقجمة في الحػار االسبلمي السديحي)
أف ثسة أديانا غيخ
أف ثسة مؤمشيغ باهلل غيخ مديحييغ ،و ّ
معمقاً بعج إيخاد ىحه الخسالة " :دّلت تمظ الخسالة ،ألوؿ مخة ،عمى ّ
تػجو مغ رأس الكشيدة (البابا) حتى قاعجتيا (السجسع) عمى ضخورة الحػار والتقارب مع السدمسيغ،
مديحية ،كسا دلت عمى ّ
أف الخبلص ليذ
مع ذلظ لع يرجر السػقف األكثخ جخأة واألكثخ وضػحا إال في عيج البابا يػحشا بػلذ الثاني الحؼ اعتخؼ ّ

ٍ
أدياف أخخػ مدتشجاً في ذلظ عمى دراسة أعجتيا
أف الخبلص يسكغ أف يتحقق مغ خبلؿ
وقفاَ عمى السديحية وحجىا ،و ّ
مجسػعة مغ عمساء البلىػت أمثاؿ" :رانيخ" ،و"فػف بالتدار" ،و"دؼ لػباؾ"و"دانياؿ"".166
الدساؾ بػابة
وبيحا السػقف الفاتيكاني ُفتحت بػابات الكشائذ األخخػ عمى اإلسبلـ وكاف أىسيا كسا يحكخ ذلظ دمحم ّ
مجمذ الكشائذ العالسي (مقخه جشيف) ،الحؼ أنذأ في عاـ  1971دائخة لمحػار مع األدياف ،وخاصة مع اإلسبلـ ،وقج

 -162األعراف  :اآلية .12
 -163إبراىيم  :اآلية .10
 -164البقرة  :اآلية .258
 - 165جرادي ،شفيق  :احلوار االسالمي ادلسيحي  -التحدايت والفرص ،م.س ،.متاح على الشبكة
 -166السماك ،دمحم  :مقدمة يف احلوار االسالمي ادلسيحي ،م.س ،.ص.16
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الحية ،حاولت إبخاز القزايا الفقيية
صجرت عشو في عاـ 1979وثيقة تزسشت السبادغ العامة لمحػار مع أىل األدياف ّ
الدساؾ كسا يأتي: 167
البلىػتية والقزايا العسمية لمحياة السذتخكة بيغ السؤمشيغ باألدياف السختمفة ،وقج ذكخىا ّ

 -1عمى الكشائذ إيجاد الدبل لتسكيغ الجساعات السديحية مغ الجخػؿ في حػار مع جيخانيا مغ السؤمشيغ بجيانات وعقائج

مختمفة.

 -2يجب اإلعجاد لمحػار معاً.

 -3عمى السذاركيغ في الحػار أف يأخحوا باالعتبار السػروث الجيشي والثقافي والتشػع العقجؼ الخاص بكل مشيع.
 -4عمى السذاركيغ في الحػار أف يتستعػا بحخية التعخيف بأنفديع.
يحخؾ الجيػد الثقافية في السجتسع.
 -5عمى الحػار أف ّ
 -6يكػف الحػار ميساً لمغاية عشجما يجعل الستحاوروف مغ حياتيع جدءاً مشو.
 -7يتحتّع متابعة الحػار مغ قبل مؤسدات مذتخكة في السجتسع.
 -8عمى السذاركيغ في الحػار مخاعاة التداماتيع العقجية.
 -9عمى السذاركيغ في الحػار مخاعاة انتساءاتيع الثقافية.

 -10عمى الحػار إثارة مدألة السذاركة في االحتفاالت الصقػس والعبادة والتأمل.
 -11يتحتّع التخصيط لمحػار وتشفيحه برػرة جساعية عشجما يكػف ذلظ مسكشاً.
 -12يتصمب التخصيط لمحػار وضع أسذ عامة لو ،محمية وإقميسية.

 -13يسكغ دعع الحػار مغ خبلؿ السذاركة االنتقائية في المقاءات والسشطسات الستعجدة األدياف.

ثع "تتابعت المقاءات والسؤتسخات والشجوات اإلسبلمية السديحية وانعكدت إيجاباً عمى مػقف مجمذ بصاركة
ّ
الكاثػليظ الحؼ أصجر رسالة راعػية قاؿ فييا ( :يعػد الحزػر السديحي في معطع البمجاف العخبية إلى نذأة السديحية.

ويذيج التاريخ عمى وجػد جساعات مديحية عخبية في مختمف مشاشق الذخؽ .وبسجيء اإلسبلـ في القخف الدابع بجأ تاريخ

مذتخؾ بيغ السديحييغ والسدمسيغ في الذخؽ العخبي ،وحزارة مذتخكة ورثت جسيع الحزارات الدابقة في ىحه الببلد .ولقج
أدت خبخة الساضي بالسدمسيغ والسديحييغ إلى االنريار في بػتقة واحجة ىي الحزارة العخبية ،مع احتفاظ كل مشيع

بأصالتو الجيشية وخرػصيات تقاليجه .ويذكل ىحا التخاث الحزارية السذتخؾ ضساناً الستس اخرية التفاعل الحؼ يػاجو اليػـ
مدتججات ال بج مغ استيعابيا ،وإمكانات َّ
البج مغ بمػرتيا ،وتحجيات ال بج مغ مػاجيتيا ،وذا كّمو يفتح األبػاب واسعة أماـ
مدتقبل ىحه الخبخة بكل حيػيتيا وأصالتيا)".168

وعمى شػؿ ىحه الخسالة فإنيا ضمت وفية لكل الجالالت التي حسميا ىحا السقتصف ،مؤكجة عمى روح التبلقي

أف التخاث العخبي السديحي ىػ الػجو السذخؽ لحاؾ الغشى
اإلسبلمي السديحي وعمى مدتػيات شتى ،بل وناصة عمى ّ
الثقافي في الكشائذ السديحية السختمفة في ضل الحزارة العخبية ،وعمى أّنو لػال التدامح الجيشي الدائج ما كاف لتمظ
الحػارات بيغ السديحييغ والسدمسيغ أف تقػـ بالخغع مغ روح الججؿ العقيع الحؼ اتدع بو بعزيا.

وقج كاف ليحه الخسالة أثخىا الفعاؿ في تحقيق التجاوب االسبلمي االيجابي مع ىحا التػجو السديحي الكاثػليكي،
حيث تجمى ذلظ في لقاء ات بيغ السدمسيغ والسديحييغ في مشاشق مختمفة مغ العالع العخبي (تػنذ ،ليبيا ،السغخب،

مرخ.169)...

 -167السماك ،دمحم  :مقدمة يف احلوار االسالمي ادلسيحي ،م.س ،.ص ص .17-16
168
السماك،دمحم  :مقدمة يف احلوار اإلسالمي ادلسيحي ،م.س ،.ص ص .18-17
 ّ -169ادلرجع نفسو ،ص ص 20-18
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يقػؿ صاحب كتاب (مقجمة في الحػار اإلسبلمي السديحي) بعج عخضو ليحه المقاءات معمقا " ويبخز مغ خبلؿ
ىحه السديخة الحػارية أمخاف أساسياف:

أف السػقف اإلسبلمي انتقل مغ التحفع إلى
أف التجاوب االسبلمي لع يختق إلى مدتػػ السبادرة ،صحيح ّ
األمخ األوؿ :ىػ ّ
التجاوب إالّ ّأنو يحتاج إلى السديج مغ اإلعجاد ،وإلى السديج مغ مخاجعة بعس السفاىيع والشطخيات حتى يشتقل إلى السخحمة
األىع وىي مخحمة السبادرة.

بعج بقجر مساثل مع
أف الحػار يكاد يكػف محرػ ار مع الكشيدة الكاثػليكية .فالجدػر الحػارية لع تستج ُ
أما األمخ الثاني :فيػ ّ
170
الكشائذ األخخػ ،وخاصة مع الكشيدة األرثػدكدية" .
وإنا لشخػ
وبشاء عمى جيػد السشطسة اإلسبلمية لمتخبية والعمػـ والثقافة ،وما تقجمو أيزا مشطسة السؤتسخ االسبلمي
ً
أف السدمسيغ قج بمغػا مخحمة السبادرة في الحػار البشاء ،بل لقج تجاوزوىا بكثيخ ،ولع يبق إال تفاعل اآلخخ مع كل تمظ
ّ
أف العالع
":إف مسا الشظ فيو ّ
السبادرات وبججية ألنشا في أمذ الحاجة إلى ذلظ .يقػؿ عبج العديد التػيجخؼ معد از ما نخاه ّ
االسبلمي ،مسثبل في مشطسة السؤتسخ االسبلمي ،يع ّج كتمة حزارية لمحػار والتػاصل بيغ الحزارات ،تتصمع إلى السدتقبل
وتدتشج إلى قيع بانية لئلنداف والحزارة .وىي بحلظ قػة لبشاء الدبلـ ،ولمتعاير والتػاصل بيغ الحزارات والثقافات".171

أف"الغخب في نطخنا ،ليذ خرسا؛ فالحزارة الغخبية حزارة إندانية ىادفة وبانية.
وليذ ىحا فحدب بل راح يؤكج ّ
يحخفػف التاريخ ،ويدّيفػف
والحيغ يدعػف إلى أف تكػف ىحه الحزارة في مػاجية صجامية مع الحزارة اإلسبلميةّ ،
تبيغ انتساؤىع العقائجؼ ،وانكذفت حقيقتيع التي شالسا
الحقائق ،ويديخوف في االتجاه السعاكذ إلرادة األسخة الجولية .وقج ّ

172
أف "ازدىار مدتقبل العالع يتػقف عمى
أخفػىا بججار مغ الذعارات الخادعة والػعػد الكاذبة"  .كسا لع يتػاف عغ بياف ّ
تحدغ العبلقات بيغ العالع االسبلمي والغخب مغ الشػاحي كافة " ،173داعيا إلى "الحخص عمى سبلمة ىحه العبلقات
مجػ ّ

أف ذلظ "مدؤولية
وضساف حسايتيا مغ اليدات ،ومغ مخاشخ االنجفاع األىػج ،ومغ تقمبات الدياسة االرتجالية" مشبيا إلى ّ
مذتخكة بيغ جسيع األشخاؼ ،بل ىي مدؤولية إندانية دولية".174
وإنا لشعتبخ ىحا الكبلـ وغيخه كثيخ صخخة تدتجعي مغ الغخب الػقػؼ والتأمل مغ أجل الدعي السذتخؾ إلقخار

األمغ والدبلـ.
 -3أبعاد الحهار الحزاري :

لع تكغ الجعػة إلى الحػار لتقف عشج مجخد عقج الشجوات والسمتقيات الجولية الجاعية لتعديد الجيػد مغ أجل حػار حزارؼ

جل ما
ّبشاء بيغ الذخؽ والغخب ،بل راح أصحابيا يبحثػف عغ أبعاد ىحا الحػار أمبل مشيع في الػصػؿ بو إلى القزاء عمى ّ
يعانيو العالع مغ تقمبات.
لعل أىع ىحه األبعاد الجعػة إلى التػاصل الحزارؼ والجعػة إلى التحالف الحزارؼ فكيف الدبيل إلييسا؟

 -170ادلرجع نفسو ،ص.20
 -171التوجيري ،عبد العزيز  :التواصل احلضاري بني الشعوب ،منشورات ادلنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة  -إيسسيكو ،الرابط -ادلملكة ادلغربية،2010،
ص.24
 -172ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها.
 -173ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها.
 -174ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها.
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 -1التهاصل الحزاري :

فإف التػاصل في
الفرلّ ،
إذا كاف التػاصل في المغة مذتقا مغ الفعل وصل الحؼ يعشي ضج اليجخاف ،وخبلؼ ْ
رارـ أؼ ضج التقاشع ،175أما اصطالحا فػ "ىػ ذاؾ التفاعل االيجابي ،الشاتج عغ استعساؿ حػاس
المغة يعشي ضج التَّ ُ
التػاصل في إرساؿ الخصاب واستقبالو ،الشابع مغ رغبة صادقة في صمة اآلخخ واالتراؿ بػججانو عغ شخيق الفيع

واإلفياـ ،السشصمق مغ إرادة الػصػؿ إلى السعخفة الحقة".176

أف" التػاصل الحزارؼ باعتباره تفاعبل ىػ تبادؿ الػصل ال القصع بيغ شخفيغ أو مجسػعة
وعميو فبل ريب ّ
أشخاؼ ،بحيث يرل كل شخؼ إلى الصخؼ الحؼ يقابمو أو يخغب في االقتخاب مشو والتعاوف معو .وىحا الزخب مغ
التػاصل اإلنداني الخاقي ،إنسا يشبثق مغ اإلرادة الجساعية والخغبة الستبادلة واإلحداس السذتخؾ بالحاجة إليو باعتباره

177
فإف" التػاصل الحزارؼ في مفيػمو الجاللي ،وفي مزسػنو
ضخورة مغ ضخورات التعاير والتفاىع بيغ الذعػب"  ،ومشو ّ
أف
الفكخؼ والثقافي ،إقامة الجدػر بيغ الثقافات والحزارات ،مغ خبلؿ تقػية الخوابط التي تجسع بيغ الذعػب ،باعتبار ّ

التػاصل مغ حيث ىػ ،إنسا يكػف بيغ األفخاد والجساعات ،بتبادؿ األفكار ومشاقذة اآلراء وبالبحث السذتخؾ عغ الحمػؿ
لمسذاكل القائسة التي تعاني مشيا الذعػب واألمع".

178

ولعل مغ أىع دواعي التػاصل كسا حجدىا دمحم القاسسي :

أ" -شبيعة اإلنداف اإلستخبلفية  :قاؿ تعالى ":وهللا أخخجكع مغ بصػف أمياتكع ال تعمسػف شيئا وجعل لكع الدسع واألبرار

واألفئجة لعمكع تذكخوف" الشحل .60:

كخـ اإلنداف وأنعع عميو بحػاس التػاصل لتتبع آيات هللا في الكػف ،وتحػيميا إلى عمػـ تؤىمو لترجيق
ومعشاه ّ
أف هللا ّ
وجل والعسل في الجنيا مع االستعجاد لآلخخة بقشاعة و يقيغ.
الػحي ،وتحقيق العبػدية هلل ّ
عد ّ

وجل" :وإذ قاؿ ربظ لمسبلئكة إني جاعل في األرض خميفة" البقخة.30:
وقاؿ ّ
عد ّ
ب -حاجيات اإلنداف االجتساعية  :وتتسثل في حاجتو لمذعػر بتقجيخ اآلخخيغ لو وتعبيخه عغ تقجيخه ليع ( )...فاإلنداف
مجني بصبعو كسا يقػؿ العبلمة ابغ خمجوف رحسو هللا ،فيػ ال يدتصيع أف يعير مشعدال عغ اآلخخيغ ،فتججه دائسا بحاجة
ماسة إلى التفاعل مع السجتسع مغ حػلو ،وذلظ بصخقو السختمفة ،والسخمػقات كميا تتػاصل فيسا بيشيا ،ويتسيد اإلنداف عغ

غيخه مغ السخمػقات األخخػ بالتػاصل الخاقي ،الفعل قبل القػؿ".179

إذاً ،فالتػاصل ىػ وسيمة مغ الػسائل التي تخمق جػا مغ التآلف والتآزر والتعاشف لتسكيغ األفخاد والجساعات مغ
التعارؼ ىحا عمى السدتػػ السجتسعي ،أما عمى السدتػػ اإلنداني فيػ مغ "أقػػ الػسائل الستاحة إلصبلح شؤوف العالع،
ولئلسياـ في إنقاذ األسخة اإلندانية مسا تتخبط فيو مغ مذكبلت تتخاكع وأزمات تتفاقع ،فذمت الدياسة الجولية حتى اآلف في

إيجاد تدػية عادلة وحمػؿ ناجعة ليا".180

 -175راجع  :ابن منظور ،رتال الدين دمحم بن مكرم :لسان العرب ،اجمللد السادس ،دار صادر ،بريوت-لبنان ،ط ،1997 ،1ص ص450-449
 -176القامسي ،دمحم  :التواصل احلضاري يف اإلسالم ،متاح على الشبكة  ،www.presstetouan.comبتاريخ [19فرباير ،]2016على الساعة
[.]18.27
 - 177التوجيري ،عبد العزيز  :التواصل احلضاري بني الشعوب ،ص ص.9-8
 -178ادلرجع نفسو ،ص.8
 - 179القامسي ،دمحم  :التواصل احلضاري يف اإلسالم ،م.س ،.متاح على الشبكة
 - 180التوجيري ،عبد العزيز  :التواصل احلضاري بني الشعوب  ،ص.8
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"إف التػاصل أيَّا كاف ،ومغ حيث السبجإ ،ىػ سمػؾ حزارؼ ،بالسفيػـ العسيق لمحزارة .والعالع
وجساع القػؿ ّ
أشج الحاجة إلى ىحه األنساط مغ الدمػؾ والسسارسات الستحزخة التي مغ شأنيا أف تخفف مغ أجػاء التػتخ التي
اليػـ في ّ

تدػد السجتسعات اإلندانية ،وتفتح السجاؿ أماـ تعديد التعاوف الجولي عمى شخيق حػار الثقافات وتحالف الحزارات،
181
بأف" التدامح ليذ صفة أخبلقية فحدب ،بل ىػ مخحمة
تجعيسا لمدبلـ العالسي"  ،وتسكيشا لثقافة التدامح إيسانا مشا ّ
حزارية ومجنية نبمغيا كجساعة بذخية ،حيشسا نتجاوز مػروث التخمف واالنحصاط الحزارؼ الحؼ نعانيو" 182ىحا مغ جية،

184
183
ثع
ومغ جية أخخػ ّ
فإف التدامح ال يعشي "إنياء ججلية الرخاع" بقجر ما "يعشي العسل عمى تشطيع ىحه الججلية"  .ومغ ّ
أف ىحا األخيخ ىػ في
فخص الحػار ّ
البشاء والشقج اليادؼ وصػال إلى مذخوع التػاصل الحزارؼ باعتبار ّ
خمق الكثيخ مغ َ

حقيقتو "نتيجة لمحػار والتقارب بيغ الثقافات يدتشج إلى الخصيج السذتخؾ بيغ الثقافات والحزارات والقيع والسبادغ السذتخكة

185
أف القاعجة التي يقػـ التػاصل الحزارؼ
بيغ األمع والذعػب ،ويشبثق مغ اإلرادة الجساعية لؤلشخاؼ السعشية بو"  .عمى ّ
لكل تمظ السبادغ العامة التي
ىػ االحتخاـ الستبادؿ والتفاىع كسا ىػ الذأف في العبلقات الجولية .كسا يمدـ أف يكػف مخاعيا ّ

نز عمييا الحػار مغ أجل تحقيق األىجاؼ التي يربػ إلى بمػغيا ،و ميسا تعجدت آليات ىحا التػاصل ووسائصو ،ىحه
ّ
التي حرخىا صاحب مقاؿ (الحزارة اإلندانية بيغ التػاصل والرخاع ..وصػال إلى العػلسة) في :التجارة ،الحخب ،الحسل
إف مفيػمي التجارة والحخب واضحاف ببل شظ ،أما الحسل
والتعخض والتعخيس ،شارحا كل مفيػـ عمى حجة بقػلوّ ":
تحخؾ األفخاد بيغ الكيانات الحزارية حامميغ معيع بعس مشتجات حزارتيع (السادية والسعشػية) إلى
فالسقرػد بو ىػ ّ
ثع يعػدوف مغ السشاشق الحزارية التي زاروىا ،وقج جمبػا معيع مشتجات شخيفة يقجمػنيا إلى
حيث يقرجوف ومغ ّ
مجتسعاتيع .بيشسا السقرػد مغ التعخض والتعخيس اإلشارة إلى فئة واسعة مغ نذاط أجيدة اإلعبلـ في الجولة الحجيثة

وكحلظ السعارض والسؤتسخات والسيخجانات وزيارات الفخؽ الفشية والعمساء واألكاديسييغ ،كسا يتزسغ ىحا السفيػـ أنذصة
186
ثع راح يؤكج عمى أنو إذا كاف تعخيف التػاصل يشصػؼ عمى التبادؿ بيغ األشخاؼ
التخجسة بجسيع أشكاليا ومدتػياتيا" ّ .
فإف ىحا ال يشصػؼ عمى مفيػـ الحخب لمػىمة األولى ،ولكغ في األغمب يشتيي األمخ بيا إلى تبادؿ األخح والعصاء
السعشيةّ ،

يتع بيا التػاصل ،داعيا الستمقي إلى
بيغ الغالب والسغمػب.وىشا يتػقف الكاتب ليدجل عجـ رضاه عمى ّ
كل الػسائط التي ّ
187
رل ىحا "إالّ بحزػر الػعي الحزارؼ وتكثيف آلياتو
االستفادة مغ الجػانب ّ
الخيخة فيو وتخؾ الجػانب الديئة  ،وقج ال َي ْح ُ

في حياتشا،حتى تتأسذ الذخوط البلزمة لبلنصبلؽ في رحاب الػعي وآفاقو ،بعيجا عغ أشخ التقميج الزيقة أو خيارات التبعية

السحلة " .188فبذعمة ذاؾ الػعي فقط يسكغ أف نشيي كل مفخدات التقميج األعسى مغ حياة اإلنداف ،لتربح "ذاتو ذاتاً عارفة

متحخكة باستسخار نحػ اآلفاؽ السعخفية السخجػة ،ىحا الػعي بآفاقو السعخفية ىػ الحؼ يعيج صياغة حياة اإلنداف وفق

 -181التوجيري ،عبد العزيز  :التواصل احلضاري بني الشعوب  ،ص.9
 -182زلفوظ ،دمحم  :احلضور وادلثافقة ،م.س ،.ص67
 - 183ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها.
 - 184ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها.
 - 185التوجيري ،عبد العزيز  :التواصل احلضاري بني الشعوب ،ص ص .12-11
 -186احملمد ،رفعت  :احلضارة اإلنسانية بني التواصل والصراع ..وصوال إىل العودلة ،رللة النبأ ،العدد ،62تشرين األول ،2001متاح على الشبكة
https://annabaa.org
 - 187ادلرجع السابق.
 -188زلفوظ ،دمحم  :احلضور وادلثاقفة ،م.س ،.ص.115
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مشطػمة ججيجة تشقل اإلنداف مغ واقع التقميج والتبعية إلى آفاؽ اإلبجاع واالستقبلؿ"189في ضل جػ حػارؼ يدػده التفاىع
واالحتخاـ.
 -أىداف التهاصل من مشظهر إسالمي:

لمتػاصل الحزارؼ مغ مشطػر الجساعة السدمسة مجسػعة أىجاؼ لعل أىسيا:
روجت عغ اإلسبلـ عقيجة ونطاما وحزارة.
 -1اليجؼ الفكخؼ :ويتسثل في ترحيح الرػرة التي ّ
 -2اليجؼ الدياسي :ويقػـ عمى إشخاؾ الحزارة اإلسبلمية في صشع القخار والكفاح ألجل إحبلؿ تػاصل حزارؼ مذتخؾ.
 -3ا ليجؼ االقترادؼ :ويقع عمى تقػية االقتراد االسبلمي مغ أجل التسكغ في السذاركة في صشع القخار.190
 -2التحالف بين الحزارات :

أف مرصمح تحالف الحزارات ىػ فكخة كاف قج شخحيا رئيذ الحكػمة االسبانية خػسي
مغ الزخورؼ البياف ّ
191
لػيذ ثباتيخو مغ فػؽ مشبخ الجسعية العامة لؤلمع الستحجة يػـ  22سبتسبخ سشة ، 2004و"شاركو رعاية الفكخة رئيذ
الػزراء التخكي رجب شيب أردوغاف .وما تبعيا في مايػ  ،2007مغ إصجار تحالف الحزارات " خصة التشفيح لعاـ

 ،"2009-2007التي استشجت إلى فكخة أف التحالف لغ يدتبجؿ أو يعيج تذكيل الخصط الحالية أو القشػات الدياسية".192

وىػ مغ حيث السفيػـ ال يسكغ أف يتحقق إال مغ خبلؿ الحػار فيػ "في العسق والجػىخ خبلصة نطخية الحػار

193
حج
أف الحػار ليذ غاية في ّ
بيغ الحزارات"  ،لحلظ لع تكغ فكخة التحالف لتغيب عغ األذىاف كسا يقػؿ التػيجخؼ "بدبب ّ
يبث
ذاتو ،وإنسا ىػ وسيمة إلى صيغة لمتعاير والتفاىع والتعاوف اإلنداني ،وىحه الريغة ىي (التحالف الحزارؼ) ،الحؼ ّ

الحياة في الحػار ،ويجعمو ذا فعالية ومخدودية".194

الخيخة التي
وألف "تحالف الحزارات ىػ الشتيجة الصبيعية لمحػار بيغ الحزارات ،وثسخة لو ،وىػ خبلصة لمجيػد ّ
بحليا حكساء ىحا العالع عمى مجػ عقػد مغ الدشيغ" ،195خاصة بعج إعبلف الجسعية العسػمية لؤلمع الستحجة لقخارىا بجعل
أف
عاـ ( 2001سشة األمع الستحجة لمحػار) ،فقج رأيشا مغ مشطػرنا أف ّ
نعجه البعج الثاني لشطخية الحػار الحزارؼ؛ ذلظ ّ
أف التفاىع سبيل إلى التعاير ،وىسا
الحػار عمى حج تعبيخ عبج العديد التػيجخؼ ىػ "مخحمة أولى عمى شخيق التحالف ،كسا ّ

معا األساس الخاسخ الحؼ يقػـ عميو التحالف بيغ الحزارات والثقافات ،الحؼ مغ شبيعتو أف يفتح اآلفاؽ أماـ التعاوف لسا
196
ُكمو ما لع يبمغ فيو كل شخؼ مغ أشخاؼ التحالف حجاً مغ
فيو الخيخ لمبذخية جسعاء"  ،عمى ّأنو لغ يأتي ىحا التعاوف أ ُ
اإلقخار باآلخخ تساما كسا ىػ الحاؿ في الحػار" ،فالتحالف إذاً ،يحتاج إلى اتفاؽ عمى اإلقخار باآلخخ ،وحل الرخاعات مغ

مشطػر حزارؼ مػحج يعيج الحقػؽ ويحافع عمييا ،فالتحالف اإلنداني يحتاج إلى وضػح إنداني بعيج عغ القصبية
التدمصية ،وىػ أمل حقيقي يسكغ أف يتحقق إذا وصمت قزية الحػار إلى كافة السدتػيات ،واتُفق بو عمى القػاسع السذتخكة،

 -189ادلرجع نفسو ،ص ص .116-115
 -190بوربعني ،وىيبة  :التواصل احلضاري يف عامل متغري ،رللة عود الند ،العدد  ،99متاح على الشبكة www.oudnad.net
 -191التوجيري ،عبد العزيز:احلوار وحتالف احلضارات ،منشورات ادلنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة  .......-األيسيسكو ،2009 ،ص.12
 -192سليمان ،ىاين  :عندما يبدع السيد يسني..قراءة يف كتاب "جدل احلضارات  :ثالثية احلوار والصراع والتحالف " ،متاح على الشبكة
 ،www.albawabhnews.comبتاريخ [16يونيو  ،]2015على الساعة[.]10.44
 -193التوجيري ،عبد العزيز:احلوار وحتالف احلضارات ،م.س ،.ص12
 -194ادلرجع نفسو ،ص.13
 -195ادلرجع نفسو ،ص.14
 -196التوجيري ،عبد العزيز:احلوار وحتالف احلضارات ،م.س ،.ص.11
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وتحالفت الحزارات عمى السدتػػ الذعبي قبل تحالفيا عمى السدتػػ الخسسي إذا جازت لشا التدسية ،وتذاركت في إعادة

الحقػؽ إلى أصحابيا عمى األسذ التي أجسعت عمييا كافة السػاثيق واألعخاؼ الجولية .فيل يسكغ أف يتع تحالف ما بعج
الحػار في السجػ السشطػر أـ أنو مجخد شعار فخضتو األحجاث األخيخة ؟"

197

سؤاؿ يحتاج إلى الكثيخ مغ التخيث مغ أجل إمعاف الفكخ وقخاءة األحجاث قخاءة عسػدية تبجأ مغ الحػار مشصمقا لتقف عشج

حجود ىحه الجعػة إلى التحالف التي نأمل أف تكػف ىي السخحمة التي" تكفل الحقػؽ الستداوية لؤلمع والذعػب ،وتزع

198
أف القاعجة األساسية التي يقػـ عمييا ىحا "التحالف ىي
الزػابط الستتباب األمغ والدمع في العالع"  ،السيسا إذا عمسشا ّ
السداواة واالعتساد الستبادؿ ،كسا ىػ الذأف في العبلقات بيغ الجوؿ" ،199عمى ّأنو"ال يذتخط في التحالف التكافؤ بيغ

ألف االعتخاؼ بالتكافؤ يتشاقس مع التحالف مغ حيث ىػ حْمف يجسع بيغ الفخقاء متعجدؼ الثقافات
األشخاؼ الستحالفة؛ ّ
متشػعي السذارب متفاوتي القجرات ،يجفعيع العسل في ىحا االتجاه الذعػر السذتخؾ بزخورة تجاوز الخبلفات وتخصي

200
ألف العالع اليػـ في حاجة ماسة إلى تججيج
العقبات التي تقف دوف التفاىع الحؼ يحقق السشافع ليع جسيعاً"  ،ال لذيء إالّ ّ
البشاء الحزارؼ لمعالع أجسع بالتحالف الحؼ ىػ الشتيجة الصبيعية لمحػار ،وعمى ىجؼ تعاليع الجيانات الدساوية والسبادغ

اإلندانية وفي إشار األمع الستحجة كسا يجعػ إلى ذلظ عبج العديد التػيجخؼ ،201ىحا األخيخ الحؼ آمغ بالتحالف الحزارؼ

مخحمة شبيعية لسا بعج الحػار ،ودعا إليو ،لكشو ما فتئ يذظ في كػف ىحا التحالف في ىحه السخحمة بالحات مغ تاريخ العالع

نطخية أبعج ما تكػف عغ التصبيق ،ليدتجرؾ مصسئشا نفدو أوال واآلخخ ثانيا قائبل":ولكغ األفكار اإلصبلحية الخائجة التي
غيخت حياة الشاس وانتقمت بيع مغ مخحمة الزعف والتأخخ إلى مخحمة القػة والتقجـ ،ضيخت أوؿ ما ضيخت ،أفكا اًر نطخية
ّ
مثالية لع يكغ أحج يتػقع ليا أف تربح حقائق تصبق في األرض بإرادة اإلنداف السؤمغ بالتقجـ ،بسا وىبو الخالق مغ سبحانو

202
ِ
بأف "كل السؤشخات
ثع راح يؤكج ّ
مغ ممكات وقجرات ،وبسا ُجبل عميو مغ استعجاد فصخؼ لمتصػر والشسػ والتججد السدتسخ" ّ ،
يتع في إشار التعاوف الجولي ،وييجؼ إلى
العامة في الداحة تجؿ عمى ّ
أف السجتسع الجولي يتصّمع اليػـ إلى فعل مؤثّخ ونافح ّ

فإف تحالف الحزارات ربسا كاف ىػ الريغة السبلئسة
تججيج البشاء الحزارؼ اإلنداني ،عمى نحػ لع تتبمػر صيغتو ُ
بعجّ ،
والقابمة لمتشفيح ،وىػ الفكخة السصخوحة اآلف في العجيج مغ السشتجيات ،وعمى مختمف السدتػيات ،والتي خخجت مغ رحع
الحػار بيغ الحزارات والثقافات ،الحؼ تفاعل مع الستغيخات ،وتصػرت مفاىيسو حتى تبمػرت في شكل مغ التفاىع اإلنداني

يبلقي اليػـ القبػؿ مغ غالبية األشخاؼ".203

ألف ىحا التحالف بيغ الحزارات لو "غايات نبيمة تدتحق أف يزحي مغ أجميا العاممػف بإخبلص مغ أجل
و ّ
204
الخيخ العاـ لبشي البذخ"  ،فقج باتت الحاجة اليػـ إلى إنذاء" ما يسكغ أف يكػف (مشطسة الحزارات الستحالفة) أو شيئاً

 -197رمضان ،حسن نبيل  :حتالف احلضارات هناية صراع ؟أم تتويج حلوار احلضارات ،متاح على موقع ديوان العرب ،بتاريخ [28أغسطس.]2009
 -198التوجيري ،عبد العزيز :احلوار وحتالف احلضارات ،م.س ،.ص.14
 -199ادلرجع نفسو ،ص15
 - 200ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها.
 -201التوجيري ،عبد العزيز :احلوار وحتالف احلضارات ،م.س ،.ص.16
 -202ادلرجع نفسو ،،ص ص .16-15
 -203ادلرجع نفسو ،ص.16
 -204ادلرجع نفسو ،ص.17
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مغ ىحا القبيل ،تكػف رديفا لؤلمع الستحجة ،وداعساً ليا ،تذتخؾ معيا في خجمة األىجاؼ السشرػص عمييا في السيثاؽ ،مع
أىجاؼ أخخػ لع تكغ مصخوحة أثشاء تأسيذ السشطسة الجولية في سشة  ،1945وىي اليػـ أمل البذخية ".205
 -مهقف العالم االسالمي من تحالف الحزارات :

أف أحجاث الدشػات األخيخة عمى حج تعبيخ عبج العديد التػيجخؼ قج أدت إلى " تفاقع الذكػؾ
مسا ال ريب فيو ّ
والسخاوؼ وسػء الفيع بيغ السجتسعات اإلسبلمية والغخبية ،كسا استغل الستصخفػف حػؿ العالع ىحه البيئة .ولغ يتسكغ سػػ
التحالف الذامل مغ تجشب أؼ تجىػر إضافي في العبلقات بيغ السجتسعات واألمع ،والحؼ مغ شأنو أف ييجد االستقخار
الجولي .ويدعى ىحا التحالف لسجابية ىحا االتجاه مغ خبلؿ إقامة نسػذج لبلحتخاـ الستبادؿ بيغ الحزارات والثقافات".206

ومغ أجل أال تتعثخ ىحه السبادرة ،بل ودفعا ليا إلى األماـ ،أنذأ األميغ العاـ الدابق لؤلمع الستحجة الديج كػفي عشاف لجشة

تزع أشخاصا بارزيغ تتمخز أىجافيا في:207
رفيعة السدتػػ ّ
 تقجيع تقييع خاص لمتيجيجات الججيجة والشاشئة لمدمع واألمغ الجولييغ ،وبذكل خاص القػػ الدياسية واالجتساعية
والجيشية التي تثيخ التصخؼ.



تحجيج اإلجخاءات الجساعية عمى أعمى السدتػييغ السؤسدي والسجتسع السجني لسػاجية ىحه االتجاىات.



التػصية ببخنامج عسل قابل لمتصبيق بػاسصة الجوؿ والسشطسات الجولية والسجتسع السجني ييجؼ إلى تذجيع التػافق
بيغ السجتسعات.

وستأخح المجشة رفيعة السدتػػ في االعتبار استخاتيجيات عسمية مشيا :


تقػية الفيع الستبادؿ واالحتخاـ والقيع السذتخكة بيغ الذعػب والثقافات والحزارات السختمفة.



مجابية تأثيخ السجسػعات التي تثيخ التصخؼ وإقراء اآلخخيغ الحيغ ال يذاركػنيع الخؤػ في العالع.



مػاجية التيجيج لمدمع واالستقخار العالسييغ الحؼ يذ ّكمو التصخؼ.
وبأف التعاوف العالسي شخط
بأف األمغ ال يتجدأّ ،
وبأنو حاجة حيػية لمجسيع ّ
زيادة الػعي في جسيع السجتسعاتّ ،
أساس ال يسكغ االستغشاء مغ أجل األمغ واالستقخار والتشسية.



لعل أىسيا:
وقج شخح التػيجخؼ بعج بدصو ىحه األىجاؼ مجسػعة مغ التداؤالت ّ
إلى أؼ مدتػػ يسكغ لمعالع اإلسبلمي أف يداىع في تحقيق ىحه األىجاؼ اإلندانية ؟ وما ىي القجرات والػسائل
والصاقات التي تتػفخ لجػ العالع االسبلمي لتعسيق التفاىع والفيع الستبادليغ بيغ السجتسعات اإلسبلمية والغخبية ؟ و ما ىي
يتعيغ عمى العالع االسبلمي الشيػض بيا في ىحه السخحمة التاريخية ؟
الخسالة الحزارية التي ّ
وإجابة مشا عمى ىحه التداؤالت حدب ما تػصمت إليو الجراسة يسكغ بياف السػقف اإلسبلمي مغ رسالة التحالف الحزارؼ
في :
أ  -الدور الفعال الذي تقهم بو السشظسة اإلسالمية لمتربية والعمهم والثقافة (األيديدكه) مغ خبلؿ األنذصة التي تشطسيا
في شكل نجوات أو مؤتسخات إقميسية كانت أـ دولية أو السذاركات في السشتجيات الجولية السشعقجة حػؿ تحالف الحزارات

فادىا"أف التحالف بيغ الحزارات
كسا أسمفشا تفريل ذلظ في الفرل الساضي ،حيث كانت تزصمع بتػصيل رسالة لمعالع ُم
ّ
أف الحػار بيغ الثقافات ىػ الدبيل الحؼ يؤدؼ باإلندانية إلى االستقخار ،ويخسخ قػاعج األمغ والدمع
ىػ اختيار استخاتيجي ،و ّ
 -205ادلرجع نفسو ،ص.18
 - 206التوجيري ،عبد العزيز :احلوار وحتالف احلضارات ،م.س ،.ص .20
 -207ادلرجع نفسو ،ص ص .21-20
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الجولييغ" ،208وما دور السشطسة في ىحا السذخوع إالّ "تعديد احتخاـ التشػع الثقافي الخبلّؽ ،وتقػية التفاىع والتعاير بيغ
الذعػب ،مغ خبلؿ تصػيخ مشاىج العميع والتخبية عمى حقػؽ اإلنداف وقيع السػاششة ،وتخبية األجياؿ عمى قيع التدامح

واالحتخاـ الستبادؿ".209

وىي (أؼ مشطسة األيديدكػ) لع تقف عشج ىحا الحج بل راحت تجعػ إلى تفعيل دور السجتسع السجني لمقياـ بأدواره في

مدانجة و مؤازرة السؤسدات الحكػمية في الجوؿ األعزاء عمى تحسل جدء مغ السدؤولية في معالجة مذكبلت العالع
االسبلمي ،مغ خبلؿ السصالبة بسديج مغ مذاركة الذباب والشداء في إبجاع نسػذج لمسػاششة وفق تعاقجات ججيجة.210

ب -خطة دولة قطر لتحالف الحزارات :

إف دولة قصخ اتخحت العجيج مغ
ىحه الخصة التي "لع تبجأ في حقيقة األمخ مع بجاية مذخوع تحالف الحزارات ،بل ّ
السبادرات في مجاؿ التعميع والذباب واليجخة واإلعبلـ ،والسيسا في األلفية الججيجة .وتعدزت ىحه السبادرة مع انصبلؽ مذخوع

تحالف الحزارات ،لحا تعج تمظ السبادرة التي الزالت تشفح ،جدءاً مغ خصتيا لتحالف الحزارات التي أضيف إلييا العجيج مغ
السبادرات لمفتخة .211"2009-2007

فجولة قصخ مغ خبلؿ ىحه الخصة تدعى " لتحقيق تقارب الحزارات لمتخفيف مغ حجة التػتخات بيغ أصحاب

األدياف الدساوية والثقافات" ،212وتقػـ ىحه الخصة "عمى دمج قزايا تحالف الحزارات في مشاىجيا التعميسية وتكثيف
المقاءات بيغ مسثمي األدياف والشخب الفكخية والذباب ،باإلضافة إلى الجور الفعاؿ لئلعبلـ القصخؼ في ترحيح الرػر

الشسصية لمذعػب والحزارات ،فجولة قصخ العخبية السدمسة التي تدتقبل أكثخ مغ مميػف شخز يشحجر بعزيع مغ أوشاف

ومشاشق ليا أدياف وثقافات تختمف عغ ديغ وثقافة البمج يعير الجسيع في تشاغع واندجاـ دوف تعارض مع ثقافة وديغ الحؼ

يقيسػف فيو ودوف ،ودوف أف يفقج أؼ مشيع ىػيتو وخرػصيتو الثقافية ".213

 - 208التوجيري ،عبد العزيز :احلوار وحتالف احلضارات ،م.س ،.ص.30
 -209ادلرجع نفسو ،ص.31
 -210التوجيري ،عبد العزيز  :األدوار الثقافية للمجتمع ادلدين من أجل تعزيز احلوار والسلم ،منشورات ادلنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة  -إيسيسكو ،الرابط -
ادلملكة ادلغربية ،2013 ،ص.7
 -211من تقرير خطة

عمل دولة قطر لتحالف احلضارات ،عن وزارة اخلارجية  -قطاع التعاون الدويل ،أبريل  ،2009ص.3
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