 1435هـ  2014 /م

مكتبة الإ�سكندرية بيانات الفهر�سة � -أثناء  -الن�شر (فان)

مكتبة الإ�سكندرية بيانات الفهر�سة � -أثناء  -الن�شر (فان)
م�ؤمتر تعارف احل�ضارات ( : 2011الإ�سكندرية ،م�صر)
تعارف احل�ضارات  :ر�ؤية جديدة مل�ستقبل العالقات بني احل�ضارات  /حترير زكي امليالد� ،صالح الدين اجلوهري– .
الإ�سكندرية  :مكتبة الإ�سكندرية ؛ .2014
تدمك 978-977-492-259-3

ي�شتمل على �إرجاعات ببليوجرافية.
 .1االت�صال الثقايف .2 .ال�صراع الثقايف .3 .العالقات اخلارجية� .4 .صدام احل�ضارات� .أ .امليالد ،زكي -.ب .اجلوهري،
�صالح الدين .ج .مكتبة الإ�سكندرية .د .العنوان .هـ .ال�سل�سلة.
		
ديوي – 303.482

2013 695509
رقم الإيداع2013/20322 :

ISBN: 978-977-492-259-3

تتقدم مكتبة الإ�سكندرية بال�شكر والتقدير
للوكالة ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون )Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC
وم�ؤ�س�سة كارنيجي بنيويورك Carnegie Corporation of New York
على الدعم املادي واملعنوي الذي َّقدمتاه للم�شروع.
© مكتبة الإ�سكندرية2014 ،

جميع حقوق الن�شر الورقي حمفوظة لدار الكتاب امل�صري/دار الكتاب اللبناين,
وذلك مبوجب اتفاق مربم بني املكتبة والدار
م�صر � 33 -شارع ق�صر النيل -القاهرة  -تليفون23924614/23934301/23922168 :
�ص.ب .العتبة الرمز الربيدي  - 11511القاهرة  -ج.م.ع ،فاك�سميلى +)202( 23924657
لبنان  -بريوت �شارع مدام كورى جتاه فندق بري�ستول  -بريوت  -تليفون  ،735732فاك�س + 9611351433 /
الطبعة الأوىل
 1435هـ  2014 -م

First Edition
A.D. 2014 - H 1435
Website: www.daralkitabalmasri.com
E-Mail: info@daralkitabalmasri.com

امليالد َّي نْي»
هذا الكتاب �ضمن فعاليات م�شروع «�إعادة �إ�صدار خمتارات من الرتاث الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجر َّي نْ ِي /التا�سع ع�شر والع�شرين ِ

احملتوى
مقدمة التحرير 9............................................................................................................................
كلمات االفتتاح 23................................................................................................................. ..
كلمة مكتبة الإ�سكندرية :الدكتور �صالح الدين اجلوهري 25........................... ..
كلمة مركز الدرا�سات احل�ضارية وحوار الثقافات ،كلية االقت�صاد والعلوم
ال�سيا�سية ،جامعة القاهرة 29.......................................................................................................
املحا�ضرة الرئي�سية :ف�ضيلة الإمام الأكرب�أحمد الطيب �شيخ الأزهر 33..............

الف�صل الأول
تعارف احل�ضارات ..الفكرة والت�أ�سي�س
تعارف احل�ضارات ..الفكرة واخلربة والت�أ�سي�س
زكي امليالد 55..................................................................................................................................
نحو ر�ؤية �إ�سالمية لتعارف احل�ضارات
حممد مراح 89.................................................................................................................................
تعارف احل�ضارات ..بني مقا�صد اخللق ومقا�صد الأمر
حامت بو�سمة 113...............................................................................................................................

الف�صل الثاين
تعارف احل�ضارات ..اخلربة واملمار�سة
التعارف بني احل�ضارات ..ر�ؤية �إ�سالمية ومناذج تاريخية
حممد عمارة 131............................................................................................................................
تعارف احل�ضارات ..مناذج تاريخية خالل احلرب والدبلوما�سية
نادية حممود م�صطفى165................................................................................................................
ر�ؤية الإي�سي�سكو للتعارف بني احل�ضارات وتعزيز امل�شرتك الإن�ساين
حممد بن �صالح 233.....................................................................................................................
الف�صل الثالث
تعارف احل�ضارات ..و�صورة الآخر
من �أجل تعارف �إيجابي للح�ضارات ..املركزية الفكرية الغربية يف ميزان النقد
�سعيد بن�سعيد العلوي 245.........................................................................................................
ال�صورة الثقافية للآخر يف �إطار نظرية تعارف احل�ضارات
�سارة حكيمي 265..........................................................................................................................
تعارف احل�ضارات ..واملنظومات القيمية
عا�صم حفني291............................................................................................................................

احل�ضور امل�سيحي العربي ..العمق والإ�شكاليات يف �إطار نظرية تعارف احل�ضارات
�سامح فوزي 329..............................................................................................................................
الثورة امل�صرية ..وتعارف احل�ضارات
حممد يو�سف عد�س355............................................................................................................
الف�صل الرابع
تعارف احل�ضارات ..يف ميزان النقد
م�صطلح تعارف احل�ضارات ..ر�ؤية �إ�سالمية حوار مع زكي امليالد
حممد كمال الدين �إمام 367....................................................................................................
يف القابلية على التعارف احل�ضاري ..البعد اجلوهري الغائب.
يحيى اليحياوي379................................................................................................................................
امل�ساهمون يف �أوراق امل�ؤمتر 427.................................................................................................
�أ�سماء امل�شاركني يف امل�ؤمتر 433............................................................................................

تعب بال�ضرورة عن وجهة نظر
الآراء الواردة يف هذا الكتاب ال رِّ
تعـب عن وجهة نظر م�ؤلفـيها.
مكتبـة الإ�سكندرية� ،إمنا رِّ

مقدمة التحرير

يف �شهر حزيران  -يونيو 2010م ،و�أثناء م�شاركتي (املحرر الأول) يف م�ؤمتر
نظمته مكتبة الإ�سكندرية يف مدينة الإ�سكندرية اجلميلة ،تقدمت باقرتاح لإدارة
مكتبة الإ�سكندرية يدعو لتخ�صي�ص م�ؤمتر حول فكرة (تعارف احل�ضارات) ،وكان
االقرتاح م�شفو ًعا بت�صور مو�سع ،ي�شرح طبيعة هذه الفكرة خلفياتها و�أبعادها،
عنا�صرها ومكوناتها ،فل�سفتها وحكمتها ،مع الإ�شارة �إىل عالقة هذه الفكرة،
بفكرة حوار احل�ضارات وما بينهما من مفارقات يف املبنى واملعنى ،وال�سياق
واالجتاه ،وامل�صدر واملنبع.
مدفوعا بثالث
وحني ق�صدت مكتبة الإ�سكندرية بهذا االقرتاح ،كنت
ً
خلفيات مت�صورة وراجحة عندي ،وهذه اخللفيات الثالث هي:
واثقا بدرجة كبرية ب إ�مكانية موافقة �إدارة مكتبة الإ�سكندرية على
�أو ًال :كنت ً
نابعا من �أمرين متالزمني ،الأول:
االقرتاح ،ومن�ش�أ هذه الثقة بهذه الدرجة ،كان ً
العالقة الطيبة واملمتازة بيني وبني �إدارة املكتبة ،العالقة التي منت وتوا�صلت
ب�صورة مت�صاعدة ،وتطورت �إىل التعاون يف �أعمال م�شرتكة .والأمر الثاين :قادين
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�إليه ما تكون عندي من معرفة مبا�شرة ومرتاكمة عن �شخ�صية املكتبة� ،إذ وجدتها
مكتبة منفتحة على الأفكار ،ومرحبة باملبادرات ،وم�شجعة على االبتكار ،و�أنها
تتعامل ب�أفق وا�سع ونظر بعيد.
وقد وجدت فيما بعد �أن هذه الثقة كانت يف حملها ،فبعد �أن حتدثت عن
فكرة امل�ؤمتر يف �شهر يونيو 2010م ،وقبل �سفري من هناك ح�صلت على �شبه
موافقة مبدئية ،وخالل �أقل من �سنة حتول هذا االقرتاح �إىل فعل عملي ،بانعقاد
هذا امل�ؤمتر.
ثانيا :لقد وجدت �أن مكتبة الإ�سكندرية يف ر�سالتها وخطابها و�أن�شطتها لي�س
ً
عمليا ،وب�صورة
فعليا ،ومتار�سها ًّ
فقط تنه�ض بفكرة (تعارف احل�ضارات) و إ�منا تتمثلها ًّ
فعالة وم�ستمرة ،وذلك من خالل مراكزها املتعددة ،وعالقاتها الوا�سعة مع العديد
من املجتمعات والثقافات ،وبوا�سطة جمموع �أن�شطتها ال�سنوية املكثفة واملتنوعة.
وحني العودة �إىل الر�سالة التي حددتها املكتبة لنف�سها ،و�أرادت الو�صول
�إليها ،والنهو�ض بها ،فهذه الر�سالة تتحدد ح�سب ر�ؤية املكتبة ،يف �أن ت�صبح املكتبة
(مرك ًزا للتميز يف �إنتاج املعرفة ون�شرها ،وملتقى للحوار والتفاهم بني ال�شعوب).
فريدا
مركزا ً
وترى املكتبة نف�سها وبكل ثقة ،أ�نها (قد جنحت يف �أن ت�صبح ً
للحوار بني ال�شعوب واحل�ضارات ،من خالل اجتذاب امل�شاركني من كل �أنحاء
العامل ،ففي املكتبة تتال�شى كل االختالفات ،ويبقى حب املعرفة والتفاهم

11

مقدمة التحرير

11

واحرتام �إن�سانيتنا امل�شرتكة) ،هذا ما جاء يف التقرير ال�سنوي للمكتبة للفرتة
املمتدة ما بني يوليو � 2007إىل يونيو 2008م.
ويف كل �سنة هناك جدولة كبرية من امل�شاريع والأعمال التي تنه�ض بها
املكتبة يف �إطار توا�صلها مع الثقافات الإن�سانية املتنوعة ،والتي ت�شمل العديد
من املجاالت وامليادين ،ومنها ميادين العلوم والفنون والآداب والبيئة واجلغرافيا
وغريها ،ومن خالل مراكز متعددة تن�شط داخل املكتبة ،ومنها مركز الفنون،
ومركز اخلطوط ،ومركز توثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي وغريها.
مهما يف التقاء
ثالثًا :الإ�سكندرية املدينة التي يعرفها التاريخ ً
جيدا بو�صفها ً
مركزا ًّ
الثقافات وتعارفها ،فهي املدينة التي �أ�س�ست كما يقول الدكتور م�صطفى الن�شار
يف كتابه (مدر�سة الإ�سكندرية الفل�سفية بني الرتاث ال�شرقي والفل�سفة اليونانية)
ال�صادر �سنة 1995م ،ال لتكون عا�صمة للدولة فح�سب ،بل لتكون مدينة عاملية
وذلك للمرة الأوىل يف تاريخ املدن ،واعتربها امل�ؤرخ تارن �أنها كانت �أعظم مدينة
يف العامل املعروف �آنذاك ،وي�ضيف امل�ؤرخ تارن :و�إذا كانت �أثينا قد احتفظت
لنف�سها منذ قدمي الزمان ،ف�إن الإ�سكندرية قد علت عليها ،وحجب بها�ؤها بريق
�أثينا ف�أ�صبحت قبلة العلوم والآداب التي ي�شد �إليها الدار�سون رحالها.
لهذه اخللفيات الثالث جاءت املبادرة بطلب عقد م�ؤمتر حول فكرة (تعارف
احل�ضارات).
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ويف الرابع ع�شر من �شهر جمادى الآخرة 1432هـ ،املوافق الثامن ع�شر
من �شهر مايو 2011م ،عقد هذا امل�ؤمتر يف مدينة الإ�سكندرية بعنوان (تعارف
دوليا نظمته مكتبة الإ�سكندرية بالتعاون مع مركز احلوار
احل�ضارات) ،وكان م� ًؤمترا ًّ
يف الأزهر ال�شريف ومركز الدرا�سات احل�ضارية وحوار الثقافات بكلية االقت�صاد
والعلوم ال�سيا�سية يف جامعة القاهرة.
ح�ضر امل�ؤمتر جمع كبري من الباحثني والأكادمييني من م�صر والعامل العربي،
ومن بع�ض الدول الإ�سالمية مثل تركيا وماليزيا و�إندوني�سيا وكو�سوفا ونيجريا
ومايل.
وقد ناق�ش امل�ؤمتر على مدى يومني ،خم�سة حماور �أ�سا�سية ،توزعت على
خم�س جل�سات عمل ،وحتددت هذه املحاور يف املو�ضوعات التالية( :تعارف
احل�ضارات الفكرة والت�أ�سي�س ،التعارف احل�ضاري يف الفكر الإ�سالمي ،تعارف
احل�ضارات اخلربة واملمار�سة ،تعارف احل�ضارات واملجاالت املختلفة ،تعارف
احل�ضارات وتغيري العامل).
أكادمييا من م�صر وال�سعودية وتون�س
وحتدث يف امل�ؤمتر ثمانية ع�شر ً
باحثا و� ًّ
واجلزائر واملغرب وتركيا� ،إىل جانب مداخالت ومناق�شات مو�سعة وم�ستفي�ضة من
احل�ضور ،كما كانت هناك حما�ضرة مميزة لف�ضيلة الإمام الأكرب الأ�ستاذ الدكتور
�أحمد الطيب �شيخ الأزهر �ألقيت يف جل�سة االفتتاح� ،إىل جانب كلمة املكتبة
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التي �ألقاها الدكتور �صالح الدين اجلوهري ،وكلمة مركز الدرا�سات احل�ضارية
وحوار الثقافات يف جامعة القاهرة �ألقتها الدكتورة باكينام ال�شرقاوي.
ومثل هذا امل�ؤمتر حمطة مهمة يف م�سارات تطور فكرة تعارف احل�ضارات،
�سوف يتذكرها ويتوقف عندها من يتتبعون تاريخ تطور هذه الفكرة ،التي �شقت
فكريا
طريقها نحو املجال التداويل ،و�شهدت وما زالت ت�شهد ًّمنوا وجتد ًدا
وتراكما ًّ
ً
ومعرفيا.
ًّ
وق ُِّدم يف هذا امل�ؤمتر ،جمموعة من الأوراق البحثية اجلادة واملهمة ،لباحثني
و�أكادمييني م�شهود لهم باخلربة واملعرفة ،تناولوا احلديث عن فكرة تعارف
احل�ضارات من زوايا متنوعة ،ومن مداخل متعددة ،وباال�ستناد �إىل خربات
ومعارف متخ�ص�صة.
فمن م�صر ،كانت هناك م�شاركة ملجموعة من الباحثني املعروفني ،وهم
ح�سب ترتيبهم يف الربنامج :الدكتور �سيف الدين عبد الفتاح �أ�ستاذ النظرية
ال�سيا�سية بجامعة القاهرة ،الذي حتدث حول (الإ�شكاليات املنهجية واملعرفية
لبناء مفهوم تعارف احل�ضارات) ،وح�سب ر�أيه ف�إن البحث عن هذه الإ�شكاليات
املنهجية واملعرفية يعد من املقت�ضيات ال�ضرورية لبناء مفهوم تعارف احل�ضارات،
جديدا يت�صل باملجال احل�ضاري الإ�سالمي ،ويف هذا النطاق عالج
مفهوما ً
بو�صفه ً
الباحث مفهوم تعارف احل�ضارات من جهة عالقته مبفاهيم احلوار والتوا�صل
والتعاون� ،إىل جانب عالقته مبفهوم العوملة.
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وحتدث الأ�ستاذ مدحت ماهر الباحث يف مركز احل�ضارة للدرا�سات
ال�سيا�سية بالقاهرة ،حول (الت�أ�سي�س املعريف والر�ؤية القر�آنية لتعارف احل�ضارات)،
ومناق�شا بع�ض الكتابات والدرا�سات التي
وتطرق �إىل اجلانب النقدي متتب ًعا
ً
معتربا �أن هذا اجلانب النقدي �سوف
حاولت الت�أ�سي�س ملفهوم تعارف احل�ضاراتً ،
ي�سهم يف تطوير وتعميق هذه الت�أ�سي�سات املعرفية لهذا املفهوم احل�ضاري اجلديد.
وقدم الدكتور حممد كمال الدين �إمام �أ�ستاذ ورئي�س ق�سم ال�شريعة كلية
احلقوق جامعة الإ�سكندرية ،ورقة بعنوان (م�صطلح تعارف احل�ضارات ..ر�ؤية
�إ�سالمية حوار مع زكي امليالد) ،ناق�ش فيها ر�ؤية زكي امليالد ملفهوم تعارف
احل�ضارات ،والر�أي عنده بعد هذه املناق�شة �أن تعارف احل�ضارات ،باملعنى الوظيفي
ينبغي �أن يتحرك يف م�سارين ،هما:
امل�سار الأول :تكويني ،وظيفته حفظ التنوع باعتباره �سنة كونية ،وال�سياق
القر�آين يف قوله تعاىل :ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﮊ [احلجرات ]13 /يدعم هذا التنوع ،لأن اخللق واجلعل كليهما ي�شري
�إىل اجلبلَّة والفطرة.
امل�سار الثاين :تكليفي ،لأن كلمة (لتعارفوا) لي�ست جمرد تو�صيف لواقع،
بل هي تكليف بواجب ،وعليه ف�إن �أمة الإ�سالم مطالبة ب�أن تكون الأمة الو�سط،
والأمة القدوة ،والأمة املبادرة �إىل تفعيل مبد أ� تعارف احل�ضارات.
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كما حتدث الدكتور حممود عزب الأ�ستاذ بجامعتي الأزهر وال�سوربون
وم�ست�شار �شيخ الأزهر ل�ش�ؤون احلوار ،حول (حوارات التعارف البينية داخل
احل�ضارة الإ�سالمية)ً ،
م�سلطا ال�ضوء على ما �شهدته احل�ضارة الإ�سالمية من
حوارات بينية لها عالقة مبفهوم التعارف ،مبا ي�سهم يف لفت النظر �إىل هذا املفهوم
الإن�ساين واحل�ضاري يف املجال الإ�سالمي.
ومن جهته قدم الدكتور عا�صم حفني املحا�ضر يف ق�سم الدرا�سات
الإ�سالمية والعربية يف مركز الدرا�سات ال�شرق �أو�سطية بجامعة ماربورج الأملانية،
منطلقا من خلفية يقررها
ورقة عنوان (تعارف احل�ضارات ..واملنظومات القيمية)ً ،
بقوله :متثل املنظومة القيمية مكونًا ها ًّما لكل ح�ضارة ،وعالمة مميزة يف حتديد
هويتها ،كما �أن لكل ح�ضارة ،ما ميكن ت�سميته بالكود القيمي ،الذي يتعني
فهما
معرفته والإملام به عند الرغبة يف معرفة الآخر واحلوار معه ،بهدف فهمه ً
جي ًدا ،والتعاي�ش معه ،واحلد من الأحكام امل�سبقة التي تعمق اخلالف وتذكي
الكراهية ورمبا ت�ؤدي �إىل ال�صراع ،وعليه فال ميكن َت َ�ص ُّور حوار جاد وفاعل ومثمر
ومنتهيا يف اخلامتة �إىل
للح�ضارات دون معرفة مو�ضوعية ملكونات كل ح�ضارة.
ً
الت�أكيد على �أن التعرف على املنظومة القيمية ل آلخر ،واحرتامها يف �إطار ما يعرف
بتعارف احل�ضارات ،ال يعني بال�ضرورة قبول هذه القيم والدعوة �إىل �إحاللها
بدي ًال عن منظومة الأنا القيمية.
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و�أما الدكتور �سامح فوزي نائب مدير منتدى احلوار مبكتبة الإ�سكندرية،
فكانت له ورقة بعنوان (احل�ضور امل�سيحي العربي ..العمق والإ�شكاليات يف �إطار
نظرية تعارف احل�ضارات) ،اعترب فيها �أن التعارف بني احل�ضارات يف هذا ال�سياق،
يرمي �إىل البحث يف عالقات املعرفة بني احل�ضارات املتنوعة ،ويعني بالدرجة
البحث عن م�صادر التنوع والغنى يف ثنايا وروافد احل�ضارة الواحدة ،وهو ما ُيعد
�ضرورة �أ�سا�سية يف فهم الذات ،ومن ثم العبور املعريف �إىل الآخر احل�ضاري .ومن
هذه اجلهة يرى الباحث �أن احل�ضارة العربية غنية بتنوعها الثقايف ،والديني،
والعرقي ،واملذهبي ،يف حميط ح�ضاري حي ،متفاعل ،ثري مبظاهر االختالف،
خطرا على م�ستقبله ،وميثل
والتنوع عالمة ثراء مميزة له ،و�إق�صاء املختلف ي�شكل ً
امل�سيحيون العرب �أحد روافد التنوع يف احل�ضارة العربية ،باختالف معتقدهم
الديني عن معتقد الغالبية من ال�سكان العرب امل�سلمني ،وتنوعهم املذهبي ،مما
عن�صرا م�ضافًا للجدارية الدينية العربية ،التي تعرف �ألوانًا من
ي�شكل يف ذاته ً
التنوع الإثني والديني واملذهبي.
وقدمت الدكتورة نادية حممود م�صطفى �أ�ستاذ العالقات الدولية ورئي�س
ق�سم العلوم ال�سيا�سية كلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية جامعة القاهرة ،ورقة
بعنوان (تعارف احل�ضارات ..مناذج تاريخية خالل احلرب والدبلوما�سية) ،توقفت
�سلما �أم حربًا،
فيها �أمام ق�ضية كيف يحدث التفاعل والتبادل �صرا ًعا �أم تعاونًاً ،
بحثا يف
وهل هناك حاجة ملدخل �آخر ،هو «التعارف» ،وهو ما يت�صدى له امل�ؤمتر ً
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خريطة ت�أ�صيل «التعارف» كمفهوم� ،أو خطاب� ،أو عملية �أو م�شروع ،وتطرح هذه
اخلريطة �إ�شكاليات متعددة �أمام بناء «نظرية التعارف» ،كما تنبه هذه اخلريطة �إىل
�ضرورة التمييز بني عدة �أمور :التعارف :ر�ؤية للعامل �أم غاية �أم �سبيل لغاية؟ ونحو
�أية غاية؟ وجماالت التعارف هل هي معرفية �أم �سيا�سية �أم...؟
وب�ش�أن مو�ضوع الورقة حاولت الباحثة ا�ستقراء دائرة احل�ضارة العربية
بحثا عن
الإ�سالمية يف تفاعلها التاريخي مع دائرة احل�ضارة الغربية – امل�سيحيةً ،
مناذج تاريخية ت�شرح حاالت التعارف ،وخا�ص ًة يف وقت احلرب والدبلوما�سية.
وكانت للدكتور حممد عمارة املفكر املعروف والذي تغيب عن امل�ؤمتر ،ورقة
بعنوان (التعارف بني احل�ضارات ..ر�ؤية �إ�سالمية ومناذج تاريخية) ،اعترب فيها �أن
قانون «التعارف» بني الثقافات واحل�ضارات املعرب عن الر�ؤية الإ�سالمية للكون ،هو
الذي و�ضعه امل�سلمون يف املمار�سة والتطبيق عندما تعاملوا مع التنوع احل�ضاري
ومنتهيا �إىل �أن الر�ؤية الإ�سالمية لقانون العالقات بني احل�ضارات،
الذي ورثوه،
ً
ترف�ض من جهة �إقامة الأ�سوار ال�صينية العازلة بني احل�ضارات ،بالرتكيز فقط على
اخل�صو�صيات التي تتميز بها كل ح�ضارة من هذه احل�ضارات ،كما ترف�ض من
جهة �أخرى التبعية والتقليد والتماهي بني احل�ضارات ،انطالقًا من �إبراز ما بني
هذه احل�ضارات من عموم ،و�إغفال ما لكل منها من خ�صو�صيات ،ذلك الذي
عمليا �إىل هيمنة احل�ضارات القوية ،على غريها من احل�ضارات.
يف�ضي ًّ
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و�ضمت �إىل الكتاب ورقة الباحث واملرتجم امل�صري املعروف الدكتور
حممد يو�سف عد�س ،الذي مل يتمكن من ح�ضور �أعمال امل�ؤمتر ،وحملت الورقة
عنوان (الثورة امل�صرية ..وتعارف احل�ضارات) ،وقد تابع الباحث �أعمال امل�ؤمتر
عن ُبعد ،وخالل متابعته ت أ�كدت عنده ـ ح�سب قوله ـ فكرة �أن الثورة امل�صرية
قد فتحت الباب وا�س ًعا على تعارف احل�ضارات ،وكانت هذه الفكرة �أول ما
خطر بباله كمو�ضوع بحث للم�شاركة يف �أعمال امل�ؤمتر ،واخلال�صة التي يريد �أن
ي�صل �إليها تتحدد يف قوله� :إن �إ�صرار ال�شعب امل�صري وال�شعوب العربية على
حتقيق حريتها كاملة ،وال�سري احلثيث لبناء �أنظمة دميقراطية حقيقية ،هو �أكرب دعم
للتعارف احل�ضاري بيننا وبني باقي ال�شعوب الأخرى.
ومن املغرب ،كانت هناك م�شاركة ملجموعة من الباحثني املعروفني كذلك،
وهم ح�سب ترتيبهم يف الربنامج ،الدكتور يحيى اليحياوي �أ�ستاذ اقت�صاد املعرفة
وال�شبكات الرقمية بجامعة حممد اخلام�س بالرباط ،وكانت له ورقة بعنوان (يف
القابلية على التعارف ..على هام�ش �أطروحة تعارف احل�ضارات) ،ويف نظر الباحث
�أن الفكرة الأ�سا�س لهذه الورقة منطلقها االعتقاد ب�أنه �سواء �سلمنا بفر�ضية ال�صراع
احل�ضاري �أم مل ن�سلم به� ،أم �سلمنا به بتحفظ ،ف�إن التحاور والتعارف احل�ضاري �إمنا
هو مطلب وطموح وغاية يف حد ذاته ،لي�س فقط من باب التدافع الطبيعي الذي
أي�ضا من زاوية الدفاع عن امللك
�سنه اهلل تعاىل منذ الأزل لبني الب�شر ،ولكن � ً
الكوين امل�شرتك ،الذي بانتفائه �أو ب�ضموره �أو باحتكاره ،يتهدد العي�ش اجلماعي،
تتقو�ض ركائز التدافع ،ويغدو الكل بهذا الكون ،كما لو �أنه مع الكل �ضد الكل.
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وي�ضيف الباحث :ملا كان ثمة توافق عام ،ب�صرف النظر عن تباين الأهداف
والغايات ،على ف�ضيلة التحاور احل�ضاري بني الأمم والأقوام وال�شعوب ،ف�إن ذلك
ي�ستوجب توافر مقومات مو�ضوعية لذلك ،و�أهمها على الإطالق ،توافر القابلية
القبلية على التحاور دومنا �أحكام م�سبقة� ،أو مواقف جاهزة� ،أو �آراء متجمدة� ،أو
اعتقادات مت�صلبة.
وقدم الدكتور �سعيد بن�سعيد العلوي الرئي�س ال�سابق جلامعة حممد
اخلام�س ،ورقة بعنوان (من �أجل تعارف �إيجابي للح�ضارات ..املركزية الفكرية
الغربية يف ميزان النقد) ،ر�أى فيها �أن تعارف احل�ضارات هو م�شروع م�ستقبلي
ي�ستهدف جماوزة حال النفور واحلرب اخلفية القائمة اليوم ،ويتطلع �إىل غد قوامه
احلوار والتفاهم وال�سالم ،وبالتايل �إر�ساء القواعد املكينة ملجتمع �إن�ساين تعددي،
�أو للعامل على النحو الوحيد املمكن غ ًدا �إذ ال بديل له �إال احلرب والدمار،
وخمتتما ورقته بالقول� :إن تعارف احل�ضارات م�شروع �ضخم �أوله النقد وقبوله،
ً
وال�سبيل �إليه هو احلرب الد�ؤوب �ضد الأوهام والعوائق التي قد نكون نحن
�أنف�سنا �أطرافًا فيها ،وجنو ًدا مدافعني عنها.
وحتدث الدكتور عبد الرحيم بن حادة �أ�ستاذ التاريخ احلديث وعميد
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بجامعة حممد اخلام�س ،حول (مناذج من الأدب
والرحالت والرتجمة) ،و�أ�شار �إىل ثالث رحالت مهمة لها عالقة وثيقة بفكرة
تعارف احل�ضارات ،الرحلة الأوىل :قام بها بن عثمان املكنا�سي �إىل �إ�سطنبول يف
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نهاية القرن الثامن ع�شر ،وكان لها بع�ض الأثر يف ت�صحيح ال�صورة التي تكونت
عند املغاربة عن تركيا ،الرحلة الثانية :قام بها �سفري عثماين �إىل باري�س �سنة
1721م ،ومثلت �إحدى �صور ال�صدمة التي واجهت امل�سلمني عند اللقاء بالغرب.
والثالثة :هي رحلة عبدالر�شيد �إبراهيم �إىل اليابان يف بداية القرن الع�شرين.
كما قدم الدكتور حممد بن �صالح اخلبري يف املنظمة الإ�سالمية للرتبية
والعلوم والثقافة ،ورقة بعنوان (ر�ؤية الإي�سي�سكو لتعارف احل�ضارات وتعزيز
امل�شرتك الإن�ساين)� ،أكد فيها حر�ص الإي�سي�سكو على االهتمام بق�ضايا احلوار
بني الثقافات ،والتعارف والتحالف بني احل�ضارات� ،إميانًا منها ب�أن احلوار هو خري
و�سيلة لتحقيق التعارف بني ال�شعوب ،و�إزالة �أ�سباب �سوء الفهم بينها ،وت�صحيح
�صورة ثقافاتها وح�ضاراتها ،وتعزيز امل�شرتك الإن�ساين ،وي�ستند احلوار يف ر�ؤية
الإي�سي�سكو �إىل �أ�س�س ثابتة ،و�ضوابط حمكمة ،ويقوم على منطلقات ثالثة
هي :االحرتام املتبادل ،والإن�صاف والعدل ،ونبذ التع�صب والكراهية واملركزية
احل�ضارية �أو الدينية.
ويرى الباحث �أن �أطروحة تعارف احل�ضارات ،متثل فر�صة لتقدمي ال�صورة
املثلى للفكر الإ�سالمي الو�سطي ،وحتويله �إىل ثقافة معي�شة يف حياة امل�سلمني،
يعب عنهم ،وطرف حماور وفاعل ومتفاعل ومتعارف مع الكيانات
و�صوت رّ
احل�ضارية الأخرى.
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ومن اجلزائر� ،شارك الدكتور حممد مراح �أ�ستاذ حما�ضر يف كلية احلقوق
والعلوم ال�سيا�سية جامعة العربي بن مهيدي ،وقدم ورقة بعنوان (نحو ر�ؤية �إ�سالمية
لتعارف احل�ضارات) ،اعترب فيها �أن من �أبرز املربرات الداعية للتنظري لتعارف
احل�ضارات ما ميثله مبد أ� التعارف والتعاون والتحاور بني احل�ضارات من كونه مبد�أ
إ�سرتاتيجيا يف الإ�سالم ،ورد التعبري عنه يف القر�آن الكرمي وا�ضًحا قاطع الداللة،
�
ًّ
�إىل جانب احلاجة �إىل �صياغة بديل �إ�سالمي عن نظريات ال�صراع وال�صدام بني
احل�ضارات ،التي طغت على اخلطاب ال�سيا�سي والفكري والفل�سفي والإعالمي
وحتى ال�شعبي ،خا�صة يف الظروف احلالية التي مير بها العامل.
ومن تون�س� ،شاركت الدكتورة �سارة حكيمي كاتبة وباحثة ،وقدمت ورقة
بعنوان (ال�صورة الثقافية للآخر يف �إطار نظرية تعارف احل�ضارات) ،تو�صلت فيها
�إىل �أن نظرية «تعارف احل�ضارات» هي احلل الأجدى يف تكوين �صور ثقافية واقعية
عن الذات والآخر ،و�إتاحة الفر�صة للتفاعل التلقائي واالختيار الواعي ،فتبنى
العالقة مع الآخر على �أ�س�س من التعارف والتفاعل والتعاي�ش بعي ًدا عن الوهم
واجلهل ،وتقدم احلل للخروج من امل�آزق العاملية لل�صراعات ،وتقريب امل�سافات
بني الأفراد وال�شعوب ،و�إتاحة الفر�صة لها الختيار متثلها للآخر بناء على معايريها
القيمية ،وبناء على معرفتها بالآخر لي�صبح االختيار هو عماد التفاعل والتالقي
والتالقح بعي ًدا عن الأيديولوجية والرباغماتية.
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و�ضَّمت �إىل الكتاب ورقة الدكتور حامت بو�سمة الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم
ُ
الفقه وعلومه باملعهد العايل لأ�صول الدين يف تون�س ،والتي و�صلت بعد نهاية
�أعمال امل�ؤمتر ،وحملت الورقة عنوان (تعارف احل�ضارات ..بني مقا�صد اخللق
ومقا�صد الأمر) ،ويرى فيها �أن النا�س جمي ًعا يتحركون يف دوائر �إن�سانية م�شرتكة،
تتفاعل داخلها خمتلف الروابط احل�ضارية بني الثقافات ،ولعل مبد�أ التعارف ميثل
ح�ضاريا
إن�سانيا
ًّ
�أبرز املبادئ التي حتكم هذه التفاعالت ،فالتعارف بو�صفه مبد�أ � ًّ
أ�سا�سا �إىل بناء
له �أعظم الأثر يف احتواء ال�صراع الدائر بني الدول ،وهو يهدف � ً
جمتمع �إن�ساين ي�سوده التعاون املثمر والبناء ،ال النزاعات ال�ضيقة التي �أملتها
م�صالح نفعية فردية �أو مطامع مادية.
ومن تركيا �شارك الدكتور نوزاد �صوا�ش رئي�س الق�سم العربي يف م�ؤ�س�سة
البحوث الأكادميية يف �إ�سطنبول ،وحتدث حول (ا�ستنفار التعليم واملال يف �صناعة
معتربا �أن مفتاح �أي تغيري اجتماعي وبناء ح�ضاري
الإن�سان وتعارف احل�ضارات)ً ،
دائما ،وحمور البناء �أب ًدا ،و�أما املعرفة فهي
هو الإن�سان ،فالفرد هو حمور التغيري ً
املادة واخلمرية والكيمياء الأ�سا�سية التي ت�شكل كيان الإن�سان معمار احل�ضارة.
�إىل جانب ه�ؤالء املتحدثني و�أوراقهم ،كانت هناك مناق�شات ثرية ،لعلها تعد من
�أهم املناق�شات التي جرت يف املجال العربي حول فكرة تعارف احل�ضارات ،ومن امل�ؤكد
�أن هذه الأوراق واملناق�شات ،قد و�ضعت فكرة تعارف احل�ضارات �أمام �أفق جديد.
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�أيها ال�سيدات وال�سادة ،ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يف هذا ال�صباح امل�شرق ،وعلى �ضفاف املتو�سط الذي يربط بني عاملني
وح�ضارتني لهما تاريخ طويل من التعارف وال�صراع على ال�سواء ،ومن مدينة
الإ�سكندرية قلعة الفكر والفل�سفة والفنون منذ مولدها �إىل اليوم ،ومن مكتبة
الإ�سكندرية يف �أول لقاء فكري عاملي على �أر�ض م�صر الثورة ،ي�أتي هذا امل�ؤمتر
تعبريا عن حياة جديدة نعي�شها ،و�آمال كبرية ن�شعر بها جمي ًعا.
الذي �أردناه ً
وقبل �أن �أدخل �إىل حمور كلمتي الق�صرية� ،أدعوكم للوقوف دقيقة حدا ًدا
وقراءة الفاحتة على �أرواح �شهداء الثورة من �أبناء م�صر الذين كتبوا بدمائهم الزكية
هذه ال�صفحة اجلديدة من تاريخ م�صر واملنطقة العربية ،ا�ستعدنا بها حريات مفقودة،
وامتلكنا من خاللها ريادة ي�ستحقها العرب ،ويف مقدمتهم م�صر الثائرة ،مبا لهم من
تاريخ عريق ،وم�ساهمات يف ح�ضارة الإن�سان ال ينكرها �إال من يف قلبه مر�ض.
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�أيها ال�سيدات وال�سادة� ،إن تعارف احل�ضارات ذلك ال�شعار الذي ي�أتي هذا
امل�ؤمتر لتكري�س مفاهيمه ،وحتديد عنا�صره ،ودرا�سة �آفاقه و�آثاره ،يدعونا جمي ًعا �إىل
التفكري اجلاد يف �أهمية دور ال�شباب يف هذا العامل املتغري ،و�أهمية دور املثقف يف
مرحلة التغيري الكربى التي نعي�ش يف قلبها.
�أيها ال�سيدات وال�سادة� ،إنني �إذ �أرحب بكم على �أر�ض م�صر الثورة،
ويف الإ�سكندرية التي كانت يف مقدمة ال�صفوف الثورية حركة و�شهداء� ،أنقل
لكم حتيات الأ�ستاذ الدكتور �إ�سماعيل �سراج الدين مدير مكتبة الإ�سكندرية
الذي كان مت�شًِّوقا للقاء بكم ،واحلوار معكم ،لوال موعد علمي يف فرن�سا ال يقبل
الت�أجيل ،ويف هذه اجلل�سة االفتتاحية ت�أتي كلمة الإمام الأكرب �شيخ الأزهر التي
�شيخا
حالت ظروف قاهرة يف اللحظات الأخرية دون �أن يكون بيننا باعتباره ً
دائما لقاء املفكرين والتحاور
للأزهر ،وباعتباره من كبار مفكري الأمة ،وي�سعده ً
البناء معهم.
�أيها ال�سيدات وال�سادة� ،أزف �إليكم ب�شرى �أراد اهلل �أن تكون يف هذا
ال�صباح اجلميل ،حيث بد�أت الثمار الأوىل مل�شروع كتابات (يف الفكر النه�ضوي
الإ�سالمي) يف الظهور ،و�سرتون اليوم �أكرث من ع�شرة كتب مت طبعها و�إجنازها ،ولعل
هذا الإجناز الذي نراه من الأهمية مبكان يجعلني �أدعوكم جمي ًعا �إىل امل�ساهمة مبا
لديكم من خربات وا�سعة وعلم غزير واقرتاح ما ترونه من �أ�سماء �أعالم وكتاباتهم
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يف النه�ضة ،والتي تعرب عن م�شروع متكامل خالل القرنني الثالث ع�شر والرابع
ع�شر الهجريني (التا�سع ع�شر والع�شرين امليالديني).
أهال بكم يف
أهال بكم يف وطنكم الثاين م�صر ،و� ً
�أيها ال�سيدات وال�سادةً � ،
أهال بكم يف مكتبة الإ�سكندرية التي هي بكم ولكم ،و�أمتنى لكم
م�صر الثورة ،و� ً
طيب الإقامة مع ال�شكر اجلزيل على ا�ستجابتكم لدعوتنا رغم م�شاغلكم التي
نعرفها ،ومتاعب ال�سفر التي حتملتموها.
�أود يف ختام كلمتي� ،أن �أ�شري �إىل �أن هذا امل�ؤمتر هو ثمرة تعاون م�ستمر بني
جهات ثالث ،هي :الأزهر ال�شريف ،ومركز الدرا�سات احل�ضارية وحوار الثقافات -
كلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية ،جامعة القاهرة ،ومكتبة الإ�سكندرية.
مرة ثانية �أرحب بكم ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 14مجادى اآلخرة 1432هـ
 18مايو 2011م

كلمة مركز الدرا�سات احل�ضارية وحوار الثقافات
باكينام الشرقاوي

بزغ مفهوم التعارف احل�ضاري يف �ضوء نقد واقع العالقة بني احل�ضارات
ونقد املفاهيم ال�سائدة ،مثل :احلوار وال�صراع وال�صدام .وبدت احلاجة وا�ضحة
لفهم هذا املفهوم وعنا�صر بنائه ،مع مراجعة ما كُ ِتب عنه .ومن ثم جاء هذا امل�ؤمتر
لي�صب يف هذا االجتاه الهام ،حماو ًال الك�شف عن هذا املفهوم من كافة جوانبه
النظرية والتطبيقية ودرا�سته؛ حيث ت�سعى �أعمال امل�ؤمتر �إىل تناول خربات التعارف
�سواء من خالل ا�ستعرا�ض مناذج تاريخية� ،أم مناذج
احل�ضاري يف الواقع املعي�ش؛ ً
من احلا�ضر والواقع املعا�صر ،وهي املمار�سات التي ت�شرح االختالف والتباين
حول مفهوم التعارف احل�ضاري بني املنظورات والفل�سفات املختلفة ،ودالالتها
عرب الع�صور والأزمنة ،وانعكا�ساتها يف ظل تغري موازين القوى احل�ضارية ،و�أثر
ذلك كله على خربات التعارف احل�ضاري .فالتعارف معاي�شة وتفاعل وم�صالح
وانتقال وترحال للأفكار والأفراد وال�سيا�سة ،ولي�س جمرد خطابات قولية بني
النخب؛ ومن الأهمية مبكان ا�ستعرا�ض خربات التعارف على �أكرث من م�ستوى:
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الر�سمي وال�شعبي واملدين؛ وعرب جماالت عدة مثل :العلم ،التعليم ،التجارة،
احلرب وال�سالم ،الرتجمة ،الدبلوما�سية�... ،إلخ.
ويهدف امل�ؤمتر �إىل ا�ست�شراف م�ستقبل تعارف احل�ضارات ،وبحث متطلبات
حتقيقه من �أجل الو�صول �إىل �شراكة ح�ضارية يتم فيها ا�ستنها�ض كافة احل�ضارات،
ماديا؛ حيث �إنها تتمتع برثاء ثقايف ومعنوي
وتفعيل دور احل�ضارات ال�ضعيفة ًّ
قادر على امل�ساهمة يف تغيري العامل و�إ�صالحه ومواجهة حتدياته املختلفة .ويف هذا
الإطار �ستتم مناق�شة كيف ي�ؤثر �ضعف القوة املادية للح�ضارات على دورها يف
ت�شكيل العالقات احل�ضارية و�صياغة العالقات الدولية؛ فاختالل القوة املادية
ي�ؤدي �إىل اختالل القوة احل�ضارية .ومن ثم فمن املهم التطرق �إىل كيفية بناء
فعليا يف النظام الدويل وي�سهم
�آليات ت�شكيل م�ستقبل �أف�ضل للعامل ،وما ي�ؤثر ًّ
يف تغيريه؛ مثل :الإعالم ،وال�شركات املتعددة اجلن�سية ،والتعليم ،وال�سياحة،
�...إلخ .ومن هنا ،ف�إن القوة املادية لي�ست هي املعيار الوحيد للإ�سهام يف التغيري
العاملي ،و�إمنا املعيار هو القوة احل�ضارية ب�أبعادها املختلفة.
و�ستتناول أ�وراق امل�ؤمتر انعكا�س تعارف احل�ضارات على تغيري العامل وتطور
النظام الدويل بتنظيماته وقوانينه ،من زوايا قانونية ،واقت�صادية ،وثقافية ،وعلمية،
�...إلخ .مبا يعك�س التعاون وال�صراع يف جماالت احلياة املختلفة .وبالتطبيق على
م�ؤ�س�سات التنظيم الدويل ،ت�صبح فل�سفة ومنطلق املنظمات الدولية (العاملية
والإقليمية والتحالفات الع�سكرية املختلفة) مو�ض ًعا للبحث ،وتثور ت�سا�ؤالت
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هامة :كيف ت�صوغ تلك املنظمات براجمها؟ وما ال�سبيل لإ�صالحها من منطلق
التعارف؟ وكيف ميكن الربط بني منطلق التعارف ومنطلق امل�صالح؟ وكيف ميكن
اال�ستفادة من هذه الفل�سفة يف مناذج من منظمات دولية و�أحالف خمتلفة؟
وكيف يعك�س ذلك هيمنة الدول الكربى على ال�سيا�سة الدولية من خالل
�آليات خمتلفة على ر�أ�سها �آلية امل�ؤمترات الدولية حول املر�أة ،والتنمية ،والبيئة،
وال�سكان�... ،إلخ؟

املحا�ضرة الرئي�سية :ف�ضيلة الإمام الأكرب
�أحمد الطيب �شيخ الأزهر

املحا�ضرة الرئي�سية
اإلمام األكرب أمحد الطيب شيخ األزهر

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الإ�سالم هو احللقة الأخرية يف منظومة «الدين الإلهي» ،الذي ب�شر به كل
الأنبياء واملر�سلني ،من �آدم وحتى حممد �صلوات اهلل و�سالمه عليهم �أجمعني.
من يت�أمل �آيات القر�آن الكرمي يعلم �أن الإ�سالم لي�س هو  -حتدي ًدا  -الر�سالة
التي نزلت على حممد  ،و�إمنا هو اال�سم اجلامع لكل الر�ساالت التي حملها
الأنبياء على اختالف �أزمنتهم و�أمكنتهم .ولذلك كان من الطبيعي �أن يو�صف
الأنبياء ال�سابقون على حممد  ب�أنهم« :م�سلمون» ،و�أن يطلق على كل من:
نوح و�إبراهيم وعي�سى ا�سم« :م�سلم» ،كما �أطلق على حممد نف�س اال�سم �سواء
ب�سواء .ويكفي �أن نقر�أ يف القر�آن الآيات )133 ،132 ،128( :من �سورة البقرة،
والآية )52( :من �سورة �آل عمران ،والآيتني ( )84من �سورة يون�س ،و( )91من
�سورة النمل ،لنت�أكد من �أن هذه الأ�سماء املت�ألقة يف لوحة النبوة ي�صفهم القر�آن:
بو�صف «م�سلمني».
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ولي�س اال�شرتاك بني الإ�سالم كر�سالة �أخرية ،والر�ساالت ال�سابقة عليه
هو جمرد ا�شرتاك يف ا�سم �أو عنوان فح�سب ،بل هو ا�شرتاك يف م�ضمون الإ�سالم
وجوهره وحقيقته .لأن البحث يف القر�آن يثبت �أن ما جاء به حممد من عقائد
جوهرية ،و�أخالق �أ�سا�سية ،ودعوة �إىل العبادة ،هي نف�س ما جاء به نوح و�إبراهيم
و�إ�سحاق ويعقوب ومو�سى وعي�سى وغريهم من الأنبياء واملر�سلني ،وي�ؤكد �أن
اهلل مل ي�شرع للم�سلمني دي ًنا جدي ًدا ،بل ما �أوحاه اهلل �إىل نبيهم هو ما �أوحاه
�إىل الأنبياء من قبلهم :ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

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

هذا الدين امل�شرتك بني امل�سلمني وغريهم من الأمم ال�سابقة عليهم ،هو:
«التوحيد املطلق ،والت�صديق بر�سل اهلل ،وكتبه» .والإميان بكل ذلك دون تفرقة
�أو متييز عن�صري �أو طائفي بني ر�سول ور�سول� ،أو كتاب وكتاب :ﮋﭣ ﭤ

ﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

ﮁﮊ [البقرة .]136 :والإ�سالم بهذا املعنى ال يت�صور �أن يكون بينه وبني
الر�ساالت الإلهية ال�سابقة عليه خالف �أو تعار�ض �أو افرتاق(((.
((( انظر :حممد عبد اهلل دراز ،الدين ،بحوث ممهدة لدرا�سة الأديان ،دار القلم ،الكويت1394 ،هـ1974 -م،
�ص.176
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وينبغي �أال نفهم من ا�شرتاك الر�ساالت الإلهية يف دين واحد� ،أنها ت�شرتك
يف «�شريعة» واحدة كذلك ،فالدين م�ضمون ثابت يف كل ر�سالة ال يتعدد وال
يختلف ،وذلك لأنه يتعلق بحقائق الوجود الكلية الثابتة التي ال تتغري .بينما
تختلف ال�شريعة وتتعدد بني ر�سالة ور�سالة �أخرى من ر�ساالت ال�سماء ،ونعني
بالدين هنا :البيان الإلهي املتعلق بالأ�صول العامة امل�شرتكة بني الر�ساالت
الإلهية ،مثل العقيدة والأخالق والعبادات� .أما ال�شريعة فهي «القوانني» الإلهية
التي تنظم حياة امل�ؤمنني وت�صرفاتهم االجتماعية التي تتغري من زمان لزمان ومن
مكان لآخر.
والذي يت�صفح �آيات القر�آن يت�ضح له �أن التوحيد كان ميثل قطب الرحى
يف كل الر�ساالت ،و�أن دعوة الأنبياء �إليه ت�شابهت �شك ًال وم�ضمونًا ،فالنبي نوح
يقول:ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ [امل�ؤمنون ،]23 :وكذلك �إبراهيم:
ﮋﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﮊ [العنكبوت ،]16 :وهود :ﮋﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ [الأعراف ،]65 :و�صالح :ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ[الأعراف ،]73 :و�شعيب:ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿﮊ [الأعراف ،]85 :ويف خطاب اهلل ملو�سى :ﮋﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ [طه،]14-13 :
وعي�سى :ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﮊ [املائدة.]117 :
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ويلفت النظر  -يف هذه الآيات -الت�أكيد الإلهي على �أن الدين هو الوحي
امل�شرتك بني الأنبياء ،و�أنه �أمر واحد ال ي�صح �أن يقع فيه اختالف �أو تفرق بني
امل�ؤمنني � ًّأيا كانت �أزمانهم ،وكيفما كانت ر�سالتهم.
و�إذا كان �أمر الدين واح ًدا يف فل�سفة الإ�سالم ،ف�إن ال�شريعة لي�ست كذلك؛
�إنها تختلف باختالف النا�س وبيئاتهم و�أزمانهم و�أماكنهم و�أحوالهم .ومن هنا �أكد
القر�آن على اختالف ال�شرائع بني امل�ؤمنني :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ [املائدة.]48 :
ونحن نالحظ �أنه بالرغم من اختالف ال�شرائع بني جماعات امل�ؤمنني،
ف�إن وحدة الدين تن�شئ من عالقات املودة ما ي�شبه �صلة الرحم ،التي تربط بني
امل�ؤمنني جمي ًعا حيثما كانوا ،وكيفما كانت �شرائعهم ور�ساالتهم.
وهذا هو واقع العامل الإ�سالمي الذي ا�ستوعب جميع �أديان العامل املعروفة،
حيث التقى يف حميطه الغربي بالأديان الإبراهيمية :اليهودية وامل�سيحية ،والتقى
يف حميطه ال�شرقي بالهندو�سية والبوذية ،وقدم للتاريخ مناذج م�ضيئة للرتابط
الإن�ساين الذي ينبع من الأخوة الإن�سانية املمزوجة ب�أخوة الإميان ،بل هذه هي
جنبا �إىل
جتربتي ال�شخ�صية يف �صعيد م�صر؛ حيث ع�شنا كم�سلمني قرونًا متطاولة ً
جنب مع �إخواننا امل�سيحيني الأقباط.
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�إذا ما تقدمنا خطوة �أخرى يف بيان عالقة «الإ�سالم» بالأديان وجدنا �أن
هذه الوحدة الع�ضوية مل تتوقف عند حدود الدين اجلوهرية :عقيدة وعبادة
و�أخال ًقا(((  ،بل امتدت لت�شمل عالقة نبي الإ�سالم بالأنبياء ال�سابقني،
وعالقة القر�آن بالكتب ال�سماوية ال�سابقة.
فنبي الإ�سالم ي�صدق �إخوانه الأنبياء ،وي�ؤمن بهم ،ويتمم ما بد�ؤوه من دعوة
النا�س �إىل اهلل ،ويقر�أ امل�سلمون يف هذا املعنى قر�آنًا يتلى على م�سامعهم �صباح
م�ساء :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕﮊ [البقرة.]285 :

وقد �صور حممد  هذه الوحدة الع�ضوية التي جتمع بينه وبني �إخوته
من الأنبياء واملر�سلني عرب التاريخ ،يف كالم جميل رائع يقول فيه�( :أنا �أوىل
النا�س بعي�سى ابن مرمي يف الدنيا والآخرة والأنبياء �إخوة ل َعالّت(((� ،أمهاتهم �شتى
ودينهم واحد)� ،أي� :أن الأنبياء ي�شبهون �إخوة من �أب واحد و�أمهات �شتى،
قويا جتلت فيه َوحدة الر�ساالت الإلهية ،بحيث وجدنا
مظهرا ًّ
((( نلفت النظر هنا �إىل �أن «ال�صالة» -مثالً� -شكلت ً
دعوات الأنبياء تتحد فيها كما احتدت يف العقيدة �سواء ب�سواء ،ولإثبات هذه الق�ضية ميكن الرجوع �إىل القر�آن
الكرمي يف املوا�ضع الآتية39 :3 :؛ 40- 35 :14؛ 23 – 21 :19؛ 14 -13 :20؛ 73 :21؛ .17 :31
أي�ضا القر�آن الكرمي � ..183 :2أما االحتاد يف الأخالق
وما يقال عن ال�صالة ،يقال عن ال�صوم كذلك ،انظر � ً
والف�ضائل العامة فهو �أظهر من �أن يكون حمل بحث وحتليل.
((( العالّت :الزوجات ال�ضرائر ،والإخوة لعالت :الإخوة من �أب واحد و�أمهات متعددة؛ واحلديث رواه الإمام
البخاري.
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والأب الواحد هو الدين الذي يجمعهم جمي ًعا ،والأمهات التي تفرقهم هي
الأزمنة والأمكنة التي يختلف بها نبي عن نبي ،ور�سول عن ر�سول.
وال�شيء نف�سه يقال على القر�آن الكرمي� :إنه ي�صدق الكتب ال�سماوية يف
�صورتها الأوىل التي مل تبتعد فيها عن منبعها الإلهي .ونحن نتعلم من القر�آن
�أن الإجنيل م�صدق وم�ؤيد للتوراة ،و�أن القر�آن م�صدق وم�ؤيد للإجنيل وللتوراة،
ولكل ما �سبقه من الكتب ال�سماوية:ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ [�آل عمران.]4-3 :
ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎﮊ [املائدة.]44 :
ﮋ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨ

ﭩ ﭪ ﭫﮊ [املائدة.]46 :

وهذه الأ�صول القر�آنية هي التي حكمت ت�صورات امل�سلمني ،وتركت
ب�صماتها قوية وعميقة على عالقتهم بغريهم من �أهل الأديان ال�سماوية منذ �أيامهم
الأوىل ،فنحن ن�ؤمن مبو�سى وعي�سى كما ن�ؤمن مبحمد �سواء ب�سواء ،ونعتقد �أن
التوراة كتاب اهلل و�أن الإجنيل كتاب اهلل ،و�أنهما هدى ونور للنا�س ،وقد يده�شكم
كثريا من فقهاء الإ�سالم يقررون �أنه �إذا كان ال يجوز للم�سلم �أن
�أن تعلموا �أن ً
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مي�س القر�آن وهو جنب وكذلك امل�سلمة احلائ�ض ،ف�إنه ال يجوز لأي منهما �أن مي�س
التوراة �أو الإجنيل حتى يغت�سل (((.
�سماحة الإ�سالم مع الأديان

�إن دي ًنا تت�أ�س�س فل�سفته يف عالقته بالر�ساالت الإلهية الأخرى على هذه
الوحدة الع�ضوية التي بيناها يف الفقرات ال�سابقة ،ومن خالل ن�صو�ص �صريحة
ال جمال فيها لغمو�ض �أو خفاء ،البد و�أن ين�شئ ح�ضارة �سمحة ومنفتحة على
احل�ضارات الأخرى ،تتعامل معها من منطلق التعارف والتكامل ولي�س من
منطلق ال�صراع �أو الإق�صاء .ولو رحنا ند ّلل على هذه الفر�ضية ف�إن وقت الكلمة
ال يت�سع لتف�صيل القول يف ذلك ،ولكن �أكتفي بت�سجيل احلقائق التالية:
�أو ًال :يقرر القر�آن الذي يحفظه كثري من امل�سلمني عن ظهر قلب� ،أن اهلل لو �شاء
�أن يجعل النا�س على دين واحد وعقيدة واحدة ولون واحد ولغة واحدة لفعل،
لكنه مل ي�ش�أ ذلك ،و�شاء بد ًال منه �أن يخلقهم خمتلفني يف �أديانهم وعقائدهم
و�ألوانهم ولغتهم ،و�أن ي�ستمر هذا االختالف �إىل �آخر حلظة يف عمر هذا الكون:
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ [هود.]118 :
((( من حما�ضرة بعنوان :الإ�سالم والأديان� ،أُلقيت يف معهد ال�شرق الأو�سط لل�سالم والتنمية بنيويورك ،دي�سمرب
2004م.
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ثانيا :يرتتب على هذا االختالف الذي �أراده اهلل للنا�س �أن تختلف الأديان
ً
والعقائد ،وتبقى خمتلفة �إىل �أن يرث اهلل الأر�ض ومن عليها .وميكن �أن نقول:
�إن اختالف العقائد وا�ستمرارها حقيقة قر�آنية وكونية م ًعا ،ومن هذا املنطلق
ال ميكن للم�سلم �أن يت�صور اجتماع الب�شرية كلها على عقيدة واحدة �أو دين
واحد ،وال �أن يت�صور حتويل النا�س �إىل دين واحد ،حتى لو كان هذا الدين هو:
«الإ�سالم» ،وما دام الأمر كذلك ف�إن العالقة بني «امل�سلم» و«غري امل�سلم» هي
عالقة «التعارف» ،وهذا ما حدده القر�آن يف ن�ص �صريح وا�ضح يقول:ﮋﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮊ [احلجرات.]13 :

ثالثًا :ا�ستعرا�ض تاريخ احل�ضارة الإ�سالمية يربهن على التزام هذه احل�ضارة
بالأ�صول القر�آنية ،التي حتدثنا عنها ،مع الأديان واحل�ضارات وال�شعوب التي
انفتحت عليها ،وال ن�ستطيع بطبيعة احلال �أن نتق�صى تاريخ احل�ضارة الإ�سالمية يف
هذا املجال ،ولكن نركز  -فقط ،ويف �إيجاز �شديد  -على تاريخ الإ�سالم و�سماحته
مع «امل�سيحية» ر�سالة ور�سو ًال و�أتبا ًعا.
فالقر�آن فيه حديث جميل عن �سيدنا عي�سى  ،وعن �أمه مرمي العذراء -
عليها ال�سالم  -وفيه �سورة «مرمي» ،وفيه �سورة �أخرى ت�سمى �سورة «الروم» وهم
امل�سيحيون ال�شرقيون الذين كانوا يتاخمون حدود الدولة الإ�سالمية ،وي�شكلون
اجلار الأقرب للم�سلمني ،وهنا يحدثنا التاريخ �أن الفر�س الوثنيني حني هزموا الروم
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امل�سيحيني� ،سخر الوثنيون العرب من امل�سلمني وعريوهم بهزمية «الروم» ،وملا �شكا
امل�سلمون �أمرهم �إىل النبي  ،نزل وعد اهلل ب�أن الروم �سيغلبون الفر�س يف ب�ضع
�سنوات قالئل ،و�أن امل�ؤمنني من م�سلمني وم�سيحيني �سيفرحون بن�صر اهلل.
وهنا نقر�أ قول اهلل تعاىل :ﮋﮭ ﮮﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ [الروم.]6-2 :

وقد �صدق وعد اهلل ،وفرح امل�سلمون النت�صار الروم امل�سيحيني .ويلفت
النظر يف هذه الآيات �أن القر�آن ذكر كلمة «امل�ؤمنون» عنوانًا جام ًعا ينطبق على
امل�سلمني وعلى الروم ،وهذا العنوان هو وحدة الدين التي حتدثنا عنها من قبل،
والتي كادت جتعل من الفريقني �أمة واحدة يف مقابل �أمة الوثنية وال�شرك.
جدا يف نزول القر�آن ،مما يعني �أن
و�سورة «الروم» هذه من ال�سور املتقدمة ًّ
عالقة الأخوة بني امل�سلمني وامل�سيحيني ،عالقة مقررة منذ ال�سنوات الأوىل من
تاريخ امل�سلمني ،و�أنها ا�ستمرت حتى ال�سنوات الأخرية يف ع�صر الر�سالة املحمدية،
حيث نقر�أ يف �سورة «املائدة» خطابًا من اهلل لر�سوله يقول فيه:ﮋﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﮊ [املائدة.]82 :
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والذي يت�أمل �سرية النبي  طوال فرتة الر�سالة يف مكة واملدينة ،ال ي�صعب
عليه �أن ير�صد املودة اخلا�صة الكامنة وراء كل ت�صرفاته وتعامالته مع امل�سيحيني
�أو الن�صارى كما كانوا ي�سمون �آنذاك .جند ذلك فيما ي�سمى بهجرة امل�سلمني
امل�ست�ضعفني يف مكة �إىل احلب�شة امل�سيحية وملكها امل�سيحي ،وقد حدثت هذه
الهجرة مرتني يف العهد املكي ،وكان من بني املهاجرين عثمان بن عفان وزوجه
رقية ابنة النبي  .وقال النبي  لأ�صحابه ال�ضعفاء وامل�ست�ضعفني�« :إن ب�أر�ض
احلب�شة ً
وخمرجا
فرجا
ً
ملكا ال يظلم �أحد عنده فاحلقوا ببالده حتى يجعل اهلل لكم ً
مما �أنتم فيه».
ويحدثنا التاريخ �أن ملك احلب�شة ا�ستقبل امل�سلمني ا�ستقبا ًال ح�س ًنا وحماهم
و�أ ّمنهم ،ومل ي�سلمهم �إىل وفد قري�ش الذي جاء �إىل امللك ليطلب منه عودة ه�ؤالء
امل�ست�ضعفني �إىل �ساداتهم يف مكة ،وملا يئ�س وفد قري�ش من ا�ستجابة امللك
امل�سيحي العادل جل�أ عمرو بن العا�ص �إىل حيلة يوقع بها بني امللك وامل�سلمني،
عظيما ،ف�أر�سل امللك
فقال للنجا�شي� :أيها امللك! �إنهم يقولون يف عي�سى قو ًال ً
�إىل جعفر بن �أبي طالب و�س�أله فقال له جعفر« :نقول هو عبد اهلل ور�سوله وكلمته
وروحه �ألقاها �إىل مرمي العذراء البتول» ،وقر�أ عليه �آيات من �سورة «مرمي» فبكى
النجا�شي و�أعطى الأمان للم�سلمني ،وكان كما قالت �أم �سلمة  -زوج النبي :
ظلما».
«نزلنا بخري دار� ،إىل خري جار� ،آم َّنا على ديننا ومل نخ�ش منه ً
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وق�صة ن�صارى جنران – وهي ق�صة موثقة يف القر�آن والتاريخ – تق�ص علينا
�أن وف ًدا ،مكونًا من  60رج ًال من �أ�شراف جنران من امل�سيحيني يتقدمهم الأ�سقف
�أبو حارثة بن علقمة ،ذهبوا ليحاوروا نبي الإ�سالم يف �أمر ر�سالته اجلديدة،
فا�ستقبلهم النبي يف م�سجده باملدينة ،وا�ست�ضافهم فيه ،وجرى احلوار بينه وبني
الوفد امل�سيحي يف رحاب امل�سجد النبوي باملدينة املنورة ،وملا حان وقت �صالتهم
قالوا للنبي« :يا حممد! �إن هذا وقت �صالتنا ،و�إنا نريد �أن ن�ؤديها .فقال لهم:
دونكم هذا اجلانب من امل�سجد� ،صلوا فيه» ،و�صلى امل�سيحيون �صلواتهم الكن�سية
يف م�سجد النبي باملدينة ،ومل يجد النبي وال امل�سلمون �أدنى حرج يف �أن ي�ستخدم
امل�سيحيون م�سجد النبي لي�ؤدوا فيه �صالتهم.
مدعوا للغداء يف �إحدى كنائ�س
وقد �شجعتني هذه احلادثة  -حني كنت ًّ
مدينة فريبورج ب�سوي�سرا  -على �أن �أطلب من كبري الأ�ساقفة �أن ي�أذن يل بال�صالة،
م�شكورا ،وهي�أ يل غرفة �صغرية ،و�أح�ضروا فيها ن�سخة من القر�آن الكرمي،
ف�أذن يل
ً
و�صليت يف هذا املكان مبذاق خا�ص من الروحانية الأخاذة ال �أن�سى �سحره حتى
هذه اللحظة.
وت�أكد يل  -وقتها � -أن الأديان حني تخلو من التوظيفات الرديئة ف�إنها
ت�شيع املحبة وال�سماحة يف نفو�س امل�صلني� ،أينما كانوا ،وكيفما كانت عقائدهم
وكثريا ما توقفت عند حادثة هذا الوفد امل�سيحي الذي قطع �آالف
و�أديانهمً .
الأميال على ظهور املطايا ليحاور نبي الإ�سالم ،وكيف �أن هذا احلوار حدث يف
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�أقد�س مكان يف عا�صمة الإ�سالم الأوىل ،ومت يف جو من املودة اخلال�صة ،رغم
احل�سا�سية ال�شديدة ،واحلرج البالغ على طريف مائدة احلوار ،وكيف انتهت املهمة
يف حرية تامة مكفولة للطرفني ،وت�ساءلت :هل ميكن �أن نت�صور حدوث حوار من
هذا النوع يف م�ساجدنا وكنائ�سنا الآن؟ وهل ينتهي بنف�س احلرية وال�سماحة التي
حوارا على هذا امل�ستوى �سوف يبعث
انتهى بها حوار �أ�سالفنا القدامى!! �أو �أن ً
تاريخا كام ًال من الكراهية واحلقد والتع�صب والفرقة بني
منذ اللحظات الأوىل ً
امل�ؤمنني يف ال�شرق والغرب؟! و�أكرب الظن �أن ما نعلمه الآن  -ونراه  -من امل�ضاربة
بالأديان يف �سوق ال�سيا�سات وال�صراعات الدولية ير�شح االحتمال الثاين بكل
قوة.
وال يفوتني هنا �أن �ألفت النظر �إىل موقف النبي حممد  من ال�سيد
امل�سيح و�أمه مرمي العذراء  -عليهما ال�صالة وال�سالم  -حني دخل مكة مع
امل�سلمني ،وحطّ م الأ�صنام من حول الكعبة ،ووجد �صور الأنبياء واملالئكة معلقة
على حوائطها ،ف�أمر ب�إزالة كل ال�صور ،ما عدا �صورة واحدة و�ضع يديه عليها .وملا
انتهت عملية الإزالة رفع النبي يديه ،ف�إذا ال�صورة التي خب�أها هي �صورة عي�سى
امل�سيح مع �أمه مرمي ،وكانت هي ال�صورة الوحيدة التي بقيت مر�سومة على �أحد
الأعمدة الداخلية للكعبة ،وذلك قبل �أن يزيلها جتديد الأعمدة الذي حدث بعد
ذلك بفرتة طويلة ،وقد ر�أى كثري من ال�صحابة والتابعني هذه ال�صورة ،منهم عطاء
ابن �أبي رباح((( ،وقد ُ�سئل :هل ر�أيت �صورة مرمي وعي�سى؟ فقال :نعم �أدركت
((( من كبار فقهاء مكة وعلمائهاُ ،توفيِّ �سنة 114هـ.
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متثال مرمي مز َّوقًا يف حجرها عي�سى قاعد ،وكان يف البيت (الكعبة) �ستة �أعمدة،
وكان متثال عي�سى ومرمي يف العمود الذي يلي الباب(((.
وما قلناه عن موقف الإ�سالم من امل�سيحية ينطبق بالقدر نف�سه على اليهودية
التي انفتح عليها الإ�سالم يف املدينة ،ووجد فيها �أوجه �شبه عديدة بينها وبينه يف
مفهوم «التوحيد» ومفهوم «ال�شريعة» .وتغنينا �صحيفة املدينة� ،أو «وثيقة املدينة»
التاريخية عن اال�ستفا�ضة يف بيان �صلة الإ�سالم باليهودية ،ويكفي �أن �أ�شري �إىل
�إحدى فقرات هذه الوثيقة التي تن�ص على �أن اليهود «�أمة من امل�ؤمنني :لليهود
دينهم وللم�سلمني دينهم ،وعلى اليهود نفقتهم وعلى امل�سلمني نفقتهم» ،كدليل
على �أن الإ�سالم يوفر حرية اختالف الدين ،وحرية اال�ستقالل االقت�صادي
للآخرين ،من منطلق الأخوة يف الأديان.
�أيها ال�سـادة:

هذا موقف الإ�سالم من الأديان الإلهية ممثلة يف �أكرب دينني موجودين يف
جزيرة العرب �إبان ظهور الإ�سالم وهما :اليهودية وامل�سيحية ،ولعلكم تت�ساءلون
عن موقف الإ�سالم من باقي الأديان العاملية الأخرى ،التي �سادت من قدمي
الزمان يف الهند وال�صني وغريهما من املناطق النائية عن جزيرة العرب.
((( انظر� :أخبار مكة لأبي الوليد الأزرقي� ،ص.111
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وجوابنا �أن املنطقة العربية �أو منطقة ال�شرق الأو�سط التي ظهر فيها الإ�سالم،
ملا كانت بعيدة عن الهندو�سية والبوذية والكونف�شيو�سية وغريها ،ف�إن من املتوقع
�أال يتحدث القر�آن عن عقائد و�أديان جمهولة لدى �سامعيه ممن تتلى عليهم �آياته،
لعده الوثنيون مطع ًنا على واقعية القر�آن وبالغته التي تراعي
ولو فعل القر�آن ذلك ّ
�أحوال ال�سامعني يف اخلطاب.
غري �أن القر�آن ي�شري يف �أكرث من مو�ضع �إىل �ضوابط عامة و�أحكام كلية يف
ن�صو�ص �صريحة يتبني منها موقفه من �سائر الأديان ،وهو املوقف ذاته من اليهودية
و�شعورا بالأخوة :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
وامل�سيحية� :سماحة واحرتا ًما
ً
ﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ [البقرة.]62 :

و�أو�ضح من ذلك الآية التي تلزم امل�سلم بالرب والإح�سان يف عالقته بغري
امل�سلمًّ � ،أيا كان دينه ،وكيفما كانت عقيدته ،ما دام هذا الغري غري حمارب وال
مقاتل :ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ [املمتحنة.]8 :
والأ�سا�س الذي ترتكز عليه هذه الر�ؤية القر�آنية ال�شاملة هو �أن القر�آن
ينظر �إىل النا�س جمي ًعا نظرة مت�ساوية ،و�أنهم �أبناء �أب واحد و�أم واحدة ،و�أن غري
امل�سلم �إما �أخ للم�سلم يف الدين �أو نظري له يف الإن�سانية ،فهاهنا وحدة �إن�سانية ال
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تفا�ضل بني �أفرادها �إال بالعمل ال�صالح ،ثم �إن القر�آن يذكِّ ر امل�سلمني ب�أنه مل تخل
�أمة من الأمم ال�سابقة �إال وقد �أر�سل اهلل لها ر�سو ًال �أو ًّنبيا ،و�أن ما ق�صه اهلل من
�سري الأنبياء يف القر�آن لي�س هو كل ما هنالك يف تاريخ الإن�سانية ،و�أن امل�سلمني
واليهود وامل�سيحيني لي�سوا وحدهم �أبناء ديانات �إلهية ،بل هناك من الأمم البائدة
�أو الباقية �آثارها و�شواهدها ،كثري مما نعلمه ومما ال نعلمه ،كانت لهم كتب مقد�سة،
ولهم �أنبياء ور�سل ،و�أديان وعقائد :ﮋﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ [الن�ساء ،]164 :ﮋﮏ
ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛﮊ [يون�س،]47 :
ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ [فاطر.]24 :
وهذه الأ�صول القر�آنية التي ترتكز على وحدة الإن�سانية ،وعلى �شمول
الهدى الإلهي للإن�سان ،جعلت للآخر حقوقًا عدة يراعيها امل�سلمون ويحفظونها
لغريهم ،مثل حق احرتام الإن�سان يف ذاته ،بغ�ض النظر عن دينه ولونه وجن�سه،
وحق احرتام العقائد مهما اختلفت وتعار�ضت مع عقيدة الإ�سالم.
لقد مرت جنازة يهودي ،فوقف النبي حممد  احرتا ًما لها ،وحني
ا�ستغرب �أ�صحابه هذا االحرتام مليت ال ي�ؤمن بالإ�سالم وال يعرتف به دي ًنا،
نف�سا؟!» ،وهذا الدر�س العملي من جانب نبي
كانت �إجابة النبي�«  :ألي�ست ً
الإ�سالم �إمنا يكر�س حق الإن�سانية التي �سوى اهلل فيها يف احلقوق والواجبات.
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�أيها ال�سادة:

ال يت�سع املقام ل�سرد املزيد من الأمثلة التطبيقية التي حفظها لنا تاريخ
الإ�سالم يف انفتاحه على الأمم وال�شعوب والثقافات واحل�ضارات ،وكيف متكن
امل�سلمون من خالل هذا االنفتاح� ،أن يتعاملوا مع ح�ضارات وثقافات عديدة،
أثريا ،ويغنيني عن �إثبات هذه احلقيقة ترجمة كتب الأديان
�أخذًا وعطاء وت� ًأثرا وت� ً
والت�صوف الهندي ،والفل�سفة اليونانية ،والثقافة الفار�سية �إىل اللغة العربية يف وقت
جدا من تاريخ الثقافة الإ�سالمية ،مثل كتاب« :حتقيق ما للهند من مقولة»
مبكر ًّ
للبريوين ،ومثل «الأدب ال�صغري والكبري» البن املقفع ،ومثل م�ؤلفات �أفالطون
و�أر�سطو و�أفلوطني.
وقد بلغ الت�شابه القوي بني الت�صوف الإ�سالمي والت�صوف الهندي درجة
كثريا من الباحثني الغربيني �إىل �أن يتلم�سوا للت�صوف الإ�سالمي �أ�صو ًال
دفعت ً
وم�صادر يف الت�صوف الهندي ،ويف النظريات الروحية يف الت�صوف الفار�سي
وامل�سيحي .بل �إنني لأذهب �إىل مدى �أبعد من ذلك حني �أقول� :إن القر�آن
بتوجيهاته ّ
مكن للم�سلمني �أن يحفظوا ح�ضارات كاملة لوالهم ملا ا�ستطاعت
احل�ضارات املعا�صرة �أن تبلغ ما بلغته من جناح باهر يف العلوم التطبيقية ،ومن رخاء
وتطوير لأ�ساليب املعي�شة واحلياة.
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�أيتها ال�سيدات وال�سادة:

�إن الدور التاريخي الذي قام به الأزهر عرب تاريخه الطويل� ،سوف يظل
يف ذاكرة الأمة م�صدر �إلهام ،و�إن دور علمائه يف التاريخ احلديث واملعا�صر لدليل
على موقعه الرائد والقائد يف اللحظات التاريخية الفارقة ،و�إن قادة الفكر وال�سيا�سة
من الطهطاوي �إىل حممد عبده �إىل �سعد زغلول ،وغريهم من النجوم الالمعة يف
�سماء الأمة هم من ح�صاد الأزهر جام ًعا �أو جامعة.
خال�صة القول� :إن الأزهر �أعطاه تاريخه العلمي والن�ضايل م�شروعية متثيل
إقليميا ،وهذا ال يعني �أنه وحده على �ساحة العمل الإ�سالمي� ،إال
عامليا و� ًّ
الأمة ًّ
�أن �ألف عام ويزيد يف ميادين العطاء العلمي واالجتماعي وال�سيا�سي ،جعلته
الأجدر بثقة الأمة وهي امل�ؤمتنة على دينها ،والعارفة ب�أقدار علمائها ورجاالت
نه�ضتها وح�ضاراتها.
�أيتها ال�سيدات وال�سادة� ،إن م�صر اليوم والتي ترقبها عيون العامل يف حلظة
ثورية خالدة فاج�أت اجلميع ،هي ا�ستمرار مل�صر ،احل�ضارة والتاريخ ،وت�أكيد على
�صالبة �إرادتها ،و�أ�صالة هويتها ،وعلى العامل �أن يقر�أ ب�أناة ر�سالة كتبها امل�صريون
بدم ال�شهداء ،وهي ر�سالة فحواها �أن م�صر التاريخ ،وم�صر الأزهر ،لن تفرط قيد
�أمنلة يف ق�ضايا �أمتها الرئي�سية ومقدمتها الق�ضية الفل�سطينية.

52

الإمام الأكرب �أحمد الطيب �شيخ الأزهر

52

و�أن الأزهر لن ي�سمح با�سم احلوار �أو الت�سامح �أن ت�سلب حقوق �أمة �أو
يحتل جزء من �أرا�ضيها ،كما لن ي�سمح الأزهر يف ظل فو�ضى امل�صطلحات حول
املدين والديني و�أمثالها من امل�صطلحات الغام�ضة وامللتب�سة� ،أن يدخل يف معارك
وهمية ،ومب�سميات زائفة �أو مغر�ضة� ،إن الأزهر -وهذه ر�سالة للداخل واخلارج-
�سوف يظل �أمي ًنا على تراث الأمة بكل مكوناته ،و�سوف يقف مع احلق ،ويعلي
لواء العدل والإن�صاف يف كل �أرجاء املعمورة.
�شكرا حل�سن ا�ستماعكم ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
ً

الف�صل الأول
تعارف احل�ضارات ..الفكرة والت�أ�سي�س
•تعارف احل�ضارات ..الفكرة واخلربة والت�أ�سي�س  -زكي امليالد
•نحو ر�ؤية �إ�سالمية لتعارف احل�ضارات  -حممد مراح
•تعارف احل�ضارات ..بني مقا�صد اخللق ومقا�صد الأمر  -حامت بو�سمة

تعارف احل�ضارات ..الفكرة واخلربة والت�أ�سي�س
زكي امليالد

-1غارودي وحوار احل�ضارات

عند النظر يف فكرة حوار احل�ضارات خالل القرن الع�شرين وما بعده ،ميكن
احلديث عن �أربعة �أزمنة �أ�سا�سية ،ت�شرح طبيعة الأطوار التي مرت بها هذه الفكرة،
وال�سياقات والأر�ضيات الفكرية وال�سيا�سية التي ت�أثرت بها ،كما ت�شرح طبيعة
حركة هذه الفكرة ،وم�ستويات االهتمام بها ،وكيفيات التعاطي معها ،ومنظورات
الر�ؤية لها ،وهذه الأزمنة هي على النحو الآتي:
الزمن الأول :ويتحدد يف الن�صف الثاين من �سبعينيات القرن الع�شرين ،حينما
تبنى هذه الدعوة املفكر الفرن�سي املعروف روجيه غارودي ،والتي �شرحها يف
كتابه ال�شهري «من �أجل حوار بني احل�ضارات» ال�صادر �سنة 1977م ،الكتاب
الذي ميكن و�صفه مبثابة مرافعة حمكمة يف الدفاع عن ق�ضية حوار احل�ضارات،
ومتيز مبنطق �شديد التما�سك ،وبخطاب موثق بال�شهادات والوقائع واحلقائق،
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وبالنمط الذي ميكن اعتباره من ال�صور الفعلية التي جت�سد حوار احل�ضارات ،وظهر
غارودي يف هذا الكتاب �أحد �أكرث املنظرين واملتحم�سني لهذه الفكرة التي عرف
عامليا.
وا�شتهر بها ًّ
هذه الدعوة يف �أطروحة غارودي مرت بثالثة �أطوار زمنية وفكرية ،ج�سدت
�شخ�صية غارودي الفكرية يف انتقاالته وعبوره بني الأيديولوجيات والأديان،
وك�شفت عن طبيعته اجلدلية والإ�شكالية ،وذهنيته احلائرة والقلقة ،بح ًثا عن الأمل
الذي ظل يفت�ش عنه يف الثقافات واحل�ضارات الإن�سانية ،وهذه الأطوار هي:
الطور الأول :الدعوة للحوار بني املارك�سية وامل�سيحية ،وذلك حينما كان
مفكرا يف احلزب ال�شيوعي الفرن�سي ،وكان ي�صف نف�سه �آنذاك باملحرك
غارودي ً
الرئي�سي لهذه الدعوة يف فرن�سا و�أوروبا ،طيلة اثنتي ع�شرة �سنة ،وكانت الغاية من
هذه الدعوة ح�سب ر�ؤية غارودي هي بناء العالقة بني التحرر والإميان ،التحرر
الذي متثله املارك�سية ،والإميان الذي متثله امل�سيحية.
تكونت عند غارودي ر�ؤية لفت بها نظر املجمع
الطور الثاين :يف �سنة 1968مّ ،
امل�سكوين للكنائ�س يف جنيف� ،إذ اعترب �أن احلوار بني املارك�سيني وامل�سيحيني
إقليميا ح�سب تعبريه ،ولن يتقدم �إال يف نطاق منطقة ثقافية واحدة،
�سوف يظل � ًّ
وهي منطقة الغرب ،و�إنه من الأهمية يف نظره التحول نحو �إدارة هذا احلوار على
م�ستوى احل�ضارات ،وكانت الغاية من هذا احلوار يف نظر غارودي هي بناء العالقة
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بني الإميان والتاريخ ،الإميان والعامل ،الإميان الذي يعطي ال�شعوب القوة والأمل
يف تغيري العامل واحلياة.
الطور الثالث :الرتكيز على احلوار بني الغرب والإ�سالم ،وهي الدعوة التي
ظهرت وا�ضحة ومتجلية يف الكتاب الذي �أ�صدره غارودي �سنة  1981بعنوان
أي�ضا (الإ�سالم يف الغرب :قرطبة عا�صمة
(وعود الإ�سالم) ،وهكذا يف كتابه � ً
الروح والفكر) فقد اعترب غارودي �أن العقبة الرئي�سية التي تقف يف وجه حوار
احل�ضارات هي النظرة التي حملها الغرب منذ مئات ال�سنني عن الإ�سالم ،و�إن
النظرة للإ�سالم يف ر�ؤية غارودي �إمنا تتعلق مب�ستقبلنا ،م�ستقبل الب�شرية الذي
يتعر�ض م�صريه للخطر ،فالإ�سالم قوة حية لي�س كام ًنا فقط يف ما�ضيه ،و�إمنا يف كل
ما ميكن �أن يقدمه ل�صنع امل�ستقبل.
وقد ت�أكدت قناعة غارودي بالإ�سالم الذي �أعلن اعتناقه له �سنة 1982م،
ووجد فيه الأبعاد الإن�سانية املطلوبة ،والفر�ص املفقودة يف �أنظمة الغرب الثقافية
والفل�سفية واالجتماعية واالقت�صادية ،لذلك �أوىل �أهمية للدفاع عن الإ�سالم،
والتعرف عليه ،واكت�شاف جمالياته ،ومن ثم تركيز النقد على الغرب يف ر�ؤيته
و�أمناط تعامله مع الإ�سالم ،ومع الرتاث الإ�سالمي الذي ي�صفه بالرتاث الثالث
املكون للرتاث الغربي ،والذي رف�ضه الغرب كما يقول غارودي منذ ثالثة ع�شر
ّ
قرنًا ،الرتاث الذي كان با�ستطاعته وال يزال ،يف نظر غارودي لي�س الإ�صالح بينه
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وبني ِح َك ِم العامل فح�سب ،بل م�ساعدته بالتعرف على الأبعاد الإن�سانية والإلهية
أحاديا �إرادته لل�سيطرة على الطبيعة والنا�س(((.
نـمى � ًّ
التي انف�صل عنها ،عندما ّ
وما يعزز هذه القناعة عند غارودي ر�ؤيته ب�أن الإ�سالم «مل يكمل ويخ�صب
وين�شر �أقدم و�أرفع احل�ضارات فح�سب ،كح�ضارة ال�صني والهند وفار�س واليونان
والإ�سكندرية وبيزنطة ،بل حمل �إىل �إمرباطوريات مفككة وح�ضارات ميتة ،روح
حياة جماعية جديدة ،و�أعاد �إىل النا�س وجمتمعاتهم �أبعادهم الإن�سانية والإلهية
من ت�سام وتوحد .كما �أعاد خمرية جتديد العلوم والفنون واحلكمة التنب�ؤية
والقوانني»(((.
وت�ساءل غارودي «لقد �أنقذ الإ�سالم يف القرن ال�سابع امليالدي� ،إمرباطوريات
كبرية متهاوية ،فهل ي�ستطيع اليوم �أن يحمل لنا جوابًا عن قلق وم�شاكل احل�ضارة
الغربية؟ هذه هي امل�س�ألة التي يجهد هذا الكتاب  -وعود الإ�سالم  -يف طرحها
�إذا مل يكن يف حلها»!(((.
�أما يف كتابه «الإ�سالم يف الغرب» فينطلق غارودي من فكرة حاول �أن يعيد
من خاللها قراءة بداية تاريخ النه�ضة يف �أوروبا ،وح�سب ت�صوره ف�إن نه�ضة �أوروبا
الأوىل مل تبد�أ يف �إيطاليا ،و�إمنا يف �إ�سبانيا خالل القرن الثالث ع�شر ..النه�ضة التي
((( روجيه غارودي ،وعود اإلسالم ،بريوت :الدار العاملية1984 ،م ،ص.19
((( املرجع السابق ص.19
((( املرجع السابق ص.25
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كانت وع ًدا م�شرقًا يف �إ�سبانيا ،وكان لها اجتاه معاك�س وخمتلف عن نه�ضة القرن
ال�ساد�س ع�شر يف �إيطاليا ،ونه�ضة القرن ال�سابع ع�شر يف �إنكلرتا ،ونه�ضة القرن
التا�سع ع�شر يف فرن�سا ،ونه�ضات القرنني الأخريين يف الغرب(((.
ويختتم غارودي كتابه ويف ال�سطر الأخري منه ،ب�أمل �أن تعطي الأندل�س
وقرطبة للعامل ثانية ر�سالة ع�صورها الذهبية ،ر�سالة ح�ضارة الكوين ال�شمويل(((،
وي�ست�شهد يف كتابه «وعود الإ�سالم» بر�أي امل�ست�شرق الهولندي دوزي (-1820
1883م) الذي عرف باهتمامه بح�ضارة العرب ،يف كتابه «تاريخ م�سلمي �إ�سبانيا»،
خريا لإ�سبانيا ،لأنه �أحدث ثورة اجتماعية هامة،
�إذ يرى �أن الفتح العربي كان ً
وق�ضى على ق�سم كبري من ال�شرور التي كانت ترزح البالد حتتها منذ قرون(((.
ومع �أن غارودي كان ينطلق من مقولة حوار احل�ضارات يف توجيه النقد
التاريخي والفل�سفي واالجتماعي للغرب� ،إال �أنه كان متوج ًها �إىل الغرب يف
خطابه ولي�س للح�ضارات الأخرى ،و�أن الغرب هو املعني بهذه الدعوة حلوار
احل�ضارات ،بق�صد ت�صحيح م�ساراته بعد �أن و�صل �إىل م�أزق ح�ضاري خطري.
فقد اكت�شف غارودي بفكره النقدي ،ومعرفته الوا�سعة ،وانفتاحه على
الثقافات غري الأوروبية ،وجود �أزمة ح�ضارية عميقة يف الغرب واحل�ضارة الغربية،
((( روجيه غارودي ،اإلسالم يف الغرب :قرطبة عاصمة الروح والفكر ،ترمجة :د .حممد مهدي الصدر ،بريوت:
دار اهلادي1991 ،م ،ص.251-14
((( املرجع السابق ص.252
((( روجيه غارودي ،وعود اإلسالم ،مرجع سابق ،ص.51
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وال �سبيل لتجاوز هذه الأزمة وتداركها يف نظره� ،إال باالنفتاح على احل�ضارات
الأخرى غري الأوروبية ،والتحاور معها ،والتعلم منها ،الكت�شاف ما ي�سميه
بالفر�ص املفقودة ،والأبعاد الإن�سانية والأخالقية املطلوبة ،التي منت يف احل�ضارات
والثقافات غري الأوروبية.
وهذه الأزمة التي يعي�شها الغرب يف الربع الأخري من القرن الع�شرين،
�إمنا ترجع يف جذورها ح�سب ر�أي غارودي� ،إىل ع�صر النه�ضة ،الذي ولدت معه
الر�أ�سمالية واال�ستعمار م ًعا ،وما �صاحبه من تنكر وهدم جلميع الثقافات غري
الأوروبية ،فقد اتبعت احل�ضارة الغربية يف منوها وتقدمها من القرن ال�ساد�س ع�شر
وحتى نهاية القرن الع�شرين ،طريقة �أو�صلتها كما يعتقد غارودي� ،إىل �أزمة داخلية
عميقة ،حددها يف ثالثة �أبعاد رئي�سية� ،شرحها يف كتابه« :حوار احل�ضارات» ،وهي:
 -1رجحان جانب الفعل والعمل ،بال�شكل الذي يتحول فيه الإن�سان �إىل جمرد
�آلة للإنتاج واال�ستهالك ،ويفقد جوهره املعنوي والأخالقي.
قادرا على حل جميع امل�شكالت ،بحيث ال
 -2رجحان جانب العقل ،واعتباره ً
توجد م�شكالت حقيقية �إال تلك التي ي�ستطيع العلم حلها ،والنتيجة بعد
ذلك هي عدم القدرة على حتديد الغايات احلقيقية ،وال�سيطرة على الو�سائل.
نهائيا ،بحيث ي�صبح النمو
معيارا
ً
 -3رجحان جانب الكم ،وجعله ً
ومقيا�سا ال ًّ
كميا �صرفًا يف الإنتاج واال�ستهالك.
باعتباره ًّمنوا ًّ
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ويرى غارودي �أن ح�ضارة تقوم على هذه الأبعاد الثالثة� ،إنها ح�ضارة
م�ؤهلة لالنتحار.
وعلى �ضوء هذا التحليل لأزمة الثقافة واحل�ضارة الغربية ،بلور غارودي
ناظرا بها �إىل الغرب ،بو�صفها طري ًقا لإنقاذه وت�صحيح
نظريته حلوار احل�ضاراتً ،
م�ساراته ،وت�شكلت هذه النظرية على �أ�سا�س املرتكزات التالية:
 -1االهتمام باحل�ضارات الالغربية يف جمال الدرا�سات ،وجعلها مبنزلة
تعادل يف �أهميتها الثقافة الغربية.
� -2ضرورة �أن ي�شغل مبحث اجلمال منزلة يعادل يف �أهميته تعليم العلوم
والتقنيات.
 -3جعل االهتمام بامل�ستقبل ،يعادل يف �أهميته من حيث التفكري والغايات
والأهداف �أهمية التاريخ وعلم التاريخ(((.
هذه النظرية التي كونها غارودي حلوار احل�ضارات� ،أراد بها �أن يخاطب
الغرب ب�صورة �أ�سا�سية ،لذلك فهي تنتمي وت�صنف على النظريات الغربية ،التي
تنطلق من نقد التجربة الغربية واحل�ضارة الغربية ،ويعرب غارودي عن ذلك بقوله
�إن« :حوار احل�ضارات �أ�صبح �ضرورة عاجلة ال �سبيل لردها� ،إنه ق�ضية بقاء ،لقد
بلغنا حد اخلطر ،بل لعلنا جتاوزناه� ،إن مهمتنا بعد الفر�ص التاريخية ال�ضائعة،
((( روجيه غارودي ،حوار احل�ضارات ،ترجمة :عادل العوا ،بريوت :من�شورات عويدات1987 ،م� ،ص.186
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و�ضياع �أبعاد الرجل الغربي ،هي ا�ستئناف حوار ح�ضارات ال�شرق والغرب ،من
�أجل و�ضع حد حلوار الذات الغربي االنتحاري� ..إدراك هذا النق�ص ،و�إدراك ما
ندين به للثقافات واحل�ضارات غري الغربية ،هو اليوم على ما نظن ال�سبيل الوحيد
مفتوحا �أمامنا خارج م�أزق املوت»(((.
الذي بقي ً
وكون هذه النظرية تنتمي وت�صنف على النظريات الغربية ،ال يعني ذلك
رف�ضا �أو �إ�سقاطًا ،و�إمنا الق�صد هو حتديد طبيعة الف�ضاء املعريف
بال�ضرورة نق ًدا لها� ،أو ً
واملرجعي لهذه النظرية ،وفهم غاياتها ومقا�صدها ،وكيفية التعامل معها.
وبالتايل ال ميكن الرجوع �إىل هذه النظرية� ،إال يف �إطار التثاقف والتوا�صل
الفكري واملعريف ،ولي�س االعتماد عليها بو�صفها نظرية كونية عامة� ،أو باعتبارها
قابلة للتعميم على امل�ستوى الإن�ساين ،مع �أنها قد تعد من �أن�ضج النظريات يف
جمالها ،و�أكرثها دعوة لالنفتاح والتوا�صل مع الثقافات واحل�ضارات الأخرى غري
الأوروبية.
ولعله �إىل اليوم مل تتبلور نظرية �أخرى حلوار احل�ضارات ،يف م�ستوى نظرية
غارودي ومتا�سكها وخربتها ودرجة انفتاحها ،كما نظر لها و�شرحها يف كتابه ال�شهري
«حوار احل�ضارات» ،ومتثلها يف جتربته الفكرية ،ويف الأطوار واالنتقاالت التي مر بها
من امل�سيحية �إىل املارك�سية ،ومن ثم �إىل الإ�سالم ،فلم يكن غارودي جمرد داعية
تطبيقيا لهذه الدعوة يف جتربته الفكرية.
حلوار احل�ضارات ،بل كان مثا ًال ًّ
((( املرجع السابق ص.23
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هذا هو امل�أخذ الرئي�سي على ر�ؤية غارودي حلوار احل�ضارات لكونها
ت�ستجيب ب�صورة �أ�سا�سية حلاجات الغرب وم�شكالته ،باعتبارها ناظرة �إليه ،وال
تلبي من جهة �أخرى حاجات احل�ضارات غري الأوروبية.
�أما قيمتها الرئي�سية فهي يف النقد الذي وجهه غارودي للغرب ،و�أراد منه
�أن يدفعه ملراجعة ذاته وتراثه وتاريخه ،و�أن يغري من نظرته �إىل العامل ،ويدخل يف
م�صاحلة مع احل�ضارات غري الغربية ،واال�ستفادة والتعلم منها ،واكت�شاف م�ستقبله
امل�شرتك مع بقية العامل ،ولي�س م�ستقبله الذي ال يرى فيه �إال ذاته .وقيمة هذا
النقد �أنه ي�أتي من مفكر غربي وا�سع الثقافة واملعرفة ،ومنفتح على الثقافات
واحل�ضارات غري الأوروبية ،وقد متثل حوار احل�ضارات يف جتربته الفكرية بتحوالته
وتقلباته وانتقاالته.
وكان بالإمكان لأفكار غارودي �أن تكون لها فاعلية و�ش�أن ،لو انفتح الغرب
عليها ،وقبل الإ�صغاء �إليها ،وتفهمها .مع ذلك فقد بقيت �أطروحة غارودي جمرد
دعوة مل تتحول �إىل تيار فاعل وم�ؤثر يف الغرب والثقافة الغربية ،حتى مع حماولته
لإن�شاء معهد دويل حلوار احل�ضارات �سنة 1976م ،و�سعيه بعد ذلك لإحياء
م�شروع قرطبة كمركز �إ�شعاعي ح�ضاري جديد يف الغرب� ،إال �أن هذه الأفكار
بقيت جمرد طموحات و�آمال غاية يف النبل.
ومع دخول العامل حقبة ثمانينيات القرن الع�شرين تراجعت الدعوة
�إىل حوار احل�ضارات ،وظهرت ما �سميت يف اخلطاب الغربي والإعالم الغربي
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بالأ�صوليات ،وارتفعت درجة االحتكاك والتوتر بني العاملني الإ�سالمي والغربي،
ويف هذا ال�سياق ن�شر غارودي كتابه «الأ�صوليات املعا�صرة� :أ�سبابها ومظاهرها»،
�إذ اعترب فيه �أن الأ�صوليات كل الأ�صوليات ،ت�شكل اخلطر الأكرب على ع�صرنا
وعلى امل�ستقبل.
وحتى يف هذا الكتاب مل يغفل غارودي عن توجيه النقد للغرب ،بتحميله
م�س�ؤولية انبعاث هذه الأ�صوليات بكل �أ�شكالها يف العامل الثالث ،نتيجة �إ�صراره
على فر�ض منوذجه الإمنائي والثقايف ،واعترب الأ�صولية الغربية هي العلة الأوىل
وحتديا لها.
التي ولدت كل الأ�صوليات الأخرى ر ًّدا على �أ�صولية الغربً ،
-2هنتنغتون و�صدام احل�ضارات

الزمن الثاين :ويتحدد مع ظهور مقولة �صدام احل�ضارات التي ب�شر بها �صمويل
هنتنغتون يف �صيف 1993م ،على �صورة مقالة ق�صرية ن�شرها يف جملة «ال�ش�ؤون
اخلارجية» ،الأمريكية ،ومن ثم حولها �إىل كتاب مو�سع �صدر �سنة 1996م بعنوان
«�صدام احل�ضارات و�إعادة �صياغة النظام العاملي».
ومنذ ذلك الوقت واجلدل يحتدم حول هذه املقولة اجلدلية بني الكتاب
ونقا�شا
والأكادمييني وال�سيا�سيني ،وحتولت �إىل واحدة من �أن�شط الأفكار تداو ًال ً
و�سجا ًال يف خمتلف مراكز العامل ،وذلك ب�سبب طبيعتها التحري�ضية ،وبنيتها
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التف�سريية ،ور�ؤيتها الت�شا�ؤمية؛ ولأنها جاءت يف وقت دخل العامل فيه مرحلة
ما بعد احلرب الباردة ،فكانت التطلعات باجتاه �إزالة املخاوف من �إمكانية وقوع
احلروب ،ووقف �سباق الت�سلح العاملي ،واحلد من توازنات الردع النووي ،التي
جعلت املجتمع الدويل يعي�ش حالة من الرعب ،وبدل ال�شعور بالتفا�ؤل جاءت
هذه املقولة لكي تبعث الت�شا�ؤم املخيف ،وتب�شر بحرب باردة بني احل�ضارات ،هي
أ�شد خطورة مما كانت بني الدول يف املرحلة ال�سابقة.
� ّ
وا�ضحا على مقولة حوار احل�ضارات،
ال �شك �أن هذه املقولة متثل ارتدا ًدا ً
وعلى ذلك الن�سق من الدرا�سات والأبحاث املقارنة لتاريخ احل�ضارات التي
كر�ست مفاهيم التفاعل والتوا�صل والتعاقب.
وتنتمي مقولة �صدام احل�ضارات لن�سق �آخر من الدرا�سات الغربية ،ذلك
الن�سق الذي ات�صف بالتحيز املفرط ،و�إظهار النزعة العدائية �إىل الآخر احل�ضاري،
وحماولة التوظيف الال�أخالقي ،وقد ارتبط هذا الن�سق يف وقت �سابق بعالقات
مبا�شرة مع هيئات التب�شري امل�سيحي ،وم�ؤ�س�سات اال�ستعمار الأوروبي ،ومن
�صوره ما جتلى يف درا�سات بع�ض امل�ست�شرقني التي ت�صنف على منط اال�ست�شراق
التقليدي ،ودرا�سات بع�ض الأنرثوبولوجيني التوظيفية.
ومن جهة �أخرى تنتمي هذه املقولة� ،إىل حقل العلوم ال�سيا�سية ،وعلم ال�سيا�سة
مهنيا
الأمريكي ب�شكل خا�ص ،وقد ارتبطت هذه املقولة ب�أ�سماء مفكرين ي�صنفون ًّ
أكادمييا على هذا احلقل ،وينتمون �إىل املدر�سة الأمريكية يف علم ال�سيا�سة.
و� ًّ
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و�إذا كان هنتنغتون هو الذي عرف وا�شتهر بهذه املقولة� ،إال �أن هناك من
�سبقه �إليها ،بطرح مماثل يف التحليل والتف�سري واال�ست�شراف ،ك�أ�ستاذ الدرا�سات
الدورية بجامعة وور ويك الربيطانية باري بوزان ،الذي ن�شر مقالة مبجلة «ال�ش�ؤون
الدولية» الأمريكية يف يوليو 1991م ،حملت عنوان «ال�سيا�سة الواقعية يف العامل
اجلديد� ..أمناط جديدة للأمن العاملي يف القرن الواحد والع�شرين» ،تو�صل فيها
�إىل ما ا�صطلح عليه بت�صادم الهويات احل�ضارية املتناف�سة ،وبالذات بني الغرب
والإ�سالم.
ويف نظر بوزان� ،إذا اجتمع خطر الهجرة ،وخطر ت�صادم الثقافات �أ�صبح
من ال�سهل و�ضع ت�صور لنوع من احلرب الباردة االجتماعية بني املركز وجزء
من الأطراف على الأقل ،وال �سيما بني الغرب والإ�سالم .فالهجرة ح�سب ر�أيه
من اجلنوب �إىل ال�شمال ،وبكيفية خا�صة من جنوب البحر املتو�سط �إىل �شماله،
خطرا على �أمن دول املركز� ،إذ تهدد هويتها احل�ضارية.
ت�شكل ً
والت�صادم احل�ضاري هو �أو�ضح ما يكون ح�سب ر�ؤية بوزان بني الغرب
نظرا للتعار�ض بني القيم العلمانية ال�سائدة يف الغرب وبني القيم
والإ�سالمً ،
الإ�سالمية ،وللتناف�س التاريخي بني امل�سيحية والإ�سالم ،ولغرية امل�سلمني من قوة
الغرب� ،إ�ضافة �إىل اجلوار اجلغرايف.
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والذي يختلف فيه بوزان عن هنتنغتون �أنه ي�ضيف احل�ضارة الهندية �إىل
جوار الإ�سالم يف احلرب الباردة احل�ضارية مع الغرب ،يف حني ي�ضيف هنتنغتون
احل�ضارة ال�صينية الكونفو�شية مكان احل�ضارة الهندية(((.
�أما الذي ميكن �أن ي�صنف مرج ًعا ملثل هذه الآراء والأفكار فهو امل�ست�شرق
وامل�ؤرخ املعروف برنارد لوي�س �أ�ستاذ تاريخ ال�شرق الأدنى يف جامعة برين�ستون
�إحدى �أهم اجلامعات الأمريكية ال�سبع ،ومع �أنه معروف بتحيزه لآراء و�أفكار
وحتليالت معار�ضة للإ�سالم والعرب ،مع ذلك يعترب من �أهم امل�ؤرخني يف كتابة
تاريخ ال�شرق الأدنى احلديث واملعا�صر ،ولعله يف نظر البع�ض ميثل �آخر امل�ست�شرقني
الذين ميثلون املدر�سة الكال�سيكية.
وقد �شبه �إدوارد �سعيد هنتنغتون بربنارد لوي�س يف موقفه بانتقاء امل�صادر
التي تنا�سبه يف �سرد تاريخ ال�شرق الأو�سط والإ�سالم ،واعترب حممد عابد اجلابري
�آراء هنتنغتون ب�أنها مماثلة لآراء روج لها برنارد لوي�س ومييل �إليها هنتنغتون نف�سه.
ولعل ما متيز به هنتنغتون يف هذا ال�ش�أن ،هو �أنه ا�ستطاع حتريك هذه
املقولة يف امل�سرح الدويل ،وقام بتعميمها على نطاقات وا�سعة ،وظل يدافع عنها،
ويحر�ض عليها.
ويف نظر الكاتب الأمريكي جيم�س كورت وهو يجيب على �س�ؤال حول ما
ال�صراعات ال�سيا�سية الرئي�سية التي �سي�شهدها امل�ستقبل؟ ويجيب بقوله« :هذا
((( حممد عابد اجلابري ،قضايا يف الفكر املعاصر ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية1997 ،م ،ص.90
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هو ال�س�ؤال الذي يفر�ض نف�سه على اجلدل الدائر حول ال�ش�ؤون الدولية ،وقد
جاءت �أكرث الإجابات �شمو ًال و�إثارة للجدل من جانب �صمويل هنتنغتون ،الذي
كبريا بني الك ّتاب»(((.
فجر مفهومه حول ت�صادم احل�ضارات �صدا ًما ً
�إن اختالف موقف ه�ؤالء الذين يقولون ب�صدام الهويات� ،أو �صدام
احل�ضارات� ،أو ال�صدام بني الإ�سالم والغرب ،عن �أولئك الذين يتحدثون عن
تعاون الثقافات �أو حوار احل�ضارات ،يعود �إىل طبيعة املنظور وطرائقه التو�صيفية
والتحليلية والتف�سريية ،والذي ينق�سم هنا �إىل منظورين :منظور ي�ستند على
البحث التاريخي املعريف كما هو عند توينبي� ،أو البحث الأنرثوبولوجي كما عند
�شرتاو�س� ،أو البحث عن الفل�سفة الأخالقية كما هي عند ا�شفيت�سر.
ومنظور ي�ستند على ال�سيا�سة والأمن والدفاع ،وهو املنظور الذي �أو�صل
بوزان ولوي�س وهنتنغتون �إىل فكرة �صدام الهويات عند بوزان ،و�صدام احل�ضارات
عند هنتنغتون ،وال�صدام بني الإ�سالم والغرب عند لوي�س.
وهذا املنظور الذي ينطلق من علم ال�سيا�سة ،من طبيعة حقله و�أدواته
التعامل مع �أفكار ونظريات حول ال�صراع �أو القوة �أو النزاع �أو ال�سيادة يف نطاق
ما يعرف باجلغرافيا ال�سيا�سية ،الأمر الذي يجعل من فكرة ال�صراع �أو ال�صدام
حا�ضرة يف منهجيات النظر والتحليل والتف�سري.
((( جيمس كورت ،تصادم اجملتمعات الغربية :حنو نظام عاملي جديد ،جملة الثقافة العاملية ،الكويت ،السنة الثالثة
عشرة ،العدد  ،77يوليو 1996م ،ص.7
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وهذا ما وقع فيه هنتنغتون الذي كر�س حياته املهنية والأكادميية يف جمال
الدرا�سات ال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية ،فهو �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة هارفارد،
أي�ضا ،ومدير �أكادميية هارفارد للدرا�سات
ومدير معهد الدرا�سات الإ�سرتاتيجية فيها � ً
الدولية والإقليمية ،ورئي�س اجلمعية الأمريكية للعلوم ال�سيا�سية ،وكان م�س�ؤو ًال
عن التخطيط مبجل�س الأمن القومي يف �إدارة الرئي�س ال�سابق جيمي كارتر.
ومن جوانب النقد الأ�سا�سية التي وجهت لهنتنغتون ،هو �أنه ينطلق من
مفهوم الدولة كما حتدد يف علم ال�سيا�سة ،ولي�س من مفهوم احل�ضارة كما حتدد
يف علم التاريخ والبحث التاريخي ،لذلك ف�إن مقولته هي �أقرب �إىل النظريات
ال�سيا�سية ،والتي تنطلق من بواعث �سيا�سية وملقا�صد �سيا�سية.
ولقد ا�ستفزت هذه املقولة املجتمع الدويل ،وكانت الباعث الأ�سا�سي
لإحياء مقولة حوار احل�ضارات ،باعتبارها الطرف النقي�ض من جهة ،ولكونها متثل
الطرح الإيجابي البديل عن تلك املقولة.
-3الأمم املتحدة وحوار احل�ضارات

الزمن الثالث� :إذا كان هذا الزمن يت�صل بالزمن الثاين ويت�أثر به ،ف�إنه يختلف
ويفرتق عنه يف م�ستويات االهتمام ،وديناميات التطور ،وطرائق التعاطي .وي�ؤرخ
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لهذا الزمن مبوافقة اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف دورتها الثالثة واخلم�سني
ل�سنة 1998م ،على اقرتاح باختيار �سنة 2001م �سنة الأمم املتحدة للحوار بني
احل�ضارات ،وهو االقرتاح الذي تقدم به ال�سيد حممد خامتي رئي�س اجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية �آنذاك ،يف خطابه الذي �ألقاه باجلمعية العامة للأمم املتحدة يف
�أغ�سط�س 1998م.
واخللفيات التي �أ�شار �إليها قرار الأمم املتحدة بهذا ال�ش�أن ،تنتمي وتتوافق
مع �أفكار وت�صورات �أولئك املفكرين وامل�ؤرخني �أ�صحاب النزعة الأخالقية
والإن�سانية يف البحث التاريخي والأنرثوبولوجي ،الذين ي�ؤكدون على مفاهيم
تنوع الثقافات ،وتعدد احل�ضارات ،والنظر لهذا التنوع والتعدد بو�صفه م�صدر
�إثراء وا�ستلهام يبعث على التقدم والتوا�صل بني الأمم واحل�ضارات.
وعن هذه اخللفيات ،وتعزي ًزا لهذا االختيار� ،شرح قرار الأمم املتحدة ر�ؤيته
حلوار احل�ضارات منطل ًقا من «الإقرار بالإجنازات احل�ضارية املتنوعة للب�شر ،و�ضرورة
بلورة ثقافة تعددية ،والقبول بتنوع املخلوقات الب�شرية ،والأخذ بعني االعتبار �أن
التعامالت الثنائية بني احل�ضارات على امتداد التاريخ الإن�ساين ،كانت م�ستمرة
على الرغم من وجود املوانع النابعة من عدم الت�سامح والنزاع واحلروب ،ومع الت�أكيد
على �أهمية الت�سامح يف العالقات الدولية ،والدور الرفيع للحوار مبثابة �أداة للو�صول
�إىل التفاهم و�إزالة تهديدات ال�سالم وتعزيز التعامل والتبادل بني احل�ضارات..
ومع �إعادة الت�أكيد ب�أن الإجنازات احل�ضارية ت�شكل مريا ًثا م�شرتكًا للب�شرية جمعاء،
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م�صدرا ل�سمو الب�شرية وتقدمها .والرتحيب بامل�ساعي اجلماعية للمجتمع
وتهيئ
ً
الدويل ،وباجتاه مزيد من التفاهم من خالل احلوار البناء بني احل�ضارات على عتبة
الألفية الثالثة ،تعلن عن عزمها الرا�سخ على ت�سهيل وترويج احلوار بني احل�ضارات».
هذا التبني من طرف الأمم املتحدة �أ�سهم ب�صورة فاعلة وكبرية يف حتريك
وتعميم مفهوم حوار احل�ضارات ،وحتويله �إىل مفهوم متحرك يف جمال العالقات
الدولية ،بطريقة بات ي�أتي على ذكره يف املنا�سبات واالجتماعات الدولية ،وي�شار
�إليه يف البيانات والتقارير الإقليمية والعاملية ،وعقدت حوله الكثري من الندوات
وامل�ؤمترات التي توزعت يف دول العامل املختلفة ،ب�شكل ميكن القول �أنه لأول مرة
يجري هذا امل�ستوى من االهتمام العاملي بق�ضية حوار احل�ضارات.
من جهة �أخرى� ،إن اختيار �سنة 2001م حتدي ًدا ،كان بق�صد �أن ي�ستقبل
العامل الألفية الثالثة بنوع من التفا�ؤل والثقة وال�شعور بالأمن وال�سالم ،واالندفاع
نحو جتديد وتطوير العالقات الدولية بني الأمم وال�شعوب ،وليكون قرنًا خمتل ًفا عن
القرن الع�شرين الذي عد قرن احلروب الكربى ،فقد بد�أ بحرب عاملية مدمرة يف
�أوروبا ،هي احلرب العاملية الأوىل �سنة 1914م ،وانتهى بحرب عاملية مدمرة �أخرى
يف ال�شرق الأو�سط ،وهي حرب اخلليج الثانية �سنة 1990م.
والتطور املهم الذي ح�صل يف هذا ال�ش�أن مع مبادرة الأمم املتحدة ،هو
�إحياء مفهوم حوار احل�ضارات ،وجتديد العمل به يف جمال العالقات الدولية،
وا�ستخدامه يف نقد وتقوي�ض وحما�صرة مقولة �صدام احل�ضارات ،وبناء تراكمات
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فكرية وثقافية حوله ،وفتح �أو�سع نقا�ش دويل عابر للثقافات والقوميات واللغات
حوله ،والت�أكيد على بناء اجل�سور وتعزيز احلوار بني احل�ضارات.
-4احلادي ع�شر من �سبتمرب وحوار احل�ضارات

الزمن الرابع :بد�أ مع حدث احلادي ع�شر من �سبتمرب 2001م ،احلدث الذي
�أ�صاب العامل بهزة عنيفة غريت من �صورته ،وقلبت معادالته وتوازناته ،و�أ�صبح
احلدث الذي ت�ؤرخ به الألفية الثالثة اجلديدة ،وت�أثرت به التطورات والتغريات
الالحقة ،وما زالت تت�أثر به ،وقد اعترب املعهد الدويل للدرا�سات الإ�سرتاتيجية
إ�سرتاتيجيا
بلندن يف تقريره ال�سنوي حول التوازن الع�سكري يف العامل� ،أن عه ًدا �
ًّ
جدي ًدا قد بد�أ منذ �أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب.
وتوترا
فقد دفعت هذه الأحداث العامل ليعي�ش يف �أ�شد حاالته انفعا ًال ً
وا�ضطرابًا ،وهيمنت عليه مفاهيم احلرب والإرهاب والقوة ،و�أ�صبح املجتمع
الإن�ساين لأول مرة وك�أنه يعي�ش �صدام ح�ضارات ،املفهوم الذي �أخذ العامل
يتداوله على �أو�سع نطاق ،وك�أن هنتنغتون �صدق يف نبوءته حني ب�شر بهذا املفهوم
عام 1993م ،و�أكده عام 1996م.
ويف اجلانب الآخر ،ف�إن هذه الأحداث لفتت انتباه العامل جمد ًدا ،وبالذات
يف العامل العربي والإ�سالمي �إىل مفهوم حوار احل�ضارات ،املفهوم الذي �أ�صبح
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له واقع فعلي ،ومل يعد كما كان قبل هذه الأحداث جمرد مفهوم يعرب عن فهم
�أخالقي نبيل ،وعن طموحات ورغبات مثالية ال واقع لها وال م�صري.
ولهذا ف�إن الربع الأخري من �سنة حوار احل�ضارات ،وحتدي ًدا بعد �أحداث
�سبتمرب� ،شهد العامل العربي �أو�سع ن�شاط واهتمام بهذا املفهوم ،ولأول مرة يف
تاريخ اجلامعة العربية تدعو �إىل عقد م�ؤمتر فكري حول حوار احل�ضارات ،وبقدر
ما لفتت هذه الأحداث الأنظار ملقولة هنتنغتون يف �صدام احل�ضارات ،لفتت
أي�ضا �إىل دعوة ال�سيد خامتي يف حوار احل�ضارات ،و�أكدت قيمة هذه
االهتمام � ً
الدعوة واحلاجة �إليها يف ا�ست�شراف امل�ستقبل.
ومع هذه الأحداث ،كانت البداية الفعلية حلوار احل�ضارات على م�ستوى
العامل ،مع ذلك مل يح�صل �أي تقدم يف �صياغة نظرية �أو بلورة خطاب متقن
ومتما�سك� ،إذ بقي هذا املفهوم يوجه لوظيفة دفاعية ،الغر�ض منها مواجهة
الت�شويهات والإ�سقاطات التي تعر�ضت لها الثقافة الإ�سالمية واحل�ضارة
الإ�سالمية ،يف �أو�سع حملة ت�شويهية حت�صل يف الغرب خالل ن�صف قرن.
وح�سب هذه املهمة فقد حتول مفهوم حوار احل�ضارات �إىل �أ�شبه ما يكون
مبفهوم �إعالمي ي�ستهلك على نطاق وا�سع يف و�سائل الإعالم املختلفة واملتعددة،
من دون �أن يرتكز هذا املفهوم وي�ستند على بناء فكري وتاريخي عميق ومنظم،
ومن دون �أن يكون له ت�أثريات فاعلة وحقيقية يف تغيري املفاهيم والذهنيات ،وتبديل
االجتاهات وال�سيا�سات العامة ،ال يف النطاقات الإقليمية ،وال يف النطاقات العاملية،

74

زكي امليالد

74

وبالتايل فهو �أقرب ما يكون �إىل جمرد مفهوم �ساحر وجذاب ،يغري الآخرين
باحلديث عنه وحوله ،والتباهي به ،من دون �أن يكون له فاعلية �أو ت�أثري.
-5حوار احل�ضارات ..فح�ص ونقد

مع التداول الوا�سع ملفهوم حوار احل�ضارات ،دخل هذا املفهوم دائرة
الفح�ص املعريف ،للنظر يف بنيته وتركيبته اللغوية واملعرفية ،وهذه هي �أول مرة
يح�صل فيها فح�ص هذا املفهوم يف املجال العربي.
ونتيجة لهذا الفح�ص بد�أ النقد يتجه لهذا املفهوم ،ويتعدد يف جهات
خمتلفة ،منها ما يت�صل برتكيبة املفهوم وطريقة اخرتاعه و�صياغته ،ومنها ما يت�صل
فعليا ،ومنها ما يت�صل بطبيعة الأر�ضيات
ب�إمكانية تطبيق هذا املفهوم وااللتزام به ًّ
وال�سياقات املو�ضوعية وهل هي م�ساعدة يف تقبل هذا املفهوم وحتريكه �أم ال؟!
فمن جهة تركيبة هذا املفهوم وطريقة �صياغته واخرتاعه ،فقد �أطلت الت�أمل
كثريا ،وكنت �أت�ساءل كيف ميكن للح�ضارات �أن تتحاور؟ حتى
والتفكري فيه ً
ي�صح ا�ستعمال م�صطلح حوار احل�ضارات ،هل عن طريق ممثلني ومفو�ضني عن
احل�ضارات لهم �صفة قانونية �أو اعتبارية! لكنني وجدت �أنه مل حت�صل �سابقة بهذا
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ال�ش�أن ،لأن كل ح�ضارة فيها من االنق�سامات والتعدديات الدينية واملذهبية،
العرقية والقومية ،اللغوية والل�سانية ،ما يجعل من ال�صعوبة القيام مبثل هذا الدور.
حاليا يف جمال العالقات الدولية هو مفهوم الدولة
من جهة ثانية� ،إن ال�سائد ًّ
ولي�س مفهوم احل�ضارة ،والعالقات هي عالقات بني دول ولي�س بني ح�ضارات،
فر�ضا بني املجموعات احل�ضارية فهو �أقرب ما يكون
والتمثيل والتفوي�ض لو ح�صل ً
�إىل متثيل دول ولي�س ح�ضارات.
�إال �أننا ال نقول ب�أن ما يجري يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة التي ت�ضم
دو ًال من خمتلف احل�ضارات والثقافات والقوميات والديانات هو الذي ميثل
ال�صورة الفعلية حلوار احل�ضارات ،حتى لو �سلمنا بهذا الفر�ض وهو �أقرب
جما لهذا الغر�ض،
الفرو�ض ا�ستبا ًقا �إىل الذهن� ،إال �أن ما يجري هناك لي�س مرب ً
وحينما طالبت �إيران ب�أن يكون لدول املجموعة الإ�سالمية ممثل دائم مبجل�س
الأمن اعرت�ضت م�صر على هذا االقرتاح ،لأن التمثيل ح�سب ر�أيها ال يخ�ضع
ملوجبات �أو معايري دينية.
ي�ضاف �إىل ذلك �أن الدرا�سات والأبحاث التاريخية والأنرثوبولوجية املقارنة
للح�ضارات ،مل ت�ستعمل م�صطلح �أو ت�سمية حوار احل�ضارات ،وهي الدرا�سات
التي بحثت خمتلف �أ�شكال و�صور العالقات بني احل�ضارات� ،إذ ا�ستعملت
ت�سميات �أخرى ،كتعاون الثقافات عند �شرتاو�س ،وتفاعل احل�ضارات عند �أنور
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عبد امللك وق�سطنطني زريق� ،إىل غري ذلك من ت�سميات ،الأمر الذي يدعو �إىل
م�ساءلة لت�سمية حوار احل�ضارات.
وحني توقف الدكتور حممد عابد اجلابري �أمام هذه املفهوم ،الذي و�صفه
بال�شعار وجد �أن هذا ال�شعار هو يف جميع الأحوال مفعم بالغمو�ض وااللتبا�س..
والذين يرفعونه واقفون عند منطوقه حيث ينطوي موقفهم على نوع من الغفلة،
تلقائيا نتيجة االحتكاك الطبيعي
ذلك لأن احلوار بني احل�ضارات �إما �أن يكون ًّ
عفويا ًّ
فيكون عبارة عن تبادل الت�أثري ،عن �أخذ وعطاء ،بفعل ال�صريورة التاريخية .وهذا
النوع من تالقح احل�ضارات ال يحتاج �إىل دعوة ،وال يكون بتخطيط م�سبق ،بل هو
عملية تاريخية تلقائية(((.
وهذا النقد ملفهوم حوار احل�ضارات يعترب جدي ًدا يف الكتابات العربية ،وهو
نا�شئ كما �أ�شرت عن التداول الوا�سع لهذا املفهوم ،الأمر الذي اقت�ضى فح�صه
و�إعادة النظر فيه.
�أما فيما يت�صل بجانب القدرة والفاعلية والت�أثري لهذا املفهوم و�إمكانية تطبيقه
وااللتزام به ،فيمكن القول �أن هذا املفهوم لن تكون له القدرة الفاعلة يف الت�أثري
ل�شدة
على جمرى ال�سيا�سات العاملية ،وعلى بنية و�أمناط العالقات الدولية ،وذلك ّ
تعقيداتها وتناق�ضاتها ،وت�ضارب م�صاحلها ال�سيا�سية واالقت�صادية والأيديولوجية.
((( حممد عابد اجلابري ،قضايا يف الفكر املعاصر ،مرجع سابق ،ص.131-130
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لهذا ال�سبب ،ف�إن مقولة �صدام احل�ضارات هي �أقرب �إىل روح العامل
املعا�صر مبعادالته ومكوناته وعنا�صره القائمة ،واملحكوم بذهنية الهيمنة وال�سيطرة
كون منها هنتنغتون مقولة �صدام احل�ضارات،
واال�ستقطاب .وهي الو�ضعيات التي ّ
و�أراد منها ح�سب ر�أيه �أن تكون مقولة تف�سريية ولي�س تقريرية ،كما فهم منتقدوه
يف رده عليهم.
وحينما كان بطر�س بطر�س غايل �أمي ًنا عا ًّما للأمم املتحدة �أعلن �سنة 1995م
«�إن بع�ض الدول اعتقدت �أن ب�إمكانها اال�سرتخاء بعد االنت�صار يف احلرب الباردة،
وهي تكت�شف �أنه على العك�س من ذلك ،ف�إن احلرب الباردة حالت دون وقوع �أو
�أخفت  30حربًا �صغرية نواجهها اليوم ..و�إن العامل مير بفرتة �أ�صعب من الفرتة
التي �شهدها خالل احلرب الباردة ،والأمم املتحدة غري قادرة على حل جميع
امل�شاكل».
ويف م�ؤمتر الأمم املتحدة الثالث حول الدول الأقل تقد ًما ،الذي عقد يف
بروك�سل �سنة 2001م ،قال الأمني العام ال�سابق للأمم املتحدة كويف عنان يف
كلمة االفتتاح� :إن هذا امل�ؤمتر هو الثالث الذي ينعقد يف غ�ضون  20عا ًما ،وبد ًال
من �أن تنخف�ض الئحة الدول الأقل تقد ًما ،ف�إنها قد ازدادت ،وبح�سب �أرقام الأمم
املتحدة ف�إن عدد الدول الأقل تقد ًما قد ارتفع من  21دولة يف العام 1971م �إىل
 49دولة اليوم.
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و�أما من جهة الأر�ضيات وال�سياقات ،فلي�ست هناك �إمكانيات فعلية
للنهو�ض بحوار بني احل�ضارات ،لأن الغرب الذي يفرت�ض فيه �أن يكون طرفًا
أ�سا�سيا يف �أي حوار من هذا امل�ستوى ،لي�س على ا�ستعداد لأن يدخل يف حوار
� ًّ
متكافئ مع احل�ضارات الأخرى ،وهو �صاحب احل�ضارة الغالبة واملهيمنة على
أ�سا�سا ،وقد ظل
معنيا بهذا احلوار � ً
العامل ،وامل�ستحوذة على ثرواته ،وال يرى نف�سه ًّ
يتعامل مع احل�ضارات الأخرى بنوع من التعايل املفرط ،وتاريخه القدمي واحلديث
واملعا�صر خري �شاهد على ذلك.
وحتى احل�ضارات الأخرى فلي�ست لديها القدرة والإقناع يف �أن تدخل
يف حوار متكافئ �أو متوازن� ،أو يف �شراكة فعلية �أو عادلة مع الغرب ،ما مل يقتنع
الغرب بتقدمها وتفوقها ،وباحلاجة �إليها و�إىل �شراكتها احل�ضارية.
كثريا �أمام هذه الإ�شكالية ،حيث وجد فيها العقبة
وقد توقف غارودي ً
الرئي�سية التي تقف يف وجه عالقة الغرب بالعامل واحل�ضارات غري الغربية ،وح�سب
ر�أيه �أن الغرب قد �صادر املعرفة العاملية ،و�أباح لنف�سه حتديد مواقع الآخرين ،واحلكم
عليهم ،وف ًقا لتاريخه وغاياته وقيمه((( ،ويرى �أن امل�شكلة الأ�سا�سية يف الثقافة
الغربية احلا�ضرة ،هي يف �أن نق�ضي على الت�صور الت�سلطي يف الثقافة الغربية،
واال�ستعا�ضة عنه بت�صور يتطلع ب�أ�سئلته �إىل حكمة العامل الالغربي ..وذلك ال
ميكن �إال باالنخراط يف حوار ح�ضارات حقيقي مع الثقافات غري الغربية(((.
((( روجيه غارودي ،وعود اإلسالم ،مرجع سابق.237 ،
((( روجيه غارودي ،حوار احلضارات ،مرجع سابق ،ص.93
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ومن وجهة نظر اجلغرايف وامل�ؤرخ الفرن�سي روالن بريتون ف�إنه يرجع هذه
الإ�شكالية يف ذهنية الغرب �إىل من�ش�أ ت�صور الأوروبيني ملفهوم احل�ضارة والثقافة،
حيث يرى �أنه «يف ذروة الع�صر الذي كان الأوروبيون يهيمنون فيه على العامل،
و�سيا�سيا ،جرى ت�صور احل�ضارة �أو ًال ب�صيغة املفرد ،وكذلك احلال بالن�سبة
فكريا
ًّ
ًّ
�إىل الثقافة ..ويف الوقت الذي كانت �أوروبا تبتكر كلمة ح�ضارة كانت تكت�شف
أي�ضا .فكانت تقوم بجردة للعامل ،غري املغلق ح ًّقا بعد ،وبا�ست�شراف
املتوح�شني � ً
دائرا حولها ،وكان التعار�ض الأ�سا�سي بني الطبيعة
للب�شرية التي ال يزال اجلدال ً
والثقافة قد �سمح بفرز �أويل خمت�صر بني �شعب طبيعي �أو ثقايف� ،أي بني �شعب
بدائي �أو متح�ضر»(((.
ما يريد �أن يقوله بريتون هو �أن الأوروبيني تكونت نظرتهم �إىل العامل من
خالل مفهوم للح�ضارة يكاد يتحدد فيهم وينح�صر عندهم ،ونقي�ض احل�ضارة
يف ت�صورهم هو التوح�ش �أو البدائية ،الو�صف الذي يطلقونه على من يكون يف
الطرف املغاير لهم.
من جهة �أخرى ،ف�إن الغرب �شديد احلذر من �أي تقارب �أو توافق يح�صل
توهما من حتول هذا
بني احل�ضارات،
ً
خ�صو�صا �إذا كان الإ�سالم طرفًا فيها ،خوفًا �أو ً
التقارب �أو التوافق �إىل نوع من التحالف املتعار�ض مع الغرب ،وهذا ما حذر منه
((( روالن بريتون ،جغرافيا احلضارات ،ترمجة :د .خليل أمحد خليل ،بريوت  -باريس :منشورات عويدات،
1993م ،ص.21-20
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بوزان الذي ك�شف عن خ�شية من ح�صول توافق بني الإ�سالم واحل�ضارة الهندية،
�أو بني الإ�سالم واحل�ضارة ال�صينية كما يف ر�ؤية هنتنغتون.
مع كل ذلك �سوف يظل العامل يتطلع �إىل حوار احل�ضارات ،كدعوة
�أخالقية و�إن�سانية نبيلة.
-6تعارف احل�ضارات

لقد كانت للم�سلمني جتربتهم يف بناء احل�ضارة والعمران الإن�ساين ،وتكونت
لهم معرفة وخربة يف هذا ال�ش�أن ،و�أن الإ�سالم يف نظر برنارد لوي�س �أول من �سعى
�إىل العاملية ،فاحل�ضارات القدمية للبحر املتو�سط وال�شرق الأو�سط و�أوروبا والهند
وال�صني ،كانت حملية ،و�إقليمية يف �أح�سن حال كما يقول لوي�س الذي اعترب �أن
«امل�سيحية والإ�سالم على ال�سواء انفتحا على مهمة عاملية ،فامل�سكونية الإ�سالمية
امتدت على �أجزاء كبرية من �آ�سيا و�أفريقيا و�أوروبا ،وكانت البادئة يف �إيجاد
ح�ضارة متعددة الأعراق ،ومتعددة الثقافات ،و�إىل حد ما متعددة القارات .فقد
امتدت احل�ضارة الإ�سالمية �إىل �أبعد بكثري من �أق�صى حدود و�صلتها الثقافتان
الرومانية والهيلينية ،وقدرت بذلك على اقرتا�ض عنا�صر مميزة من ح�ضارات �أكرث
بع ًدا يف �آ�سيا ثم تبنيها و�إدماجها»(((.
((( برنارد لويس ،احلضارة الغربية دمج حداثات واإلسالم أول من سعى إىل العاملية ،ترمجة :فؤاد حطيط،
جريدة السفري ،بريوت ،اجلمعة  7فرباير 1997م.
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لهذا يفرت�ض �أن يكون للت�صور الإ�سالمي ر�ؤية �أو مفهوم يحدد �شكل
العالقات مع الأمم واملجتمعات واحل�ضارات الأخرى ،واملفهوم الذي نتو�صل
�إليه يف هذا املجال ،ونزداد ثقة به ،وبقيمته املعرفية والأخالقية والإن�سانية هو
مفهوم «التعارف» ،وي�ستند هذا املفهوم على �أ�صل يف القر�آن الكرمي ،الكتاب
الذي خاطب النا�س كافة ،وجاء رحمة للعاملني ،ويتحدد هذا الأ�صل يف �آية
التعارف يف قوله تعاىل :ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮊ [احلجرات]13 /
وهذه الآية حتدي ًدا هي من �أكرث �آيات القر�آن الكرمي التي تكرر ذكرها
واحلديث عنها ،وااللتفات �إليها يف الكتابات العربية والإ�سالمية ،منذ �أن جتدد
احلديث حول حوار احل�ضارات ،الأمر الذي يجعلها ذات عالقة بهذا ال�ش�أن.
وقد ا�ست�شهد بهذه الآية الدكتور ح�سني م�ؤن�س يف كتابه «احل�ضارة» ،الذي
حتدث فيه عن �أ�صول احل�ضارة وعوامل قيامها وتطورها ،وذلك يف �سياق حديثه
عن عالقة احل�ضارة بالأجنا�س ،وما تو�صل �إليه امل�ؤرخون الغربيون بعدم ح�صر
القدرة على بناء احل�ضارة ب�أجنا�س معينة ،و�أن احل�ضارات �إمنا قامت مب�شاركة
�أجنا�س متعددة.
ويعقب الدكتور م�ؤن�س على هذا الر�أي بقوله« :لقد خرج امل�ؤرخون الغربيون
بهذه النتيجة بعد جهد وعناء ،يف حني �أننا معا�شر امل�سلمني واملتكلمني بالعربية،
نفتح القر�آن الكرمي فنجد �أنه �أجمل ذلك كله يف �آية واحدة من �آياته ،وهي الآية
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الثالثة ع�شرة من �سورة احلجرات ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅﮊ»(((.

واملالحظ �أن ح�ضور هذه الآية واال�ست�شهاد بها ،وااللتفات �إليها يف
الأدبيات العربية والإ�سالمية يكاد ينح�صر ويتحدد يف نطاق التذكري بها� ،أو
جمرد الإ�شارة �إليها ،من دون التعمق يف ا�ستجالء حقلها الداليل� ،أو ا�ستك�شاف
وحمكما ب�شرائطه العلمية،
مكوناتها� ،أو �إمكانية ابتكار مفهوم منها ،يكون �أ�صي ًال
ً
وقواعده اال�صطالحية.
والت�أمل الفاح�ص لهذه الآية ،يك�شف لنا عن حقائق كلية ذات �أبعاد
�إن�سانية عامة ،نتو�صل منها ملفهوم ن�صطلح عليه بتعارف احل�ضارات ،والتعارف هو
املفهوم الذي حاولت هذه الآية حتديده وت�أكيده و�إبرازه والن�ص عليه ،من خالل
أ�سا�سيا ،وذلك
�سياق وخطاب ي�ؤكد على قيمته وجوهريته ،لأن يكون مفهو ًما � ًّ
باال�ستناد على احلقائق التالية:
�أو ًال :اخلطاب يف �سورة احلجرات متوجه ب�شكل �صريح �إىل امل�ؤمنني يف بداية
ال�سورة ويف خامتتها ،باعتبارها من ال�سور املدنية� ،إال يف هذه الآية الثالثة ع�شرة �إذ
توجه اخلطاب �إىل النا�س كافة ب�صيغة ﮋﭵ ﭶﮊ ،الأمر الذي جعل بع�ض
املف�سرين يعترب هذه الآية مكية ،وكون اخلطاب متوج ًها �إىل النا�س كافة فهو ناظر
((( حسني مؤنس ،احلضارة :دراسة يف أصول وعوامل قيامها وتطورها ،الكويت :اجمللس الوطين للثقافة والفنون
واآلداب ،سلسلة عامل املعرفة (1998 ،)237م ،ص.50
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�إليهم بكل تنوعهم وتعددهم واختالف �أل�سنتهم و�ألوانهم ،و�إىل غري ذلك من
متايزات ومفارقات.
ﮋﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ثانيا :التذكري بوحدة الأ�صل الإن�ساين يف قوله تعاىل:
ً
ﭻﮊ  ،فالنا�س مع كل اختالفاتهم وتعددياتهم وتباعدهم يف املكان والأوطان،
�إمنا يرجعون يف جذورهم �إىل �أ�صل �إن�ساين واحد .والق�صد من ذلك �أن يدرك
النا�س هذه احلقيقة ،ويتعاملوا معها كقاعدة �إن�سانية و�أخالقية يف نظرتهم لأنف�سهم،
ويف نظرة كل �أمة وح�ضارة �إىل غريها ،كما لو �أنهم �أ�سرة �إن�سانية واحدة على هذه
الأر�ض املمتدة.
ثالثًا :الإقرار بالتنوع الإن�ساين يف قوله تعاىل :ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮊ،
وهذه حقيقة اجتماعية ،وقانون تاريخي ،فاهلل �سبحانه وتعاىل ب�سط الأر�ض بهذه
امل�ساحة ال�شا�سعة لكي يتوزع النا�س فيها �شعوبًا وقبائل ،ويعي�شوا يف بيئات
وجغرافيات ومناخات وقوميات خمتلفة ومتعددة ،لكي يعمروا هذه الأر�ض،
ويكت�شفوا كنوزها وخرياتها ،ويتبادلوا ثرواتها ،ويجعلوا منها بي ًتا م�شرتكًا و�آم ًنا
علما �أن القر�آن الكرمي مل يذكر يف كل �آياته عبارة ﮋﭽ
ومتمدنًا للجميعً ،
ﭾﮊ �إال يف هذه الآية.
راب ًعا :خطاب �إىل النا�س كافة ،وتذكري بوحدة الأ�صل الإن�ساين ،و�إقرار بالتنوع
بني الب�شر ،فما هو �شكل العالقة بني النا�س؟ من بني كل املفاهيم املحتملة يف
هذا ال�ش�أن ،يتقدم مفهوم التعارف ﮋﭿﮊ.
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فتنوع النا�س �إىل �شعوب وقبائل ،وتكاثرهم وتوزعهم يف �أرجاء الأر�ض ،ال
يعني �أن يتفرقوا ،وتتقطع بهم ال�سبل ،ويعي�ش كل �شعب و�أمة وح�ضارة يف عزلة
وانقطاع .كما ال يعني هذا التنوع �أن يت�صادم النا�س ،ويتنازعوا فيما بينهم من
�أجل الرثوة والقوة وال�سيادة ،و�إمنا ﮋﭿﮊ.
وال يكفي �أن يدرك النا�س �أنهم من �أ�صل �إن�ساين واحد فال يحتاجون �إىل التعارف،
�أو �أن يتوزعوا �إىل �شعوب وقبائل ويتفرقوا يف الأر�ض فال يحتاجون �إىل التعارف.
ولأن التعارف بني �شعوب وقبائل �أي بني جمتمعات وجماعات ،لذلك
جاز لنا ا�ستعماله يف جمال احل�ضارات اال�ستعمال الذي نتو�صل منه �إىل مفهوم
وا�صطالح (تعارف احل�ضارات).
خام�سا� :إذا انطلقنا من قاعدة التفا�ضل واملقارنة لنت�ساءل ،ملاذا مل ت�ستخدم الآية
ً
كلمة ليتحاوروا� ،أو ليتوحدوا� ،أو ليتعاونوا� ،إىل غري ذلك من كلمات ترتبط بهذا
الن�سق ،وي�أتي التف�ضيل لكلمة (لتعارفوا)؟
وهذا هو م�صدر القيمة والفاعلية يف مفهوم التعارف ،فهو املفهوم الذي
ي�ؤ�س�س لتلك املفاهيم املذكورة (احلوار ،الوحدة ،التعاون) ،ويحدد لها �شكلها
ودرجتها و�صورتها ،وهو الذي يحافظ على فاعليتها وتطورها وا�ستمرارها ،هذا
من جهة الإيجاب� .أما من جهة ال�سلب ف�إن التعارف كمفهوم وفاعلية ب�إمكانه �أن
يزيل م�سببات النزاع وال�صدام.
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-7تعارف احل�ضارات ..والبناء املعريف

نقرب مفهوم التعارف �إىل بع�ض ميادين املعرفة الإن�سانية ،ف�إن
�إذا �أردنا �أن ّ
هذا املفهوم ي�شرتك يف ن�سق معريف متقارب �أو متجاور مع مفهوم التوا�صل الذي
عرف به املفكر الأملاين املعا�صر والبارز يورغن هابرما�س ،والذي حوله �إىل فل�سفة
�أطلق عليها ت�سمية «التفاعلية التوا�صلية» ،وهي من �أكرث �أفكار هابرما�س �شهرة
واهتما ًما� ،إذ اختربها وتو�صل �إليها بعد درا�سة نقدية لكربيات الن�صو�ص الفل�سفية
باجتاهاتها املختلفة يف منظومة الفكر الأوروبي ،من فال�سفة الأنوار �إىل فال�سفة ما
بعد احلداثة املعا�صرين ،وذلك يف �أ�شهر م�ؤلفاته ،ولعله الأكرث �شهرة يف حقله
أي�ضا ،وهو كتاب «القول الفل�سفي للحداثة».
� ً
وفاعلية التوا�صل يف ر�ؤية هابرما�س تعني جتاوز ما ي�صطلح عليه بفل�سفة
الذات ،والعمل على الو�صول �إىل فل�سفة الآخر .وهذا ما ت�سعى �إليه مقولة
أي�ضا ،التي تتجاوز الذات �أو فل�سفة الذات �إىل بناء املعرفة والتعارف
التعارف � ً
والو�صول �إىل الآخر.
والفارق الرئي�سي بني املفهومني �أن مفهوم التوا�صل عند هابرما�س يرتبط
بحقل املعرفة �أو هكذا حاول ربطه ،فتحددت عالقته بالعقل� .أما مفهوم التعارف
فريتبط بحقل االجتماع ،فتحددت عالقته باملجتمع واجلماعة والنا�س.
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�أما وجه ال�صعوبة املعرفية التي تواجهنا يف هذا ال�ش�أن ،فهو القدرة على
اكت�ساب الثقة العلمية ملثل هذه املقوالت واملفاهيم ،والقدرة على بناء القاعدة
املعرفية املتما�سكة لهذه املفاهيم .خا�صة �أن املجال العربي يف علم احل�ضارة وتاريخ
ازدهارا وتقد ًما ،ولي�س معروفًا عن الكتابات العربية متيزها يف
احل�ضارات مل ي�شهد ً
هذا احلقل ،فهي �أقرب �إىل حماكاة الكتابات الغربية ،والتزود باملعرفة منها ،واتباع
منهجياتها وحماولة تقليدها �أو االعتماد عليها.
لهذا ف�إن املفاهيم والنظريات التي ت�أتي من العامل العربي تواجه حتديات
�صعبة يف انتزاع االعتبار العلمي ،واجلدارة العلمية لي�س من الغرب فح�سب ،و�إمنا
أي�ضا.
من داخل العامل العربي � ً
ي�ضاف �إىل ذلك ال�صعوبات املتعلقة بعملية الإمناء املعريف لهذه املفاهيم
والنظريات ذات املن�ش�أ العربي ،و�إمكانية دجمها يف الرتاكمات املعرفية ،و�إحاطتها
باخلربات والتجارب واحلفريات الأثرية والتاريخية واحل�ضارية ،هذا من جهة ،ومن
جهة �أخرى ،م�ستويات االهتمام بتناولها بالدرا�سة والتحليل والفح�ص والنقد،
لغر�ض �إمنائها وتطويرها و�إن�ضاجها .ومن جهة ثالثة ،امل�شاركة بتعميمها و�إلفات
النظر �إليها ،والدفاع عنها.
وهذا ما يف�سر عدم قدرة العامل العربي على ابتكار الأفكار والنظريات
و�إدماجها يف املعارف الإن�سانية ،وفتح النقا�ش حولها على نطاق عاملي وا�سع.
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أي�ضا غياب الت�ضامن والإح�سا�س بامل�شاركة بني الباحثني والكتاب
كما يف�سر � ً
يف العامل العربي.
أخريا ف�إن مقولة «تعارف احل�ضارات» ،ال تعني جمرد االعرتاف بتعدد
و� ً
احل�ضارات وتنوعها ،و�إمنا ت�ستند على �ضرورة بناء وتقدم احل�ضارات يف العامل،
وت�أ�سي�س ال�شراكة احل�ضارية فيما بينها ،وتبادل املعرفة واخلربة ،فالعامل لي�س
بحاجة �إىل ح�ضارة واحدة ،و�إمنا �إىل ا�ستنها�ض احل�ضارات كافة.
لهذا ف�إن مفهوم تعارف احل�ضارات �أكرث �ضبطًا و�صوابًا من مفهوم حوار
تعبريا عن الر�ؤية الإ�سالمية يف هذا ال�ش�أن ،و�أن التعارف
احل�ضارات ،و�أو�ضح ً
هو الذي ي�ؤ�س�س للحوار وينه�ض به ،وما حتتاج �إليه احل�ضارات يف عامل اليوم هو
التعارف الذي يرفع اجلهل ب�صوره كافة ،اجلهل امل�سبب لل�صدام بني احل�ضارات،
يف املقابل �أن التعارف هو الذي حافظ على تعاقب احل�ضارات يف التاريخ الإن�ساين
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انطالقًا من ُم َ�سلّمة قدرة الإ�سالم الدائمة على تقدمي البدائل واحللول
من خالل �أحكامه ومبادئه ،وجتربته احل�ضارية للم�شكالت الإن�سانية الكربى،
ر�أينا �أن ن�سهم يف مالحقة مالمح الر�ؤية الإ�سالمية للعالقات بني احل�ضارات،
بر�سم الأهداف واملرتكزات ،وتعرف البواعث وامل�ؤيدات ،وتتبع املعوقات و�سبل
تذليلها((( ،وقبل هذا كله ،نذكر �أهم مربرات ا�ستهداف هذه ال�صيغة �-صيغة
الر�ؤية الإ�سالمية لتعارف احل�ضارات -بالتنظري وال�صياغة.
�أو ًال :مربرات التنظري لتعارف احل�ضارات

�أبرز املربرات التي دعتنا لهذا التنظري ،هي:
((( جيدر التنويه يف هذا املقام باجلهد املعترب الذي بذله األستاذ زكي امليالد يف كونه أول من استعمل واختار
مصطلح «تعارف احلضارات» ،بدالً عن «حوار احلضارات»َّ ،
ونظر للمسألة فلعمله -بعد اهلل تعاىل-
الفضل يف حماولة مسامهيت املتواضعة هذه يف صياغة رؤية يف «تعارف احلضارات» .انظر كتابه« :املسألة
احلضارية».
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 -1ما ميثله مبد�أ التعارف والتعاون والتحاور بني احل�ضارات من كونه مبد�أ
وا�ضحا قاطع
�
إ�سرتاتيجيا يف الإ�سالم ،ورد التعبري عنه يف القر�آن الكرمي ً
ًّ
الداللة.
 -2احلاجة �إىل �صياغة بديل �إ�سالمي عن نظريات ال�صراع وال�صدام بني
احل�ضارات ،التي طغت على اخلطاب ال�سيا�سي والفكري والفل�سفي
والإعالمي وحتى ال�شعبي ،خا�صة يف الظروف احلالية التي مير بها العامل.
فرغم القطع الإ�سالمي ب�أن البديل عن ذلك هو احلوار بني احل�ضارات،
�إال �أن ر�سم مالمح الر�ؤية الإ�سالمية لهذا احلوار ،وو�ضعه يف �إطار جامع،
و�صيغة متكاملة ،ما زالت يف حاجة جلهود معتربة ،حتى ت�صبح امل�س�ألة
�أقرب ما تكون لنظرية يف «حوار احل�ضارات» �أو «تعارف احل�ضارات» ،تب�سط
�إىل جانب النظريات الدائرة يف �ساحات النقا�ش والر�أي.
وح َد ًة للبحث
 -3ما �أ�شار �إليه بع�ضهم ،من ازدهار نزعة اعتماد احل�ضارة ْ
وت�صاعدها يف العالقات العاملية((( ،مما ال ي�صح معه �أن تعر�ض بدائلنا ور�ؤانا
للق�ضايا ،منثورة عرب �أفكار و�سوانح؛ خا�صة �أن احل�ضارة التي ننتمي �إليها،
ونعرب با�سمها ،ازدهرت فيها ال�صيغ املذهبية ،والتنظري الفكري اجلامع
املتما�سك.
((( أمحد صدقي الدجاين ،آفاق التعاون بني العامل اإلسالمي واجملتمعات األخرى واستشرافها باحلوار( ،الرباط،
املغرب ،جملة «اإلسالم اليوم» العدد 1415 ،12هـ  )1994 -ص.35
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ثانيا� :ضبط املفاهيم
ً

«التعارف» من املعرفة والعرفان ،وهما يفيدان �إدراك ال�شيء بتفكر وتدبر
لأثره ،والعارف والعريف والعروفة ،من يعرف الأمور ،وال ينكر �أح ًدا ر�آه مرة(((،
والتعارف مزيج من التعرف والتعريف.
�إننا �إذ نختار م�صطلح «التعارف» ،للتعبري عن ر�ؤيتنا الإ�سالمية حول �إجناز
هذا التوجه احل�ضاري الواعد ،نقدم بني يدي اختيارنا االعتبارات الآتية:
 -1داللة «التعارف» على عمق ارتباط ال�صالت الإن�سانية� ،أدق من داللة
«احلوار».
« -2احلوار» ال يقت�ضي �ضرورة «التعارف» ،بينما هذا يفيد ح�صول «احلوار»
قط ًعا.
« -3التعارف» باب و«احلوار» �أداته.
« -4احلوار» ال يلزم معه امل�صري �إىل غايات �أعمق يف العالقات الإن�سانية،
�إذ قد ال يجاوز امل�ستويات ال�سطحية يف تلك العالقات ،بينما «التعارف» ملالزمة
معنى امل�شاركة له ،منفتح على جل �أو كل م�ستويات العالقات الإن�سانية ،فتنتج
عنه م�ستلزمات كثرية ،لعل �أهمها :التعاون والت�آلف والإر�شاد واال�سرت�شاد.
((( السيد حممد مرتضى الزبيدي ،تاج العروس.
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« -5التعارف» ومقت�ضياته ،دعوة للعودة �إىل الفطرة الب�شرية ،وا�ستجابة
ملطلبها الأ�صيل ،و«احلوار» �أداة معربة عن احلق والباطل ،وعن تطلعات الفطرة
والعقل وحاجات الغرائز.
« -6احلوار» قد ينق�ضي مع ا�ستنفاد �أ�سبابه ومالب�ساته� ،أما «التعارف»
فتثبت معه �آثار التعرف ،وال تنكر بعده �أب ًدا.
« -7احلوار» يحمل رغبة ما يف االحتواء� ،أما «التعارف» فيفيد ح�صول
م�ستلزماته ،و�إن بقي كل يف �ساحة قناعاته واختياراته.
 -8انت�صرت الدكتورة نادية م�صطفى مل�صطلح ومفهوم «تعارف احل�ضارات»،
يف قراءتها الرائدة الدقيقة للنقا�شات التي دارت يف �ساحات امل�ؤمترات واجلداالت
العربية؛ باعتبار م�صطلح «التعارف بني احل�ضارات» مفهو ًما من الدائرة الإ�سالمية،
مبني ونابع عن الأ�صول الإ�سالمية (قر�آنًا و�سنة) ،يعك�س الأ�س�س املعرفية للر�ؤية
الإ�سالمية ،كما ميثل ا�ستجابة �إيجابية ،ولي�س جمرد رد فعل ملا �أثارته �أطروحات
«�صراع احل�ضارات» ،املعربة عن االهتمامات الغربية الفكرية والعملية(((.
�« -9إن التعارف هو الذي يحدد م�ستويات احلوار والتعاون ويرثيهما،
وقائيا يف منع النزاع وال�صدام على م�ستوى
ويثمرهما ،كما �أن للتعارف ً
دورا ًّ
((( نادية حممود مصطفى ،جداالت حوار  /صراع احلضارات ،جملة املسلم املعاصر ،العدد  ،121ص .19
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الأمم واحل�ضارات ،لهذا ف�إن اختيار مفهوم التعارف الذي بني عليه مفهوم تعارف
احل�ضارات ،هو �أكرث دقة وفاعلية»(((.
« -10مفهوم التعارف ذو �سعة ،ميكن �أن ي�شمل كل املعاين التي تدل
أي�ضا �أن ي�ستوعب التعارف قيم احلوار،
على التعاون والت�ساكن والتعاي�ش ،وميكن � ً
واجلدل بالتي هي �أح�سن ،واالحرتام املتبادل»(((.
 -11االنحياز للم�صطلح القر�آين (لتعارفوا).
ثالثًا :م�شروعية تعارف احل�ضارات

�شرعت لهذا التعارف ،والتي هي مدار الطرح يف هذا البحث،
�إن الآية التي َّ
قوله تعاىل :ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ[احلجرات.]13 /
اختيار اهلل تعاىل يف خطابه م�صطلح «التعارف» دون غريه مق�صود؛ ف�إ�ضافة
ملا ذكرنا من قبل ،ف�إنه �أ�شد مالءمة لطبيعة املجتمع الإن�ساين ،وارتقاء التعارف
متدرجا
بني طبقاته �شعوبًا وقبائل و�أممًا� ،إذ يح�صل هذا التعارف «طبقة بعد طبقة ً
�إىل الأعلى ...وهكذا تتعارف الع�شائر مع البطون والبطون مع العمائر ،والعمائر
((( زكي امليالد ،املسألة احلضارية ،بريوت :املركز الثقايف العريب1999 ،م ،ط ،1ص.77 - 76
((( عبد العزيز بن عثمان التوجيري ،احلوار من أجل التعايش ،القاهرة :دار الشروق ،ط1998 ،1م ،ص .82
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مع القبائل ،والقبائل مع ال�شعوب؛ لأن كل درجة ت�أتلف من جمموع الدرجات
التي دونها»(((.
أي�ضا من جهة توزيع الأعمال وح�صول املنافع« ،فكان هذا
و�أن�سب له � ً
حمكما لربط الأوا�صر دون م�شقة وال تعذر ،ف�إن ت�سهيل ح�صول
التق�سيم نظا ًما ً
العمل بني عدد وا�سع االنت�شار يكون بتجزئة حت�صيله بني العدد القليل ،ثم يبث
عمله بني طوائف من ذلك العدد القليل ،ثم بينه وبني جماعات �أكرث .وهكذا
حتى يعم �أمة �أو يعم النا�س كلهم ،وما انت�شرت احل�ضارات املماثلة بني الب�شر �إال
بهذا النامو�س احلكيم»(((.
أي�ضا ق�صدية وخ�صو�صية اختيار م�صطلح «التعارف»
كما تت�أكد لدينا � ً
لفعالية مفهومه ،يف �إدراك الغاية من م�ستلزماته ،كالتعاون ،وتبادل املنافع ،ونبذ
حب الغلبة ،واال�ستئثار ،والأنانية ،واال�ستعالء ،والت�صادم ،وال�صراع .ثم �إنه
بالغ ِب ُكلٍّ �إدراكَ ما لدى الآخر من خري يرغب �أن ي�شاركه فيه ،وما يتخبط فيه
من م�شكالت يقرتح عليه حلولها� ،أو �شرور حتيط به ير�شده مل�ضارها ويدله على
�سبيل اخلال�ص منها .كل ذلك يت�أتى بح�سب م�ستويات احلوار ومنهجيته العلمية
والفل�سفية التي ين�ساب عربها التعارف.
((( حممد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،اجلزائر ،تونس :املؤسسة الوطنية للكتاب والدار التونسية للنشر،
1984م ،ج ،26ص.259
((( املرجع السابق ،ص.260
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راب ًعا :مرتكزات تعارف احل�ضارات

ال تتحقق فعالية «التعارف» �إال �إذا �أ�سندته مرتكزات ومبادئ ،تتنا�سب
مع �سموه وح�سن مق�صده ،والر�ؤية الإ�سالمية توفر لنا جمموعة من املرتكزات
واملبادئ ال�سامية هي:
 -1وحدة الأ�صل الإن�ساين ،التي عربت عنها �آية احلجرات ،و�أكدتها
الأحاديث ال�شريفة.
 -2مبد�أ وحدة الإن�سانية اجلامع؛ فاملالحظ �أن خطاب اهلل تعاىل يف الآية
جن�سا
الكرمية (�آية احلجرات) ،توجه للنوع الإن�ساين يف عمومه ،فلم يخ�ص ً
بعينه ،واملقرر لدى املف�سرين «�أن كل ن�ص قر�آين ابتد�أ النداء فيه ،يا �أيها النا�س،
يكون اخلطاب فيه للنا�س جمي ًعا ،غري خمت�ص بقبيل دون قبيل؛ لأن العنوان فيه
للإن�سانية كلها ،فكل من يت�صف بها داخل يف اخلطاب»(((.
وغني عن البيان� ،أن هذه النزعة الإن�سانية ظلت مطمح الب�شرية يف �أغلب
مراحل تاريخها ،خا�صة حني تظلها ح�ضارة ،فحامت حول هذا املق�صد مذاهب
فل�سفية وديانات وفنون؛ لأنه تعبري عن حاجة فطرية يف الإن�سان ،وحماولة ارتدا ٍد
�إىل ما كان عليه النا�س يف مبتد�أ اخللق ،كما �صرح بذلك القر�آن الكرمي :ﮋﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊ
((( حممد أبو زهرة ،اجملتمع اإلنساين يف ظل اإلسالم ،اجلزائر :ديوان املطبوعات اجلامعية1981 ،م ،ط.2
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ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮊ[البقرة.]211 /

ف�إن يكن اختالفهم وتفرقهم وتنازعهم ،ح�صل بعد تنازع الهداية وال�ضالل
لهم ،ف�إن يف التعارف احل�ضاري ما يهديهم -ب�إذنه تعاىل� -إىل �شكل من �أ�شكال
التقارب الإن�ساين ،يذكرهم ب�أ�صلهم الأول ،وير�شدهم �إىل دالئل الهداية و�أ�سبابها.
 -3االختالف يف الألوان واللغات �آية من �آيات اهلل تعاىل ،و�سنة من
�سننه الكونية؛ قال تعاىل :ﮋﮟ ﮊ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ[الروم.]21 /
ومما يت�سق مع مقت�ضى هذه الآية ،وال�سنة الكونية الإلهية ُم ْع َت َق ًدا و�سلوكًا
وعمالً� ،أ َّال ينقلب هذا االختالف� ،إىل عوامل تفرق وعن�صرية وا�ستبعاد وتناحر؛
بل الت�سليم باحلقيقة الواقعية ،والبحث عما يف جوهر الإن�سان ،روحه و�إن�سانيته مما
يقربه من �أخيه الإن�سان ،وينفع كل منهم �أخاه مبا ق ُِّدر له من خريات يعي�ش عليها،
�أو ابتكار �أو علم اهتدى �إليهما.
 -4املحبة؛ الت�سليم بوحدة الرحم الأوىل يفرت�ض فيها �أن تثري يف الإن�سان
جتاه �أخيه الإن�سان م�شاعر نبيلة �سامية كاملحبة؛ فهي «�أثمن ما يف الوجود ،و�إن
حاجة الب�شر �إليها �أعظم من حاجتهم �إىل كل �ضروريات احلياة ،ف�إنهم �إذا توفرت
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لهم �ضرورة احلياة وحاجياتها وكمالياتها ثم حرموا من املحبة ،عا�شوا عي�شة التناكر
�شرا من الوحو�ش الكا�سرة واحل�شرات ال�سامة ،و�إذا
والتقاطع ،وكانوا على بع�ضهم ًّ
رزقوا املحبة مع ما ال بد منه من لوازم احلياة ،عا�شوا عي�شة تواد وتعاون ،وكانوا
خريا وبركة ،فهم ...ال توزن �سعادتهم و�شقا�ؤهم يف هذه احلياة �إال
على بع�ضهم ً
بقدر ما بينهم من املحبة»(((.
 -5حرية االختيار ،ذلك �أن التعارف ال ي�ستطيع �أن مي�ضي �أبعد من �أ�شواطه
الأوىل ،وبداياته �إن بدت نية فر�ض االختيارات ،ولهذا نالحظ كيف �أ�س�س
الإ�سالم قبول عقيدته على حرية االختيار ،فال �إكراه يف الدين ،فمن باب �أوىل
ال �إكراه يف الر�أي واالختيار ،وقد علمنا اهلل تعاىل من خالل كتابه الكرمي الدر�س
البليغ يف قبول الر�أي الآخر حني «خلد الر�أي الآخر ،وحكم ب�أن قراءته ذكر وبركة
ُتزكِّ ي قارئه ،وترفع �ش�أنه عند خالقه»((( ،وهو ركيزة فكرية ذات �أثر نف�سي بعيد
ينعك�س �إيجابًا على م�سار تعارف احل�ضارات.
خام�سا :بواعث تعارف احل�ضارات
ً

تنبع هذه البواعث من طبيعة الر�سالة الإ�سالمية يف العامل ،فالتعارف
احل�ضاري يوفر الإطار املالئم لأداء واجبات �شرعية ،و�إبراء الذمة ،وتقدمي العالج،
((( عبد احلميد بن باديس ،آثار ابن باديس ،اجلزائر :مطبوعات وزارة الشؤون الدينية1415 ،هـ 1994 -م،
ط ،1ج ،6ص.216
((( إبراهيم نويري ،مركزية احلضارة الغربية ومستقبل احلضارة يف القرن  ،21حماضرة.
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كما ي�ساعد على جت�سيد �صفة عاملية الثقافة واحل�ضارة الإ�سالمية ،و�أهم هذه
البواعث هي:
 -1باعث الدعوة والهداية ،ف�إن كل خطابات البالغ التي وجهها اهلل تعاىل
لر�سوله؟ انتقلت مقت�ضياتها �إىل �أمته من بعده ،ولهذا لزم علينا «�أن ن�سعى �أب ًدا
للآخرين نحاورهم وجنادلهم ،وندخل يف عقولهم ،فنتف َّهم بع�ض ما فيها ،ونطرد
بع�ضا من قيمنا ومبادئنا ومعانينا الر�سالية»((( .ولوال
منها البع�ض ،ونهدي لهم ً
هذا البعد يف الر�سالة الإ�سالمية ،ملا كان هناك �شيء يف التاريخ ا�سمه احل�ضارة
الإ�سالمية.
 -2باعث ال�شهادة على النا�س ،فقد �أناط اهلل تعاىل بهذه الأمة م�س�ؤولية
ال�شهادة على النا�س ،يف قوله تعاىل :ﮋﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﮊ[البقرة ،]142 /ف�إن يكن من البديهي
�أنها ال ترقى مل�ستوى هذا التكليف �إال بعد �أداء واجب البالغ ،ف�إنها ال حتقق هذا
وال ت�ستوعب مقت�ضيات ذاك �إال �إذا انطلقت يف «دورها املميز ،من موقع الوعي
وال�شمول لكل امل�ساحات الأخرى على م�ستوى العامل ،بحيث تتعرف اجتاهاتها
و�أو�ضاعها وحركاتها و�أ�ساليبها و�أهدافها وعالقاتها ،لت�ستطيع ر�صد نقاط ال�ضعف
والقوة ،واالستقامة واالنحراف لديها ،لتملك احل�صول على املعرفة ال�شاملة،
((( حسن عبد اهلل الرتايب ،مرتكزات احلوار مع الغرب ،جملة اإلنسان ،باريس ،فرنسا ،العدد  ،13السنة ،03
شوال 1415هـ  -مارس  ،1995ص.30
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التي جتعلها يف موقع ال�شاهد احلي الواعي ،الذي يعي�ش احل�ضور الوا�سع لكل
التطورات واملتغريات يف كل جيل؛ لأن ذلك وحده هو الذي يجعل لل�شهادة
عم ًقا وامتدا ًدا و�سعة على جميع امل�ستويات ...وعلى هذا الأ�سا�س �سوف يفتح
لها �آفاق املعرفة الوا�سعة ،ويقرتب بها من كل حركة الأحداث ،ويهيئ لها الثقافة
ال�شاملة التي تلتقي بكل مفردات الواقع الإن�ساين»((( ،وهذه حقيقة واحدة من
�أعمق م�ستويات تعارف احل�ضارات و�أدق م�سالكها.
 -3االنفتاح على العاملية ،فاالنغالق والعزلة جمافيان لطبيعة الإ�سالم
احلركية االت�صالية املتطلعة للقاء والتعارف ،كما �أن التقدير ال�سليم للأمور
والأفكار يتطلب �أكرب قدر من االنفتاح على العاملية« ،فال�ضمري الإن�ساين الذي
مل ي�ألف العمل على حدود الثقافات ...ت�سيطر عليه عادات جذبية مزمنة ،حتمله
على �أن يرى الأ�شياء من زاوية �ضيقة»((( ،حترمه من التوا�صل احل�ضاري ،وممار�سة
دوره الثقايف واحل�ضاري يف م�سرية التعارف احل�ضاري.
 -4باعث تقدمي العالج لأزمات العامل الروحية والعلمية والأخالقية
والفكرية؛ فاالجتاه الفكري ال�سليم القائل ب�أن الإ�سالم هو املنقذ للواقع احل�ضاري
القائم يف ت�صاعد م�ستمر.
((( السيد حممد حسني فضل اهلل ،تأمالت يف كلمة األمة يف القرآن ،جملة املنطلق ،بريوت ،العدد  ،70ربيع
األول 1411هـ  -سبتمرب 1990م ،ص.16- 15
((( مالك بن نيب ،مشكلة الثقافة ،ص.142
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�ساد�سا� :أهداف تعارف احل�ضارات
ً

�ضبطًا مل�سار التعارف ،نر�صد �أهم الأهداف والغايات التي ي�سعى لتحقيقها
وفق الر�ؤية الإ�سالمية:
 -1التقارب والت�سامح؛ فالتعارف الإيجابي هو الذي يبذل فيه كلُّ طرف
يقربه من الطرف �أو الأطراف الأخرى التي
�أق�صى جهوده للتعرف على ما ِّ
ت�شاركه التطلع نف�سه ،فيبحث القائمون بالتعارف والتحاور يف ثقافاتهم
وح�ضاراتهم عما يقرب بينهم ،من الأ�شواق والآمال واالجنذاب نحو كل
ما هو �إن�ساين معرب عن جوهر الإن�سان وفطرته ،فمن �ش�أن البحث املخل�ص
عن هذه الأ�سباب �أن متتد �أر�ض الوفاق بني احل�ضارات وتت�شبع الإرادات
بقابلية التجاوز والت�سامح .وقد �ضرب الإ�سالم عرب توا�صل ح�ضارته مع
احل�ضارات الكربى يف العامل املثل الرائع يف جت�سيد هذا الهدف النبيل.
وبف�ضل الروح العالية من الت�سامح جتاوز عتبة التقارب �إىل احت�ضان �أكرث
ما هو مفيد يف الثقافات الأخرى ،ومتثله بعدئذ ح�ضار ًة خالد ًة �أنارت العامل
يف قرون ظالمه.
 -2فك عقدة الهيمنة وجتاوز عقيدة ال�صراع� ،إذ من العنا�صر املكينة التي انبنت
عليها احل�ضارة الغربية احلديثة ،ال�صراع والهيمنة ،ف�أنتجا كل �أ�شكال
الإذالل واال�ستعباد واحلركة اال�ستعمارية ،وتر�سنة الأر�ض والبحر والف�ضاء
بالأ�سلحة املهلكة للحياة والأحياء ،واجل�شع ،وخلق �أ�سو�أ معادلة يف الأنظمة
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فاح�شا والعامل
غنى ً
االجتماعية واالقت�صادية الدولية ،معادلة العامل الغني ً
الفقري املتخلف ،بل وتزويد املبادئ والآليات والتوجهات واملمار�سات
االقت�صادية العاملية مبا يحافظ على ا�ستقرار هذه املعادلة ،ف�إن حدث �أن
حتركت نحو اجتاه التوازن الإيجابي ف�إما �أن تتحرك باجتاه حم�سوب ومر�صود
ال ي�شرف على الغاية� ،أو �أن تواجه بالعراقيل واملنع وحتى القمع املقنن
عند ال�ضرورة ،حفاظًا على نظام التبعية العمود الفقري للنظام االقت�صادي
الدويل ،فلقد فر�ض التخلف وا�ستمراره بالقوة على العامل مل�صلحة تنمية
الغرب وحده(((.
فكثريا ما ر�سمت
 -3معرفة الآخر على حقيقته وت�صحيح ال�صورة امل�سبقة عنهً ،
�صورا منطية لغريها من احل�ضارات ،فال تنظر �إليها �إال من خالل
احل�ضارات ً
وكثريا ما تكون تلك
تلك ال�صور ،وتخ�ضع ح�سابات التعامل معها ملقت�ضاهاً .
ال�صور مغلوطة لأ�سباب ال ينف�سح املجال لبحثها� ،صحيح �أن البحوث اجلادة
أي�ضا -ما تك�شف عن حقيقة ال�صورة احل�ضارية
كثريا ً �-
املن�صفة واحليادية ً
ال�صحيحة حل�ضارة ما ،لكن تبقى �سلطة ت�أثري وتوجيه ال�صور النمطية ومن ثمة
حتديد ال�سلوكيات هي املهيمنة« .احلوار بني احل�ضارات �أ�ضحى عملية �ضرورية
تهدف يف املقام الأول �إىل التعريف بالذوات احل�ضارية ،والتعرف على الآخر
((( روجيه غارودي ،حوار احلضارات ،ترمجة :عادل العوا ،بريوت – باريس :منشورات عويدات1982 ،م،
ط ،2ص.89

102

حممد مراح

102

ح�ضاريا ،من خالل عملية مدرو�سة لإ�سقاط ال�صور النمطية اجلامدة
املختلف
ًّ
�سواء عن الذات �أو عن الآخر»(((.
خمل�صا على الدفع مب�شروع تعارف احل�ضارات� ،سي�ؤدي
ونعتقد �أن �إقبا ًال ً
خدمة جليلة للإن�سانية ،فيتعرف كل على �صورة الآخر كما هي .وهذا التوجه
تعليم رباين كرمي لنا نحن امل�سلمني� ،إذ نحب �أن يتعرف علينا النا�س ونتعرف
على النا�س ،فلدينا الكثري الذي نحب �أن نقوله((( ،وعلى هذا النحو يحمل الأمر
مبجادلة �أهل الكتاب بالتي هي �أح�سن ،وااللتقاء بيننا وبينهم على كلمة �سواء،
وقولنا للنا�س ُح ْ�س ًنا ،وغريها من التوجيهات الربانية احلكيمة .ويجدر بنا مالحظة
�أن ديننا الذي �أذن لنا بهذا احلوار والتعارف واجلدل يف م�سائل االعتقاد ويف
غريها من الق�ضايا �أوىل مبثل هذا التناول واملقاربة ،خا�صة و�أن م�صائر النا�س يف
العاجلة ت�شرتك يف ق�ضايا كثرية تلح �أكرث من �أي وقت م�ضى على فك اال�شتباك
حولها.
 -4ت�شجيع فكرة االنتفاع املتبادل من خريات الأر�ض من خالل فكرة التعاون،
فالر�ؤية الإ�سالمية لهذا الهدف تنطلق من عقيدة �أن اهلل تعاىل مل يخلق
الأر�ض لنتهار�ش عليها ،ون�سفك الدماء ،بل خلقها لرنتفق خريه ون�شكره
((( السيد ياسني ،الدميقراطية وحوار الثقافات ،القاهرة :اهليئة املصرية العامة للكتاب2007 ،م ،ص.296
((( حممد الغزايل ،اإلسالم والثقافة العربية يف عاملنا املعاصر ،جملة إسالمية املعرفة ،واشنطن ،املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي ،العدد السابع ،السنة الثانية ،رمضان 1417هـ  /يناير 1997م ،ص.152 – 151

103

نحو ر�ؤية �إ�سالمية لتعارف احل�ضارات

103

عليه ،قال تعاىل :ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﭰ ﭱ ﭲﮊ[امللك.]15 /

وقد عرب الفقه الإ�سالمي املعا�صر عن هذه الغاية ال�سامية الر�شيدة ،وهو
يعر�ض كنوز مبادئه وقيمه الإن�سانية التي تقرب الإن�سان من �أخيه الإن�سان،
فالتعارف «يجعل كل فريق ينتفع بخري ما عند الفريق الآخر ،وتكون خريات
الأر�ض كلها البن هذه الأر�ض وهو الإن�سان ،فال يخت�ص فريق بخري �إقليمه ويحرم
منه غريه ،ف�إذا كانت الأر�ض خمتلفة فيما تنتجه فالإنتاج كله للإن�سانية كلها،
وال �سبيل لذلك �إال بالتعاون والتعارف الإن�ساين ،فالتفرقة الإقليمية لت�ستغل
الأر�ض يف كل �أجزائها وكلها للجميع»(((.
وهذا التوجه يخالف -كما هو َبينِّ � -سلوك احل�ضارة الغربية القائمة على
�أب�شع �صور اال�ستغالل ،وتربيره بدعاوى التقدم والواقعية ورفاهية الإن�سان
الغربي ،بل والتعاون الإن�ساين ،وتقدمي امل�ساعدات واملعونات الدولية وفر�ض
�صرامة القانون الدويل ،وغريها من ال�شعارات امل�سوقة بقوة الإعالم وال�سيا�سة
وال�سالح.
 -5احرتام اخل�صو�صيات احل�ضارية ،ما يفرق ح�ضارة عن �أخرى خ�صو�صيات
ف�سيف�سائيا من الثقافات
ومميزات كلٍّ منها ،فت�شكل احل�ضارات تنو ًعا
ًّ
((( حممد أبو زهرة ،العالقات الدولية يف اإلسالم ،بدون تاريخ ،القاهرة :دار الفكر العريب ،ص.21
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يغني احل�ضارة العاملية وي�صنع بهجتها الدنيوية .هذه اخل�صو�صيات يجب
�أن ي�ستهدفها تعارف احل�ضارات ب�صورة �إيجابية؛ فتحتل يف جدول �أعمال
املتعارفني مكانة متميزة ،يعر�ض كل فريق بدقة وعمق خ�صائ�ص ومميزات
ح�ضارته وفل�سفتها يف احلياة ور�ؤيتها للق�ضايا الكربى� ،سواء ما �شغل منها
الإن�سان منذ القدم �أو ما تبع تعقيدات احل�ضارة املعا�صرة ،كق�ضايا حقوق
الإن�سان ،واحلرية والدميقراطية وحماية البيئة ،وال�سلم العاملي ،وق�ضايا
العالقات االجتماعية ،الأ�سرة وم�شكالتها ،وا�ستغالل الأر�ض مبا يعود
على الإن�سانية كلها باملنفعة� ..إلخ.
فتعمق خمتلف الر�ؤى والت�صورات حول هذه الق�ضايا وغريها ،التفاعل
منا�سبا لها .ومن جهة �أخرى
الثقايف والتقارب الإن�ساين ،وتعطي ً
عالجا مفي ًدا ً
و�ضوحا لدى املتحاورين واملتعارفني،
تزداد خمتلف اخل�صو�صيات احل�ضارية
ً
وتبني الوزن الثقايف واحل�ضاري لكل ثقافة وح�ضارة من زاوية �إن�سانية ،مما يمُ َ ِّكن
لقيمة �أ�سا�سية يف تعارف احل�ضارات وهي احرتام الثقافات املختلفة ،والتعامل
إن�سانيا لتطوير الإن�سان ،وتبقى م�س�ألة الأخذ
معها على �أ�سا�س اعتبارها اجتها ًدا � ًّ
أي�ضا -تقديرية تكيفها كل ح�ضارة مع ما
والرتك منها حمل اختيارات �إن�سانية ً �-
متنا�سبا مع �أو�ضاعها وقيمها ومرحلتها احل�ضارية ،فت�ستنفر قواها الإبداعية
تراه
ً
ح�ضاريا لتطوير نف�سها داخل ن�سقها احل�ضاري ،وبعي ًدا عن
يف هذا اجلو املتفاعل
ًّ
م�ضار العزلة والتقوقع ،فتخرج احل�ضارة الإن�سانية من الأحادية احل�ضارية ،وهيمنة
«النموذج الأرقى» ،و«النمط املتطور الوحيد» للتح�ضر والتقدم ،ويعرف العامل
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جتربة التعددية احل�ضارية تزدهر فيها قوى الإن�سان وقدراته الإبداعية ،وتتخاطب
احل�ضارات والثقافات بلغة املناف�سة ال�شريفة ،يطوى معها منطق ال�صراع وال�صدام
والغلبة املبيدة والتبعية الذليلة.
�ساب ًعا :معوقات تعارف احل�ضارات

لي�س من الي�سري ح�صر هذه املعوقات؛ فبع�ضها ممتد عرب التاريخ من خالل
�أدوار االت�صاالت بني احل�ضارات ،وبع�ضها بلغت بها تعقيدات العالقات الدولية
املعا�صرة درجة الطال�سم التي ي�صعب فكها.
ولعل �أخطر املعوقات تلك التي ي�شكلها الإعالم وو�سائل االت�صال احلديثة،
�إذ باتت ت�صنع احلرب وال�سالم واخلوف والرعب والرغبة يف االنتقام ،والأنانية،
واحلب والكراهية ،والت�ضحية ،ومع هذا؛ فما دام الذين ينخرطون يف م�سار تعارف
احل�ضارات يفرت�ض فيهم �إميانهم بجدية م�سعاهم وجدواه على م�ستقبل الإن�سانية،
فالبد من بحث املعوقات املقدر �أن تعرت�ض �سبيل التعارف وكيفية تذليلها ،ومن
هذه املعوقات:
 -1العائق العقائدي ،فالدين ميثل جوهر كل ح�ضارة ،وااللتفاف حول
املعتقد يف حاالت ال�شحن والتعبئة العاطفية� ،أو املقابلة الفكرية بني املعتقدات
حقيقة م�شهودة ،واملالحظ �أن هذا االلتفاف هو عبارة عن ارتباط عاطفي يف
الغالب ،يولد الإح�سا�س برغبة العزل عن الثوابت واالنتماء الطائفي واخل�صو�صية
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الثقافية ،فيتولد بالتايل ال�شعور العاطفي بال�صراع ،وهذا ال�شعور احلميمي باملقد�س
ي�سبق الفكر يف املقد�سات ،في�ضيق مساحة العقل ملواجهة امل�سائل مبو�ضوعية(((؛
فيجب �أن ن�سلم يف التعارف والتحاور ب�أمرين:
الأول� :أن الغاية من التعارف لي�ست نقل �أهل دين �إىل دين �آخر ،فلكل
�شرعة ومنهاج ،ف�ض ًال عن حماوالت توحيد دينني �أو الأديان.
الثاين� :أن حرية الدعوة بالو�سائل ال�شريفة الوا�ضحة هي من حق اجلميع.
وينبني على هاتني امل�سلمتني التطلع �إىل بحث القوا�سم امل�شرتكة بني
احل�ضارات كرف�ض الظلم ،وطلب احلرية والعدل وحماربة الرذائل والتف�سخ
اخللقي ،والإبادة الب�شرية ،والظلم االجتماعي ،واال�ستغالل اجل�سدي واجلن�سي،
وثروات ال�شعوب واال�ستبداد ،وهي مما تلتقي القيم احل�ضارية ال�سوية والعقول
ال�سليمة على نبذه و�ضرورة مقاومته.
ومن جهة �أخرى جتد فيها كل ح�ضارة ما ت�سهم به يف حلها على �ضوء قيمها
احل�ضارية ،بل �إن العقائد القائمة على عن�صرية اجلن�س �ست�ضطر حتت �ضغط نقاء
العقائد الأخرى من هذه الآفة �إما �إىل تكييف عقائدها مع غريها �أو تربيرها� ،أو
االنكفاء عن ركب التعارف ،فتتميز بخا�صية انعدام الإن�سانية ،وعداوة اجلن�س
الب�شري ،ال ح�ضارة بعينها فقط.
((( حسن الرتايب ،مرتكزات احلوار مع الغرب ،مرجع سابق ،ص.31 – 30
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 -2ت�ضخيم الذات احل�ضارية ،فعلى الرغم من التفاوت بني احل�ضارات
من حيث القيم والإبداع والرثاء العلمي واملعريف والتكنولوجي و�سعة االنت�شار؛
فمما يعيق بقوة م�سار التعارف ،االدعاء بتفوق ح�ضارة ما ،حني تت�ضخم الذات
احل�ضارية لدى �أ�صحابها في�شعرون بالتفوق الباهر والعظمة املفرطة ،فاحل�ضارة يف
مكوناتها املادية �إجناز ب�شري ،وهي كذلك يف الكثري من مكوناتها املعنوية ،والفعل
و�شرا.
الب�شري عمو ًما يتفاوت قوة و�ضع ًفا ،نف ًعا ً
و�ضرراً ،
خريا ًّ
ولهذا ،فالأوفق الت�سليم ب�إيجابيات و�سلبيات احل�ضارات كلها -من هذه
الزاوية -و�صرف اجلهود امل�ستقبلية نحو �إفادة احل�ضارات من �إيجابيات بع�ضها
بع�ضا لفائدة �إن�سان امل�ستقبل ،والتفكري يف نظرية م�ستقبلية (للتكامل احل�ضاري)،
ً
وعلميا مطلوبًا.
إن�سانيا ً
�ساميا ًّ
يتخلق املنظرون لها بخلق التوا�ضع ،بو�صفه خل ًقا � ًّ
 -3نظريات ال�صراع وال�صدام� ،صحيح �أن احل�ضارات عرفت فرتات كثرية
حرا
من ال�صراع وال�صدام �سواء املادي �أو املعنوي� ،إال �أن ذلك مل يكن ً
اختيارا ًّ
دائما ،بل يف �أحيان كثرية ي�أتي تلبية لرغبة طغيان
لأبناء �شعوب احل�ضارات ً
ا�ضطرارا ملواجهة هذا الطغيان� ،أما
�سيا�سي �أو ع�سكري �أو مايل �أو فئوي� ،أو
ً
املبادئ والقيم احل�ضارية ف�أكرثها ينحو منحى امل�ساملة والتعاي�ش واحرتام الإن�سان
يف نف�سه وماله وعر�ضه.
فنظرية ال�صراع �أو ال�صدام بني احل�ضارات تروج لها جهات عديدة خا�صة
ال�صهيونية يف الغرب ،التي يهمها �أن تعطي ال�صراع �صبغة دينية ليتواجه الإ�سالم
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مع امل�سيحية يف الغرب((( ،فـ(هنتنغتون) بعد �أن حدد بدقة و�صرامة حدود
وزين للغرب �ضرورة (احتواء) وقمع احل�ضارات
و�أ�شكال ال�صدام بني احل�ضاراتَّ ،
املخالفة لقيمه؛ على اعتبار ذلك �ضمانًا ال�ستمرار تفوقه احل�ضاري� ،أي بعد �أن
�سلمت النظرية بحتمية ال�صدام ،ينهي مقاله بهذه العبارة امل�ضللة« :يف امل�ستقبل
الوثيق ال�صلة بالق�ضية لن يكون ثمة ح�ضارة عاملية ،ولكن بد ًال من ذلك عامل
من احل�ضارات املختلفة ،و�سيكون عليها �أن تتعاي�ش مع احل�ضارات م ًعا»(((.
فعلينا نحن امل�سلمني �أو ًال� ،أ َّال نن�ساق وراء هذه النظريات ،العتقادنا �أن
ال�صدام و�إن وقع ،فذلك بفعل عوامل م�صلحية قد ت�ستخدم الدين ال لذات
الدين وقيمه.
ثانيا� ،أ�صحاب نظرة �إ�سالمية ت�ؤمن بالتعاي�ش والتعاون ،و�أ�صحاب
و�أننا ً
ح�ضارة �شهدت جتربة ناجحة يف هذا ال�صدد .وعلينا ثال ًثا ،العمل يف �سياق
التعارف على �إن�ضاج �أفكار حول نظرية يف امل�ساملة والتعاون بني احل�ضارات
ت�سندها م�ؤيدات :منها� ،أن فرتات ال�سلم بني الأمم واحل�ضارات �أطول من فرتات
احلرب ،ونزوع الب�شر عمو ًما �إىل امل�ساملة واملوادعة ،ودعوة الأديان �إىل ال�سلم
والت�آخي والقيم الإن�سانية والإيجابية يف الفكر العاملي.

((( طاهر املصري ،حلقة نقاشية ،بريوت ،جملة املستقبل العريب ،العدد  ،272أكتوبر 2001م ،ص.17 - 16
((( صمويل هنتنغتون ،مرجع سابق ،العدد  ،165/164ص.90
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 -4هيمنة املفهوم ال�سيا�سي على جمال العالقات الدولية ،هذا املجال
الذي حتكمه مبادئ امل�صلحة القومية ،والتفاو�ض ال�سيا�سي للفوز ب�أكرب قدر من
التنازالت ،واملناورة ال�سيا�سية ،وفر�ض �شروط الأقوى و�أحادية النظرة يف حتديد
املفاهيم وتف�سريها .فا�صطبغت عالقات احل�ضارات فيما بينها بهذه املبادئ
واملفاهيم ال�سيا�سية ،على ح�ساب القيم العليا الإن�سانية ،التي كان من املفرت�ض
�أن ت�صاغ مبادئ العالقات الدولية على �ضوئها ال على مقت�ضى امل�صالح ال�ضيقة
والعاجلة واجل�شعة ،فيتعني على رواد التعارف احل�ضاري �صياغة مفهوم جديد
للعالقات بني ال�شعوب والأمم باعتبار �أن احل�ضارة ،وبتعبري �آخر (العالقات بني
احل�ضارات) �إىل جانب (العالقات الدولية) ،تت�أ�س�س على الأهداف واملبادئ
املنوه بها �ساب ًقا(((.

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

نقدم بع�ض االقرتاحات التي تعرب عن ت�صورنا حول االنتقال بفكرة
«تعارف احل�ضارات» من الإمكان �إىل الفعل� ،آخذين بعني االعتبار �أننا جمي ًعا يف
حاجة �إىل عمل د�ؤوب متوا�صل متطلع �إىل امل�ستقبل:
عامليا ،ب�أداء دور كبري وم�ستقبلي يف �إن�شاء
 -1الرتبية والتعليم مطالبان ًّ
�أجيال امل�ستقبل مت�شبعة بروح التعارف والت�سامح والت�آلف بني احل�ضارات ،ولهذا
على النخب املتعارفة واملتحاورة النزول �إىل �ساحات الرتبية والتعليم مبختلف
م�ستوياته و�أنواعه ،واالت�صال بامل�س�ؤولني عنه لتح�سي�س اجلميع بهذا الطرح
احل�ضاري ،وحماولة �إقناعهم ب�ضرورة �إدراج برامج ومواد ُت َع ِّرف الأجيال مبختلف
القيم الإيجابية ،والإجنازات املفيدة لدى احل�ضارات ،بعي ًدا  -طب ًعا  -عن �أي بادرة
ا�ستمالة ودعاية مغر�ضة لدين ما على ح�ساب براءة الأطفال خا�صة.
 -2تفعيل امل�ؤ�س�سات الثقافية العاملية والإقليمية للعب دورها يف تن�شيط
وتطوير التعارف بني احل�ضارات ،وهذا من خالل براجمها الثقافية ومن�شوراتها
وهيئاتها ويجدر التنويه يف هذا ال�صدد مبا دعا �إليه ال�سيد يا�سني من «قيام م�ؤ�س�سة
نخبا ثقافية عربية و�إ�سالمية
عربية و�إ�سالمية علمية �-صرف -للحوار البناء ت�ضم ً
متميزة متخ�ص�صة يف ال�سيا�سة واالقت�صاد والتاريخ وعلم االجتماع والعلوم الدينية
والفل�سفة وغريها من العلوم الإن�سانية ،ت�ؤمن باحلوار بني ال�شعوب والثقافات»(((.
((( السيد ياسني ،الدميقراطية وحوار الثقافات ،مرجع سابق ،ص.322
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� -3إن�شاء منتدى فكري عاملي لتعارف احل�ضارات ،مكون من النخب
امل�ؤمنة بالتعارف ،والداعية واملما ِر�سة لفعالياته ،بعي ًدا عن تقلبات ال�سيا�سة
و�أهوائها وم�صاحلها ال�ضيقة ،ين�ضم �إليه � -إىل جانب النخبة  -امل�ؤمنون بامل�شروع
من عامة النا�س الذين يلتزمون بالت�أييد العاملي له؛ كالإ�سهام يف متويل م�ؤمترات
املنتدى ،و�إحياء يوم عاملي (لتعارف احل�ضارات) ،ب�أن�شطة �إيجابية على امل�ستوى
العاملي.
دوريا
دوليا ًّ
 -4يعقد املنتدى الفكري الدويل لتعارف احل�ضارات ملتقى ًّ
تعبريا عن التنوع احل�ضاري.
ينتقل من قارة �إىل �أخرى ً
� -5إن�شاء موقع عرب �شبكة الإنرتنت يحمل عنوانًا يعرب عن التعارف
احل�ضاري ،بلغات العامل ،يتوا�صل عربه �أبناء احل�ضارات املختلفة حول الق�ضايا
الكربى التي ت�شغل بال الإن�سان املعا�صر.
� -6إن�شاء جوائز عاملية علمية وفكرية و�أدبية وفنية و�إعالمية ،لأح�سن
الأعمال التي تعرب عن تعارف احل�ضارات.
 -7اال�ستفادة من التجارب ال�سابقة يف امليدان ،كتجربة املعهد الدويل
حلوار احل�ضارات الذي �أن�ش�أه روجيه غارودي �صاحب الدعوة ال�شجاعة حلوار
احل�ضارات.
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متهيد

خلق اهلل �سبحانه النا�س جمي ًعا من نف�س واحدة ت�أكي ًدا للم�ساواة بينهم،
وا�ستخلفهم يف الأر�ض ،وجعلهم �أممًا و�شعوبًا متعددة الأل�سن خمتلفة الألوان
والأجنا�س متنوعة ال�شرائع ،قال اهلل تعاىل :ﮋﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ [الروم.]22 :
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ

وقال تعاىل:
ﭛﮊ [هود.]118 :

ومن دون هذا االختالف ما كانت هناك حاجة للتعرف ،وما كان للتعارف
أ�سا�سا �أن يكون.
� ً
قال اهلل تعاىل :ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ [احلجرات.]13 :
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حد ذاتها دعوة لهم
من هنا ،ف�إن الدعوة القر�آنية للنا�س لتعارفوا ،هي يف ّ
للتعرف على ما بينهم من اختالفات ولالعرتاف بها ،ولإدراك حتمية ا�ستمرارها،
ّ
ولبناء جمتمع �إن�ساين واحد ومتناغم على قاعدة معرفة املختلفني وتعارفهم،
فاالختالف الثقايف والعريف والديني واملذهبي باق حتى قيام ال�ساعة ،والتعامل
وتقبله واحرتامه ك�س ّنة
بالتعرف �إليه ّ
مع بقائه ال يكون ب�إلغائه وال بتجاهله ،بل ّ
قائمة من �سنن الكون ،قال اهلل تعاىل :ﮋﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳﮊ [يون�س.]45 :
و�إن الدعوة �إىل التعارف الذي يقوم على املعرفة؛ �أحد �أ�سمى دعوات اهلل
للإن�سان ،والأ�سا�س الذي تقوم عليه �أخوة �إن�سانية تغتني باالختالف وحترتمه
وجتعل منه قاعدة للتعاون والتوافق واملحبة.
�أو ًال :التحديد املفهومي

التعارف لغ ًة :عرف ال�شيء عرفانًا ومعرفة� ،أدركه بحا�سة من حوا�سه،
وتعرف ما عنده :تطلبه حتى عرفه ،وتعارفوا:
وتعرفت �إىل فالن جعل ُتـه يعرفنيّ ،
بع�ضا(((.
عرف بع�ضهم ً

((( ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت ،ط( ،1د.ت).236/9 :
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ا�صطالحا :من املعرفة ومن العرفان ،وهما يفيدان �إدراك
والتعارف
ً
ال�شيء بتفكر وتدبر لأثره ،والعارف والعريف من يعرف الأمور وال ينكر �أح ًدا ر�آه
مرة ،والتعارف مزيج من التعرف والتعريف(((.
أي�ضا ب�أنه« :ن�سق قيمي معريف يتجاوز الذات للو�صول �إىل
ولعلي �أعرفه � ً
الآخر» ،وهو يهدف للتكاتف ح�سب املواهب والقدرات املتنوعة ،للنهو�ض بالعرف
وفاء باحلاجات وتعاونًا على التكاليف والأعباء ،فبناء
احل�سن واملعرفة الر�شيدةً ،
تعرف وتعارف ،وتكوين الأ�سرة وتربية الأبناء
الفرد لذاته ،ون�ضوجه ال�شخ�صي ّ
تعرف وتعارف ،وتفاعالت املجتمع تعرف وتعارف،
وا�ستكمال �شخ�صياتهم ّ
وعالقات ال�شعوب والقبائل الإن�سانية تعرف وتعارف ،ولن يتحقق ذلك حتق ًقا
فاع ًال �إال بنهج الإ�سالم و�صبغته ،فهو حلمة التعارف و�سداه.
ثانيا :مرتكزات التعارف
ً
 -1املساواة:

جاء اخلطاب يف «�آية احلجرات» ب�صيغة النداء (يا �أيها النا�س) ،وهي �صيغة
تلفت �إىل رفع ال�صوت و�إعالئه يراد بها االنتباه �إىل �صاحب النداء واال�ستماع
له ،وهذا النداء موجه �إىل النا�س كافة ،وهو امل�صطلح القر�آين يف التعبري عن ا�سم
((( املرجع السابق.236/9 ،
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اجلن�س الإن�ساين((( ،ي�شعر بالت�سوية بينهم من حيث توجه اخلطاب لهم جمي ًعا
دون النظر �إىل الفوارق بينهم ،ويذكر بوحدة الأ�صل الإن�ساين على اعتبار �أن
النا�س جمي ًعا (من ذكر و�أنثى) ،و�أن الإن�سانية بكل اختالفاتها العرقية واملذهبية
والثقافية واحل�ضارية �إمنا ترجع يف جذورها �إىل �أ�صل واحد ،خطب ر�سول اهلل 
مبنى يف و�سط �أيام الت�شريق وهو على بعري فقال« :يا �أيها النا�س �أال �إن ربكم واحد
و�إن �أباكم واحد �أال ال ف�ضل لعربي على �أعجمي وال لعجمي على عربي وال
لأحمر على �أ�سود وال �أ�سود على �أحمر �إال بالتقوى»(((.
والقر�آن الكرمي ال يقدم هذا اكت�شافًا ،و�إمنا يق�صد �أن تعي الإن�سانية هذه
احلقيقة ويتعاملوا معها كقاعدة �إن�سانية و�أخالقية ،وكمبد�أ يف نظرة كل �إن�سان �إىل
الآخر ،ونظرة كل �أمة وح�ضارة �إىل �أمة وح�ضارة �أخرى.
� ّإن القر�آن الكرمي �إذ يذكر بوحدة الأ�صل الإن�ساين �إمنا يدعو النا�س �إىل �أن
ينظروا لأنف�سهم على �أنهم �أ�سرة �إن�سانية واحدة ،مهما اختلفت �أل�سنتهم و�ألوانهم،
ومهما تباعدت �أقطارهم و�أوطانهم ،و�أنه ينبغي �أن يتعاملوا فيما بينهم على �أ�سا�س
منطق الأ�سرة الواحدة ،و�أن يكون �سعيهم نحو حتقيق غاية اال�ستخالف بتفعيل
هذا امل�شرتك الإن�ساين(((.
((( زكي امليالد ،املسألة احلضارية ..كيف نبتكر مستقبلنا يف عامل متغري ،املركز الثقايف العريب ،بريوت،
1999م ،ص.71
((( أمحد بن حنبل ،املسند ،مؤسسة قرطبة ،مصر( ،د.ت).411/5،
((( زكي امليالد ،املسألة احلضارية ،..مرجع سابق ،ص.74
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والقر�آن الكرمي �إذ ي�سوي بني النا�س باعتبار الأ�صل (�أي اخللق) ،وباعتبار
التكليف (�أي الأمر) ،فهو ال يلغي مبد�أ التفا�ضل بني النا�س وبني ال�شعوب
والقبائل ،لأنه يعبرّ عن واقع مو�ضوعي ال يتعار�ض مع مبد�أ امل�ساواة ،والذي حاول
القر�آن �أن يغريه هو مقايي�س التفا�ضل ،فحينما تتمحور مقايي�س التفا�ضل يف �إطار
عامل الإن�سان يف التفاخر بالأن�ساب وبالقوم والقبيلة والع�شرية والعرق ،وتتحول
�إىل ع�صبيات تتعاىل فيها معايري ال�صدام وال�صراع ،ويتحول الدين واملذهب
وحتى العلم والثقافة �إىل ع�صبيات وتطرف ،تخرج مقايي�س التفا�ضل يف عامل
اللهّ �سبحانه وتعاىل خالق الإن�سان �إىل مقايي�س عليا تربط الأمم واحل�ضارات بالقيم
العليا وب�أعلى هذه القيم وهو الإميان باللهّ �سبحانه وتعاىل.
و�أن يتعامل العامل على خلفية الأ�سرة الإن�سانية امل�شرتكة �أو الواحدة،
فهذا يعني �إزالة كل الأحقاد والع�صبيات والعن�صريات والكراهية بني النا�س،
والظواهر التي تقف وراء كل ما ي�صيب العامل من نزاعات و�صراعات وحروب
مدمرة ،كما �أن هذه اخللفية متثل �أعمق املكونات الروحية والأخالقية يف الروابط
بني الأمم وال�شعوب واحل�ضارات(((.
 -2احرتام التنوع:

ربط القر�آن الكرمي بني وحدة الأ�صل الإن�ساين ،وبني التنوع الإن�ساين
كحقيقة مو�ضوعية واجتماعية ،وكقانون تاريخي يف هذه الآية ﮋﭼ ﭽ
((( زكي امليالد ،املسألة احلضارية ،مرجع سابق ،ص.77
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ﭾﮊ على اعتبار �أن اهلل �سبحانه وتعاىل ب�سط الأر�ض لينت�شر النا�س فيها،
علما ب�أن القر�آن الكرمي مل يذكر يف كل �آياته
ويعمروها وي�ستفيدوا من خرياتهاً ،
عبارة «�شعوبًا وقبائل» �إال يف هذه ال�سورة(((.
ولقد حفلت الآيات القر�آنية التي تدل على �أن تنوع اخللق مق�صود من قبل
اخلالق ،قال تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣﮊ [هود.]119-118 :
هذا التنوع واالنق�سام يف العي�ش �إىل �شعوب وقبائل ال يعني �إلغاء وحدة
الأ�صل الإن�ساين ،كما �أن وحدة الأ�صل الإن�ساين ال تعني �إلغاء التنوع بني
النا�س ،ومن بالغة القر�آن الكرمي تقدمي وحدة الأ�صل على قاعدة التنوع ،لكي
يكون التنوع متفر ًعا عن الأ�صل.
ثم �إن هذا اجلعل من قبل اهلل لي�ست غايته التنازع والتناحر ،بل التعارف
والت�آلف ،فالتنوع بني النا�س �إىل �شعوب وقبائل ،وامتدادهم وانت�شارهم على
ربوع الأر�ض ال يعني �أن يتفرقوا وتتقطع �أوا�صرهم ،كما ال يعني هذا التنوع �أن
يت�صادموا ويتنازعوا من �أجل الرثوة والقوة وال�سيادة ،و�إمنا ليتعارفوا(((.
((( حممد الصادقي ،الفرقان يف تفسري القرآن ،مؤسسة األعلمي ،بريوت.257/26 ،1978 ،
((( زكي امليالد ،املسألة احلضارية ،مرجع سابق ،ص.75
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� ّإن التنوع يف احل�ضارة الكونية ميثل �أحد �أهم م�صادر عظمتها وثرائها مبا
يت�ضمنه من معرفة وحلول متنوعة للم�شكالت الإن�سانية ،ومن هنا ف�إن التنوع يف
التعبري الثقايف ي�صبح من �أبرز �سمات املجتمع الكوين.
فالتنوع �إذن يدعو �إىل التعاون والتكامل وفق معيار �أ�سا�سه الإميان والتقوى
والعمل ال�صالح ،وهي �أعمال ك�سبية (ولي�ست وراثية  -عن�صرية) يت�سابق فيها
النا�س جمي ًعا مر�ضاة لربهم وخدمة ملجتمعاتهم و�إن�سانيتهم.
والتقوى باعتبارها الإطار اجلامع للآداب والأخالق ،وترمز �إىل منظومة
القيم الإ�سالمية يف عالج كل امل�شاكل والأزمات ال على �أ�سا�س قاعدة امل�صالح
واملنافع ،بل على قاعدة ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ ،فقد بات من امل�ؤكد
أم�س احلاجة �إىل هذه املنظومة ،لأن من �أ�شد ما يفتقده العامل
�أن العامل اليوم ب� ّ
كثريا بافتقاده هو انعدام العامل الروحي والوجداين والأخالقي
املعا�صر ويت�ضرر ً
يف العالقات الدولية وبني الأمم واحل�ضارات ،والذي يعترب من �أ�شد العوائق
�سببا يف انق�سام الأمم وال�شعوب وت�صادمها ،هذا من جهة ال�سلب� ،أما من جهة
ً
الإيجاب ،ف�إن التقوى تعطي دفعة قوية للتعارف يف توثيقها واملحافظة عليها ويف
تطويرها وتفعيلها.
وال ريب يف �أن التنوع �ضروري لتحقيق التعارف الذي هو مقدمة للتعاون
الب ّناء ولتحقيق �أهداف اخللق الإن�سانية ،وهو �أدعى للتناف�س يف اخلري لتحقيق
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الدفع التكاملي املطلوب مبا فيه الت�سخري املتبادل للطاقات والتعاون الالزم ،ثم �إن
هذا التنوع ال بد و�أن يعني االعرتاف بتنوع الر�ؤى واملواقف واملذاهب.
 -3دوائر املشرتك اإلنساني:

يتحرك النا�س جمي ًعا يف دوائر �إن�سانية م�شرتكة ،تتفاعل داخلها خمتلف
الروابط احل�ضارية بني الثقافات ،ولعل مبد�أ التعارف ميثل �أبرز املبادئ التي حتكم
ح�ضاريا له �أعظم الأثر يف احتواء
إن�سانيا
ًّ
هذه التفاعالت ،فالتعارف بو�صفه مبد�أ � ًّ
أ�سا�سا �إىل بناء جمتمع �إن�ساين ي�سوده
ال�صراع الدائر بني الدول ،وهو يهدف � ً
التعاون املثمر والبناء ،ال النزاعات ال�ضيقة التي �أملتها م�صالح نفعية فردية �أو
مطامع مادية ،وهذه الدوائر التي متثل دوائر امل�شرتك الإن�ساين هي:
�أ -دائرة القيم الإن�سانية :وهي جملة املبادئ والقواعد املنظمة لل�سلوك
الإن�ساين ،على نحو يحقق الغاية من وجوده يف هذا العامل على الوجه الأكمل
والأمت ،ولعل ح�سا�سية ال�ضمري الإن�ساين بتقدمي القيم التي تنتظم �سلوك النا�س
جمي ًعا  -كقيم العدل وال�سالم والإخاء  -من �أهم �أ�س�س املنظومة القيمية
الإ�سالمية.
ّثم �إن �أي جمتمع من املجتمعات الإن�سانية ال ي�ستطيع �أفراده �أن يعي�شوا
ب�سالم ما مل تكن تربط بينهم روابط متينة من القيم الأخالقية ،وما مل يكن من
وراء ذلك غر�ض �أ�سمى ،فمكارم الأخالق �ضرورة اجتماعية ال ي�ستغني عنها
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جمتمع ،و�إال لفقد االن�سجام بني النا�س ولتفكك �أفراد املجتمع الواحد ،ولتناهبوا
م�صاحلهم ،هذا ف�ض ًال عن عموم احل�ضارات املختلفة.
و�إذا كانت القيم الأخالقية الإن�سانية �ضرورة يف نظر املذاهب والفل�سفات
الأخرى ،فهي يف نظر الإ�سالم �أ�شد �ضرورة و�أكرب �أهمية ،لهذا فقد تركزت جهود
الوحي على �إبراز مكانتها يف وحدة نظام الأمة خا�صة ،ويف توحيد املجتمعات
الإن�سانية عامة ،ومن ثم فقد جعلها مناط الثواب والعقاب لي�س يف الآخرة
فح�سب ،بل ويف الدنيا �إذ يعاقب النا�س بالهالك يف الدنيا لف�ساد �أخالقهم ،قال
اهلل تعاىل :ﮋﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌﮊ [الروم.]41 :
�إن الإ�سالم �إذ يهتم بالأخالق لدوام احلياة الإن�سانية وتقدمها من الناحيتني
الروحية واملادية ،يدرك متام الإدراك خطورة فقدان هذه القيم على �صعيد املمار�سة
العملية احلياتية؛ لأن الإن�سان ينزع بطبعه �إىل حتقيق م�صاحله الذاتية الأنانية ،لهذا
حري�صا على التحذير من االعتداء على احلقوق واحلريات بكل �أنواعها،
فقد كان ً
و�إال تال�شت املعاين الإن�سانية يف عالقات النا�س ،فال مودة وال �أخوة وال تراحم
وال تعاون وبالتايل ال تعارف.
ب -دائرة املبادئ الدينية :ملا كان الدين هو جمموع النظم العقدية والفكرية
والت�شريعات العملية التي تنتظم �سلوك النا�س وعالقاتهم املندرجة حتت حكم
تلك ال�سلطة العليا ،وملا كانت الن�صو�ص الدينية هي التي حتدد القواعد العملية
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التي تر�سم طريق �إقامتها ،وكانت كثري من �شعوب الأر�ض تلتقي على قوا�سم
م�شرتكة كالإميان باهلل وم�شروعية العدل وحرمة الظلم ،ف�إنه ي�صبح من ال�سهل �أن
يت�سع املجال لتعارف ح�ضاري ميتد �إىل خمتلف امل�ساحات احلياتية ،ويوجه احلوار
أكثـر �إن�سانيـ ًة.
احل�ضاري نحو م�سارات � َ
وملا كان التدين هو روح احل�ضارات وع�صب الثقافات والقا�سم امل�شرتك
الأكرب بينها ،ف�إن التعارف بني �أهل التدين يف�سح املجال لعالقات �أكرث �إن�سانية
تغيب فيها النزاعات ال�صدامية يف مقابل ح�ضور قيم الأخوة والتعاون البناء املثمر.
ولعله من يو�سع دائرة التعارف بني خمتلف �أتباع الأديان ال�سماوية� ،أنها
جمي ًعا ت�ؤمن بنظرية الفطرة الإن�سانية وتوابعها ،وهو �أمر ال يقبل املراء بناء على
ال�شواهد التاريخية والواقعية.
ج -دائرة امل�صالح� :إن قاعدة امل�صالح يف العالقات الإن�سانية ال تقبل النظر،
فجزء كبري مما يحكم عالقة الب�شر ببع�ضهم هو ما يربطهم من روابط م�صلحية ،وما
يجمع بينهم من م�صالح م�شرتكة ،كق�ضايا حفظ الأمن وال�سلم الدوليني ،ومقاومة
الإرهاب والتطرف الديني � ًّأيا كان م�صدره ،هذه الق�ضايا تفر�ض على خمتلف
ال�شعوب واحل�ضارات الدخول يف حوار ح�ضاري �أ�صيل لأجل حتقيق ال�صالح
العام امل�شرتك.
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ثالثًا :دوائر التعارف

 -1التعارف الذاتي :هذه �أوىل دوائر التعارف ،وهي مرحلة �أ�سا�سية وت�أ�سي�سية
ينبني عليها كل ما ي�أتي بعدها� ،إذ ت�شكل الإطار املرجعي للتعارف ،فالإن�سان ال
ي�ستطيع �أن يتعرف �إىل الآخر ما مل يتعرف �إىل ذاته �أو ًال ،وتربز يف هذا امل�ستوى
�أهمية عمق الفهم لـ «الأنا» ،هذا الفهم هو الذي ميهد للتفاعل والتعاون بني «الأنا»
و«الآخر» يف �إطار من االحرتام املتبادل واالعرتاف املتماثل.
 -2التعارف الأ�سري :وذلك بتحديد احلقوق والواجبات بني �أفراد الأ�سرة
الواحدة ،قال ر�سول اهلل « :كلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته ،الإمام راع
وم�س�ؤول عن رعيته ،والرجل راع يف �أهله وهو م�س�ؤول عن رعيته ،واملر�أة راعية يف
بيت زوجها وم�س�ؤولة عن رعيتها ،واخلادم راع يف مال �سيده وم�س�ؤول عن رعيته،
قال وح�سبت �أن قد قال والرجل راع يف مال �أبيه وم�س�ؤول عن رعيته ،وكلكم
راع وم�س�ؤول عن رعيته»(((.
 -3التعارف الأممي :تت�سع دائرة التعارف لتكون على م�ستوى الأمة لتنتظم
فعالياتها وقدراتها ،وتتحدد م�س�ؤولياتها وتت�سق بني يدي حتقيق الأمن القومي
((( البخاري ،الصحيح ،كتاب اجلمعة ،باب اجلمعة يف القرى واملدن ،حديث رقم.314/3 :844
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وامل�صالح امل�شرتكة يف مواجهة التحديات الإقليمية والدولية على �أ�سا�س من
قواعد الن�صح والتنا�صح ،قال ر�سول اهلل « :الدين الن�صيحة قلنا :ملن ،قال :هلل
ولكتابه ولر�سوله ولأئمة امل�سلمني وعامتهم»(((.
هذا امل�ستوى من التعارف ي�سعى �إىل البحث عن م�صادر التنوع والرثاء يف
ثنايا وروافد احل�ضارة الواحدة ،وهو بال �شك يعد �ضرورة معرفية يف فهم الذات
ثانيا.
�أو ًال ،وبالتايل العبور املعريف �إىل الآخر احل�ضاري ً
 -4التعارف الإن�ساين� :إن الإ�سالم وهو يوجه نداء التعارف بني النا�س ،مل
يدع الق�ضية لتبقى جمرد �شعار ،بل حتول بالأمر من النداء �إىل الت�أ�صيل العملي،
فطرح جملة من املنطلقات واملبادئ العملية والو�سائل التطبيقية لتحقيق و�إجناز
املقا�صد والغايات ملبد�أ التعارف ،حيث قرر �أن النا�س جمي ًعا �شركاء يف عمارة
الأر�ض ويف �أمانة اال�ستخالف الرباين ،و�أن التوا�صل الثقايف واملعريف �أمر �إيجابي
لتنمية العالقات وتطوير امل�صالح امل�شرتكة بني النا�س ،وم�س�ألة حيوية ل�ضرورة
درءا للمفا�سد واملخاطر التي تهدد �أمن
التدافع احل�ضاري والتعاون الب�شريً ،
النا�س و�سالمتهم.

((( مسلم ،الصحيح ،كتاب اإلميان ،باب بيان أن الدين النصيحة ،حديث رقم.182/1 ،82

125

تعارف احل�ضارات ..بني مقا�صد اخللق ومقا�صد الأمر

125

خامتة

قد ال �أكون بحاجة �إىل الت�أكيد ب�أن التعارف يف الإ�سالم �إمنا �شرع ب�أ�صل
اخللق واجلعل ،بدليل ال�سياق القر�آين يف قوله تعاىل :ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮊ ،فجعل الغاية واملق�صد من «اخللق»
و«اجلعل» هي «التعارف» ،كما �شرع بفعل التكليف لأن كلمة «لتعارفوا» لي�ست
جمرد تو�صيف لواقع بقدر ما هي تكليف بواجب.
�إن م�صطلح «تعارف» يقطع مع معاين عديدة ،فهو لي�س جمرد ر�ؤية خارجية،
و�إمنا هو تفايد وتعامل وتفاعل ،وتعمق يف فهم �أ�ساليب العي�ش و�أن�ساق احلياة
وعلميا ،كما �أن م�صطلح «ح�ضارة» يقطع مع
واقت�صاديا
اجتماعيا
و�سيا�سيا ًّ
ًّ
وفكريا ًّ
ًّ
ًّ
معاين كثرية ليقرتب من معاين �أخرى ،فالتح�ضر يعني �أن يقطع الإن�سان �شوطًا
يف طريق الرتقي وحتقيق معاين �إن�سانية مل يكن يعرفها.
والإ�سالم �إذ يطالب امل�سلمني ويوجههم �إىل قبول الآخر � ًّأيا كان انتما�ؤه
احرتا ًما لآدميته ،مل يبق هذا الأمر يف الإطار النظري ،بل حر�ص �أن يكون
التطبيق له يف املجتمع الأول ،حيث قبل ر�سول اهلل  التعدد يف االنتماء
العقدي والديني والقبلي.
والفل�سفة القر�آنية ت�ؤكد � ّأن هدف اخللق تكوين جمتمع يتم فيه التعارف
والتحابب والت�آلف بني النا�س ،ولن يكون ذلك �إال �إذا كان الإن�سان مهي ًئا لهذا
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ع�ضوا يف
الغر�ض ،لذلك فقد و�ضع اخلالق يف الإن�سان ا�ستعدادات ت�ؤهله للعمل ً
جمتمع �إن�ساين متقدم بقيمه الإن�سانية و�أخالقياته التي ي�أتي التعارف الإن�ساين
يف قمتها.
ولقد حر�ص القر�آن الكرمي على �إبراز كرامة الإن�سان ،ﮋﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞ

ﮟﮊ [الإ�سراء ،]70 :و�أقام يف الكثري من الأحيان جمرد حب الإن�سان
أ�سا�سا للود وال�صفاء يف املعاملة ،قال تعاىل :ﮋﭹ ﭺ ﭻ
لل�سالم والطم�أنينة � ً
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮊ ]املمتحنة ،]8 :وال �شك �أن ب�شرية تريد العي�ش ب�سالم وطم�أنينة حتتاج
�إىل تزكية التعارف و�إمنائه ودفعه �إىل الأمام ،ويبد�أ ذلك باالعرتاف بالآخر ،و�أن
الب�شرية ال حتيا بجهود �شعب واحد �أو ح�ضارة واحدة.
أخريا ب� ّأن التعارف مق�صد �شرعي وواجب ديني ومطلب
ولعلي �أختم � ً
ح�ضاري و�ضرورة �أمنية ،اقت�ضتها طبيعة اخللق الإن�ساين ،و�أكدت عليها خمتلف
ال�شرائع الدينية ،ودعت �إليها خ�صو�صية اللحظة احل�ضارية الراهنة ،وال بد من
الت�أكيد هنا على � ّأن النا�س جمي ًعا من حيث املبد�أ والغاية �شركاء يف ثالث:
 -1عبادة اهلل تعاىل.
 -2عمارة الأر�ض.
 -3حتقيق امل�صالح.
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وعلى �أ�سا�س من ذلك �أقول :لئن افرتقت بنا الطرق وتفرقت بنا الأهواء يف
�ش�أن العبادة ومنطلقاتها ،ف�إننا مدعوون ب�أمر ربنا جل وعال لتفعيل قيمنا ومبادئنا
لأجل عمارة الأر�ض و�إقامة العدل حتى تكون امل�سرية الإن�سانية �آمنة.

الف�صل الثاين
تعارف احل�ضارات ..اخلربة واملمار�سة
•التعارف بني احل�ضارات ..ر�ؤية �إ�سالمية ومناذج
تاريخية  -حممد عمارة
•تعارف احل�ضارات ..مناذج تاريخية خالل احلرب
والدبلوما�سية  -نادية حممود م�صطفى
•ر�ؤية الإي�سي�سكو للتعارف بني احل�ضارات وتعزيز
امل�شرتك الإن�ساين  -حممد بن �صالح

التعارف بني احل�ضارات ..ر�ؤية �إ�سالمية ومناذج
تاريخية
حممد عمارة

ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ [احلجرات.]13 :

يف الر�ؤية الإ�سالمية للكون :الواحدية والأحدية  -فقط  -للذات الإلهية،
وكل من وما عدا الذات الإلهية يقوم على التعدد والتنوع والتمايز واالختالف.
وهذا التنوع والتعدد والتمايز واالختالف يف الر�ؤية الإ�سالمية ،هو قانون
و�س ّنة من �سنن اهلل التي ال تبديل لها وال حتويل ،ولي�س جمرد �أمر عار�ض ،وال
ُ
جزئي ،وال هو جمرد حق من احلقوق ،مُينح مُوينع ،وف ًقا للظروف واملالب�سات.
وهذه التعددية ،ب�سبب �أنها قائمة يف كون واحد ،ف�إنها ال تعني الت�شرذم
الدائم ،وال القطيعة التامة ،وال االنف�صال احلاد؛ لأنها متايز وتنوع يف كون واحد-
طبيعي �أو �إن�ساين  -كما �أنها م�ستع�صية على الوحدة واالندماج والتماهي يف
منوذج واحد ،و�إال فقدت خا�صية التنوع والتمايز والتعدد واالختالف� .إنها
دائما و�أب ًدا  -لقوانني عالقات «العموم واخل�صو�ص»� ،إمنا االتفاق يف
خا�ضعة ً -
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�صفات ومكونات ،واالختالف يف �صفات ومكونات �أخرى .وهذا هو «التعارف»
بني مكونات هذا التنوع واالختالف.
فالإن�سان ،الذي يعي�ش يف قبيلة �أو �شعب �أو �أمة ،يتميز  -كفرد -
بخ�صو�صيات متثل ب�صمته اخلا�صة املميزة له عن �سواه .وهو  -يف ذات الوقت-
ي�شرتك مع الآخرين يف حميطه ،يف ال�صفات اجلوامع التي متيز قبيلته �أو �شعبه �أو
�أمته ،وكذلك احلال يف عالقة الأمة بغريها من الأمم ،وعالقة احل�ضارة بغريها من
احل�ضارات.
ولقد �ساد هذا القانون -قانون اخل�صو�ص والعموم -يف عالقات احل�ضارات
بع�ضها ببع�ض على امتداد التاريخ ،فلم يحدث �أن اندجمت ومتاهت هذه
احل�ضارات يف ح�ضارة واحدة ،حتى يف ظل مراحل الغزو واالحتالل والقهر،
التي امتدت لقرون عديدة كما حدث لل�شرق من قبل الإغريق والرومان ،ومن
قبل ال�صليبيني ،ومن قبل اال�ستعمار الغربي احلديث.
أي�ضا � -أن قامت �أ�سوار �صينية مانعة من التعارف بني
ومل يحدث ً � -
احل�ضارات ،حتى يف الأزمنة القدمية ،التي مل تكن قد تطورت فيها و�سائل
دائما و�أب ًدا  -التفاعل الذي يثمر التعارف،
التوا�صل واالت�صال ،و�إمنا كان هناك ً -
واخل�صو�صية التي تثمر احلفاظ على التمايز والتعدد واالختالف.
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وقد عرب القر�آن الكرمي عن هذا القانون الذي حكم هذه العالقات بني الأمم
وال�شعوب والثقافات واحل�ضارات يف كثري من �آياته الكرمية ،وكنموذج لها:
•يف القوميات والأجنا�س :ﮋﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ [الروم.]22 :

•يف ال�شرائع واملناهج:

ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ [املائدة.]48 :
و�إذا كان الت�سابق بني الفرقاء املتعددين ،على طريق اخلريات والتقدم
والتطور وال�صالح والإ�صالح  -ال ميكن �أن يتحقق يف ظل الوحدة؛ واالندماج
والتماهي  -التي ينتفي معها التعدد ووجود فرقاء مت�سابقني؛ ف�إن هذا الت�سابق ال
ميكن �أن يتحقق �إذا كانت هناك قطيعة كربى وعزلة تامة و�أ�سوار مانعة من االلتقاء
والتفاعل والأخذ والعطاء.
أي�ضا �سبيل
وهذه هي درجة «التعارف» التي هي �سبيل التعاي�ش ،و� ً
الت�سابق على طريق اخلريات والتقدم وال�صالح والإ�صالح� ،إنها الغاية من التنوع
والتعدد والتمايز واالختالف .عبرّ عنها القر�آن الكرمي عندما قال :ﮋﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ [احلجرات.]13 :
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ولأن هذه هي الر�ؤية الإ�سالمية للكون الطبيعي والإن�ساين والفكري ،بل
والنباتي واحليواين ،فقد جاء التاريخ احل�ضاري للأمة الإ�سالمية م�صداقًا وتطبي ًقا
لهذا القانون .فعندما حررت الفتوحات الإ�سالمية ال�شرق من القهر الإغريقي
الروماين  -الذي دام ع�شرة قرون  -من الإ�سكندر الأكرب [323 -356ق.م] ،يف
القرن الرابع قبل امليالد وحتى هرقل [641 -610م] يف القرن ال�سابع امليالدي،
عندما حررت هذه الفتوحات الإ�سالمية ال�شرق من هذه الهيمنة اال�ستعمارية
الغربية ،ودخل هذا ال�شرق من «غانة» -غربًا� -إىل «فرغانة» �-شرقًا -ومن «حو�ض
نهر الفوجلا» �-شما ًال� -إىل «جنوبي خط اال�ستواء» يف �إطار الدولة الإ�سالمية،
وجد امل�سلمون �أنف�سهم �أمام �صورة جامعة وجم�سدة للتنوع الثقايف واحل�ضاري
الذي عرفته الإن�سانية حتى ذلك التاريخ.
ولقد كان قانون «التعارف» بني الثقافات واحل�ضارات  -املعرب عن الر�ؤية
الإ�سالمية للكون -هو الذي و�ضعه امل�سلمون يف املمار�سة والتطبيق عندما تعاملوا
مع هذا التنوع احل�ضاري الذي ورثوه.
و�إذا �شئنا مناذج �شاهدة  -جمرد مناذج  -على �صدق هذه الر�ؤية ،وعلى
التطبيق اخلالق لهذا القانون ،ف�إننا ميكن �أن نقدم �إ�شارات �إىل هذا التعارف بني
احل�ضارة الإ�سالمية البازغة ،وبني املواريث احل�ضارية التي وجدها امل�سلمون يف
بالد ال�شرق التي دخلت يف �إطار الإ�سالم.
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-1�إبان حكم عمر بن اخلطاب [23 -13هـ633 -634 /م]  ،خرجت
الدولة الإ�سالمية عن ب�ساطتها و�سذاجتها ،عندما امتدت حدودها  -بعد �إزالة
هيمنة الفر�س والروم  -من م�صر �إىل فار�س عرب ال�شام والعراق.
ولقد ا�ست�شار عمر بن اخلطاب �أهل ال�شورى يف التعامل الإداري
واالقت�صادي ،مع هذا الواقع اجلديد ،فكان ر�أي البع�ض ومنهم عثمان بن عفان
[47ق.هـ 35 -هــ656 -577 /م] ،وعلي بن �أبي طالب [23ق.هـ 40 -هـ/
661 -600م] ،الإبقاء على النظام القائم ،لكن املتطلبات اجلديدة للواقع
اجلديد ،جعلت اخلليفة ي�أخذ مب�شورة الذين ر�أوا يف احل�ضارة الرومانية واحل�ضارة
الفار�سية «تنظيمات» للإدارة واجلي�ش واالقت�صاد ،وتتطلبها ال�صورة اجلديدة
للدولة الإ�سالمية الكربى.
ولقد حتدث الوليد بن ه�شام بن املغرية  -الذي تعرف على واقع احل�ضارة
الرومانية  -حمبذًا التفاعل مع خربتها يف «التنظيمات» ،فقال لعمر بن اخلطاب« :يا
جئت ال�شام ،فر�أيت ملوكها د ّونوا ديوانًا وجندوا جنو ًدا ،فد ِّون
�أمري امل�ؤمنني ،لقد ُ
ديوانًا وج ّند جنو ًدا ،ف�أخذ عمر بقوله»(((.هكذا بد�أ التعارف بني احل�ضارة الإ�سالمية
وبني احل�ضارة الرومانية يف «التنظيمات» الإدارية والع�سكرية واالقت�صادية ،منذ
خروج هذه احل�ضارة الإ�سالمية من نطاق احلجاز ب�شبه اجلزيرة العربية.
((( ابن �سعد ،الطبقات الكربى ،طبعة دار التحرير ،القاهرة ،ج ،2ق� ،1ص.216 ،212
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وبعد �أن كانت دولة اخلالفة  -يف طور ب�ساطتها و�سذاجتها -توزع مواردها
القليلة على رعيتها فور جميء هذه املوارد  -كما توزع الغنائم على املقاتلني
غري املحرتفني ،الذين يعودون حلياتهم العادية بعد الفراغ من القتال -اقت�ضى
جي�شا حمرتفًا يحر�س الثغور الكثرية  -ومن ثم
الواقع اجلديد ،الذي تطلب ً
ماليا ينظم الإنفاق الدائم على احتياجات الدولة
«ديوانًا للع�سكر» وتطلب نظا ًما ًّ
وم�ؤ�س�ساتها  -اقت�ضى هذا الواقع اجلديد التعرف على ما لدى احل�ضارات الأخرى
من خربات وتنظيمات يف هذه امليادين ،ف�أ�شار الذين خربوا جتارب الفر�س يف هذه
التنظيمات على عمر بن اخلطاب ،وقال واحد منهم« :يا �أمري امل�ؤمنني� ،إين قد
عمر الديوان»(((.
ر�أيت ه�ؤالء الأعاجم يدونون ديوانًا يعطون النا�س عليه ،فدون ُ
ويف حتديد النظام ال�ضرائبي الذي تعتمده الدولة الإ�سالمية  -بعد �أن
دخلت يف �إطارها الأودية الكربى لأنهار ال�شرق  -النيل ودجلة والفرات وبردى-
تعرفت هذه الدولة  -على عهد عمر بن اخلطاب  -على النظام ال�ضرائبي الذي
ّ
كان قد اختار امللك الفار�سي العادل ك�سرى بن قباذ (�أنو�شروان) [-531
578م] ،وهو النظام الذي كان ي�سمى «و�ضائع ك�سرى» ،والقائم على «امل�ساحة»،
�أي حت�صيل ن�سبة معينة على امل�ساحة املعينة من املح�صول املعني  -ولي�س نظام
«املقا�سمة»  -الذي ي�أخذ ن�سبة مقررة من املح�صول ،ب�صرف النظر عن امل�ساحة
وعن جودة الإثمار �أو عدم جودته.
((( املرجع ال�سابق ،ج ،2ق� ،1ص.216 ،212
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التعرف والتعارف واال�ستلهام يقول املاوردي [450- 364هـ/
وعن هذا ّ
1058 -974م]« :وجرى عمر بن اخلطاب يف ذلك على ما ا�ستوقفه من ر�أي
ك�سرى قباذ»(((.
وقد ظل هذا النظام ال�ضرائبي  -الذي �أخذته احل�ضارة الإ�سالمية عن احل�ضارة
قائما حتى خالفة املهدي العبا�سي [169 -158هـ785 -775 /م](((.
الفار�سيةً ،
وتعرفت احل�ضارة الإ�سالمية على التنظيمات التي كانت
هكذا تعارفت ّ
�سائدة يف ح�ضارات ال�شرق يومئذ الرومانية والفار�سية ،ف�أخذت منها ما ر�أته
منا�سبا من النظم الإدارية والع�سكرية واالقت�صادية ،جاعلة هذه «التنظيمات»
ً
�آليات لتحقيق مقا�صد الإ�سالم ،و ُمثله وقيمه التي جاءت بها ال�شريعة الإ�سالمية.
يف ذات الوقت الذي حافظت فيه على خ�صو�صياتها العقدية والقيمية ،فلم ت�أخذ
ب�شيء من ب�ضاعة الروم والفر�س يف هذه امليادين� ،أي �إنها طبقت يف التعارف
احل�ضاري قانون العموم واخل�صو�ص؛ فا�ستلهمت امل�شرتك الإن�ساين العام،
واحتفظت مبا لها من خ�صو�صيات.
وكما رف�ض امل�سلمون عقائد الفر�س والروم وفل�سفاتهم الدينية ،رف�ضوا
كذلك فل�سفاتهم ال�سيا�سية ،رف�ضوا ما لديهم من النظم امللكية اجلربية ،ومن
الك�سروية والقي�صرية التي حتكم باحلق الإلهي املع�صوم ،ورف�ضوا كذلك النظم
((( املاوردي ،الأحكام ال�سلطانية ،طبعة القاهرة �سنة 1973م� ،ص.148
((( حممد �ضياء الدين الري�س ،اخلراج والنظم املالية للدولة الإ�سالمية ،طبعة القاهرة �سنة 1961م� ،ص.110 ،75
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الطبقية املغلقة التي كانت �سائدة يف نظمهم االجتماعية ،وكذلك رف�ضوا الت�أييد
والتقدي�س لنظم العبودية واال�سرتقاق.
واختار امل�سلمون نظام اخلالفة  -وهو �إبداع �إ�سالمي  -الذي ي�ستمد فيه
اخلليفة �سلطانه من الأمة ،التي تختاره ،وتبايعه ،وتراقبه ،وحتا�سبه ،وتعزله عند
خبريا ينظم احلكم الفار�سية والرومانية
االقت�ضاء .ولقد �س�أل عمر بن اخلطاب ً
وفل�سفاتها وموقعها من قيمة العدل  -التي جاء بها الإ�سالم -فقال ل�سلمان
الفار�سي [36هـ656 /م]:
�أملك �أنا �أم خليفة؟
درهما �أو �أقل �أو �أكرث
فقال له �سلمان� :إن �أنت َج َب ْي َت من �أر�ض امل�سلمني ً
ثم و�ضعته يف غري حقه ف�أنت ملك غري خليفة.
فا�ستعرب عمر ،ورف�ض لقب امللك ،الذي تثنى يف فل�سفة حكمه مع عدالة
الإ�سالم و�شوراه(((.
-2التعرف والتعارف بني احل�ضارة الإ�سالمية وح�ضارات الروم والفر�س
وغري ّ
يف «النظم والتنظيمات»؛ بد�أ التعارف على م�ستوى العلوم الطبيعية  -العلوم
((( الطبقات الكربى ،ج ،3ق� ،1ص.221 ،231
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الدقيقة واملحايدة -ذات احلقائق والقوانني الثابتة ،واملتميزة عن العقائد والقيم
والفل�سفات والآداب والأيديولوجيات ،وهي التي �سميت يف تراثنا بـ«علوم
ال�صنعة».
وقد ارتاد الأمري الأموي خالد بن يزيد [90 -48هـ708 -668 /م]
ترجمة علوم ال�صنعة هذه ،ف�أنقذ علوم مدر�سة الإ�سكندرية التي تعر�ضت كتبها
ومكتباتها ومدار�سها وجمامعها ،وعلما�ؤها وفال�سفتها ال�ضطهاد الن�صرانية امل�صرية
قبل الفتح الإ�سالمي.
�صنع خالد بن يزيد  -الذي ت�صدر قائمة احلكماء يف احل�ضارة الإ�سالمية-
فكون «�إمارة» للرتجمة ولعلماء العلوم الطبيعية،
ذلك الإجناز وتلك الريادةّ ،
م�ستقلة عن �إمارة الدولة و�سلطانها.
وبلغ �ش�أن هذا الأمري احلكيم رائد الرتجمة والإبداع يف هذا امليدان -
والذي �أجرى التجارب على حتلية مياه البحر ،وحتويل ماحلها �إىل عذب� -إىل
احلد الذي جعل عمر بن عبد العزيز [101 -61هـ720 -681 /م] ،يقول عنه
 وكالهما �أموي« :ما ولدت �أمية مثل خالد بن يزيد ،ال �أ�ستثني من ذلك عثمانبن عفان وال غريه».
وو�صفه ابن الندمي [390هـ1000 /م]� ،صاحب «الفهر�ست» ،وم�ؤرخ
العلوم والفنون ،فقال�« :إنه كان فا�ض ًال يف نف�سه ،له همة ،وحمبة للعلوم ،خطر
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بباله حب ال�صنعة (الكيمياء) ،ف�أمر ب�إح�ضار جماعة من فال�سفة اليونانيني ممن
تف�صح بالعربية ،و�أمره بنقل الكتب من الل�سان اليوناين
كان ينزل م�صر ،وقد ّ
والقبطي �إىل العربي ،وهذا �أول نقل كان يف الإ�سالم من لغة �إىل لغة»(((.
وقال عنه اجلاحظ [255 -163هـ869 -780 /م]�« :إنه �أول من ترجم
كتب النجوم والطب والكيمياء»(((.
وعلى هذا الدرب �سار اخلليفة عمر بن عبد العزيز ،الذي كان �أول من
عمم درا�سة الطب يف احلوا�ضر الإ�سالمية ،بعد �أن كانت درا�سته مق�صورة على
الإ�سكندرية وحدها.
حدث هذا التعارف على تراث الإغريق والرومان يف العلوم الطبيعية -
الدقيقة واملحايدة  -يف الوقت الذي رف�ض فيه امل�سلمون «غنو�صية» الثقافة
الهلينية ،وعقائد التثليث وال�صلب والكهانة التي طبعت الثقافة والالهوت
الكن�سي يف الإمرباطورية الرومانية ،كما رف�ضوا الآداب الإغريقية  -ومالحمها -
املليئة بالوثنية و�صراعات �آلهة اليونان.
-3ويف الدولة العبا�سية ،وخا�صة �إبان حكم اخلليفة امل�أمون [218 -198هـ/
تعرفت احل�ضارة الإ�سالمية على قطاع من العلوم الإن�سانية
822 -813م]ّ ،
((( ابن الندمي ،الفهر�ست ،ج� ،1ص.242
((( اجلاحظ ،البيان والتبيني ،ج� ،1ص.178
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واالجتماعية ،متثل يف الفل�سفة الأر�سطية على وجه اخل�صو�ص ،ومل يكن ذلك
بهدف اتخاذها فل�سفة للإ�سالم واحل�ضارة الإ�سالمية ،و�إمنا ال�ستخدام هذه
�سالحا يحارب به امل�سلمون «الغنو�صية» و«الباطنية» اليونانية -
العقالنية اليونانية ً
غنو�صية الأفالطونية املحدثة  -التي �سبق لها و�أف�سدت التوحيد الن�صراين
«باحللول واالحتاد» ،ثم ا�ستدارت لإف�ساد التوحيد الإ�سالمي فكانت ترجمة
يونانيا للرد على الذين ال ي�ؤمنون �إال مبا
العقالنية الأر�سطية  -امل�شائيةً -
�سالحا ًّ
هو يوناين[ :متغربة ذلك الع�صر]!!
وبعبارة ابن �سينا [428 -370هـ1037 -980 /م] �صاحب الباع الطويل
يف �شرح وعر�ض هذه الفل�سفة« :لقد نزعت الهمة بنا �إىل �أن جنمع كال ًما فيها
اختلف �أهل البحث فيه ،ال نلتفت فيه لفت ع�صبية �أو هوى �أو عادة �أو �إلف ،وال
نبايل من مفارقة تظهر منا ملا �ألفه متعلمو كتب اليونانيني �إل ًفا عن غفلة وقلة فهم
وملا ُ�سمع منا يف كتب �ألفناها للعاميني من املتفل�سفة امل�شغوفني بامل�شائني ،الظانني
�أن اهلل مل يهد �إال �إياهم ،ومل ُينل رحمته �سواهم ..مع االعرتاف منا بف�ضل �أف�ضل
�سلفهم ..ولقد �أودعت هذا يف كتابي [ال�شفاء] و[اللواحق]� ..أما من �أراد الفل�سفة
على ما هي عليه بالطبع ،وعلى ما يوجبه الر�أي ال�صريح الذي ال ُيراعى فيه
جانب ال�شركاء يف ال�صناعة ،وال ُيتقى فيه من �شق ع�صاهم ما ُيتقى يف غريه ،وال
�سيما يف الأ�شياء التي هي الأغرا�ض الكربى ،والغايات الق�صوى التي اعتربناها
وتعقبناها مئني من املرات ،فعليه بكتابي [الفل�سفة امل�شرقية]»(((.
((( نلينو ،حماولة امل�سلمني �إيجاد فل�سفة �شرقية ،بحث من�شور بكتاب عبد الرحمن بدوي ،الرتاث اليوناين يف احل�ضارة الإ�سالمية،
طبعة القاهرة �سنة 1965م� ،ص.282 ،278 ،277
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تعرف امل�سلمني على الفل�سفة اليونانية،
وي�ؤكد على هذه احلقيقة ،حقيقة �أن ّ
وترجمتهم للعقالنية الأر�سطية� ،إمنا كانت «ا�ستعارة» �سالح يوناين للرد على
الباطنية والغنو�صية اليونانية ،ولي�ست التخاذها فل�سفة للإ�سالم؛ �إذ �إن فل�سفة
الإ�سالم قد تبلورت يف «علم التوحيد» و«علم الكالم» و«علم �أ�صول الدين» يف
الن�صف الثاين من القرن الهجري الأول  -وقبل ترجمة الفل�سفة اليونانية -ي�ؤكد
على هذه احلقيقة امل�ست�شرق الأملاين بكر-كارل هيرن�س [،]1939 -1876
و�سيا�سيا ،ويف هذا الن�ضال
دينيا
ًّ
فيقول« :لقد كان الغنو�ص يحارب الإ�سالم ًّ
ا�ستعان الإ�سالم بالفل�سفة اليونانية ،وعني ب�إيجاد عامل من العلوم الدينية العقلية،
فك�أن الإ�سالم الر�سمي قد حتالف �إذًا مع التفكري اليوناين والفل�سفة اليونانية �ضد
الغنو�ص ،الذي كان خليطًا من املذاهب القائمة على النظر واملنطق وعلى مذاهب
اخلال�ص ،ومن هنا ن�ستطيع �أن نف�سر حما�سة اخلليفة امل�أمون للعمل على ترجمة
�أكرب عدد ممكن من م�ؤلفات الفال�سفة اليونانيني �إىل العربية»(((.
-4وغري التعارف مع احل�ضارات الفار�سية والرومانية واليونانية ،كان تعارف
احل�ضارة الإ�سالمية مع تراث احل�ضارة الهندية.
ونحن عندما نقر�أ البريوين [440 -362هـ1048 -973 /م] ،الذي
يقول عنه امل�ست�شرق �سخاو [1930 -1845م]�« :إنه �أعظم عقلية عرفها التاريخ»
((( املرجع ال�سابق� ،ص .9 -7
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ونعلم �أنه عا�ش بالهند �أربعني عا ًما ،تعلم فيها اللغة ال�سن�سكريتية ،وعد ًدا من
اللغات الهندية الأخرى ،ودر�س ديانات الهند وفل�سفاتها بلغات �أهلها ،وكتب
عن احل�ضارة الهندية �أوثق و�أ�شمل امل�صادر التي ا�ستوعبت تراث هذه احل�ضارة
و�إبداعاتها يف الفلك والريا�ضيات والهند�سة واحل�ساب وال�صيدلة والأع�شاب ،من
مثل كتب [تاريخ الهند� ،أو حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل �أو مرذولة]
وكتاب [بافنجل] الذي احتوى على (�أكرث الأ�صول التي عليها مدار اعتقادات
الهنود) ،وكتاب [تاريخ الأمم ال�شرقية] وغريها.
منوذجا لتعارف احل�ضارة الإ�سالمية مع احل�ضارة
ندري كيف كان البريوين ً
الهندية ،وكيف �أثمر هذا التعارف من خالل عبقرية البريوين  -فتوحات
و�إ�ضافات يف حتقيق قيا�س حميط الأر�ض ،واخرتاع كثري من الآالت الفلكية،
وو�ضع العديد من اجلداول الإح�صائية وداول املقارنة لتحديد مواقع الأجرام
ال�سماوية ،ومعرفة زاوية حمور الأر�ض ،و�أطوال البلدان وعرو�ضها ،وقيا�س طول
ال�سنة ،وحتديد حركات القمر ومنازله و�أحواله و�شكل فلكه ،وقيا�س بعده عن
الأر�ض ،واكت�شاف (�أن الأر�ض متحركة حركة الرحى على حمورها) ،واكت�شاف
(جاذبية ال�سماء للأر�ض ،وجاذبية الأر�ض ملا عليها وما حولها ،فال�شيء �إمنا ينجذب
�إىل النطاق الذي يقع فيه ،و�إن كان هو ونطاقه منجذبني �إىل ال�سماء) ،والإ�سهام يف
و�ضع الأ�س�س العلمية مليكانيكا ال�سوائل وتوازنها ،وح�ساب الوزن النوعي لعدد
من املعادن والأحجار ،وبلورة عدد من النظريات الهند�سية ،و�أخرى يف ح�ساب
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املثلثات غري التي تو�صل �إليها علماء اليونان ،مع �إ�سهامات يف اجليولوجيا،
واجلغرافيا الريا�ضية ،والت�أريخ للعقاقري والأع�شاب الهندية.
تعرفت على احل�ضارة الهندية ،وا�ستلهمت
نعم كان البريوين (بعثة علمية) ّ
�أف�ضل ما يف تراثها ،مع التحفظ على ما للهند من خ�صو�صيات يف الفل�سفات
والديانات ،وذلك وفق قانون :ا�ستلهام ما هو م�شرتك �إن�ساين عام ،مع احرتام ما
لكل ح�ضارة من خ�صو�صيات� ،أي التمييز  -بعبارة البريوين  -بني «املقوالت
املقبولة واملرذولة»(((!
-5وجدير بالذكر �أن هذا املذهب الإ�سالمي يف «تعارف احل�ضارات» ،مل يقف
فقط عند ما �أ�شرنا �إليه من التمييز يف مواريث احل�ضارات التي مت التعارف عليها
عند حدود ا�ستلهام العلوم الطبيعية والدقيقة واملحايدة  -التي متثل م�شرتكًا
إن�سانيا عا ًّما ،ال تتغاير حقائقه وقوانينه بتغاير الديانات والفل�سفات  -مع توظيف
� ًّ
هذه العلوم الطبيعية بعد تطويرها ،يف خدمة عقائد الإ�سالم ومقا�صد �شريعته.
و�إمنا نه�ض امل�سلمون  -يف هذا التعارف  -مبهمة �أخرى ،هي النظر النقدي
يف حقائق هذه العلوم الطبيعية وقوانينها ،التي تو�صل �إليها القدماء ،فقد �أبدع
علماء الإ�سالم فن الت�أليف يف «ال�شكوك واملراجعات» لكثري مما قرره القدماء من
((( املو�سوعة العربية ،املجلد اخلام�س ،طبعة دم�شق� ،سنة 2002م.
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حقائق وقوانني هذه العلوم ،وذلك با�ستخدام «التجارب» التي برع فيها امل�سلمون،
بعد �إبداعهم للمنهج التجريبي ،فكان الت�صحيح الإ�سالمي لكثري ما قرره علماء
تلك احل�ضارات القدمية يف ميادين تلك العلوم.
لقد انطلق العلماء امل�سلمون �إىل اكت�شاف املنهج التجريبي من اعتماد
«مبد�أ ال�شك» للو�صول �إىل «اليقني» ،ورف�ضوا الت�سليم مبا �سطره القدماء ،ويف
تقرير هذا «املبد�أ» قال النظام � -إبراهيم بن �إ�سحق 221[ -هـ836 /م] ،وهو من
�أئمة املعتزلة الذين ا�شتغلوا بالعلوم الطبيعية والتجريبية�« :إن �أول �شرط للمعرفة
هو ال�شك».
وقرر حجة الإ�سالم �أبو حامد الغزايل [505 - 450هـ1111 - 1058 /م]،
وهو من كبار �أئمة الأ�شعرية هذا املبد�أ فقال« :من مل ي�شك مل ينظر ،ومن مل ينظر
مل يب�صر ،ومن مل يب�صر ففي العمى وال�ضالل».
وعن هذا املبد�أ عرب �أبو علي اجلبائي [304 - 235هـ916 - 849 /م]
فقال�« :إن الواجب الأول على الإن�سان هو النظر».
�أما ال�شيخ �أبو ها�شم اجلبائي [321 - 247هـ933 - 861 ،م] فقال�« :إن
الواجب الأول على الإن�سان هو ال�شك»(((.
((( فهمي خ�شيم ،اجلبائيان �أبو علي و�أبو ها�شم ،طبعة ليبيا� ،سنة 1968م� ،ص.333
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ف�صل اجلاحظ [255 ،163هـ869 -780 /م] يف بيان هذا «املبد�أ»
وقد ّ
علما من العلوم التي يجب طلبها
حتى لقد اعترب ال�شك  -املو�صل �إىل اليقني ً -
وتعلّمها ،فقال« :فاعرف موا�ضع ال�شك وحاالتها املوجبة له ،لتعرف بها موا�ضع
اليقني واحلاالت املوجبة له ،وتعلم ال�شك يف امل�شكوك فيه تعل ًّما ،فلو مل يكن يف
تعرف التوقف ،ثم التثبت ،لقد كان ذلك مما ُيحتاج �إليه ،فلم يكن يقني
ذلك �إال ّ
قط حتى كان قبله �شك ،ومل ينتقل �أحد عن اعتقاد �إىل اعتقاد غريه حتى يكون
بينهما حال �شك»(((.
وانطالقًا من هذا «املبد�أ»  -مبد�أ النظر وال�شك  -بح ًثا عن اليقني ،تبلور
يف تراث الإ�سالم ،الذي ارتبط بالتعارف مع احل�ضارات الأخرى ،فن الت�أليف
يف «ال�شكوك» على ما كتبه القدماء ،و�شاعت يف هذه امل�ؤلفات عبارات من مثل:
أيت»« ،ال �أ�ستطيع �أن �أجاري �أر�سطو طالي�س
«لقد الحظت»�« ،أنا نف�سي قد ر� ُ
[322 - 384ق.م] يف هذه النقطة» ...« ،لأننا ،رغم �إجاللنا جلالينو�س [- 129
199م] ف�إن ما �شاهدناه مبلء �أعيننا �أقرب �إىل الت�صديق».
ويف �إعالء املنهاج التجريبي ،وحتكيمه يف املنقول ،قال الطبيب الغرناطي
دائما هي� :أن برهانًا اق ُتب�س
ابن الكاتب�« :إن القاعدة التي يجب �أن ننطلق منها ً
عن املنقول ،عليه �أن يخ�ضع للتغيري حني يقف على النقي�ض الظاهر مما ت�شري
حوا�سنا �إىل �صدقه».
((( اجلاحظ ،كتاب احليوان ،حتقيق :عبد ال�سالم هارون ،طبعة القاهرة ،الثانية ،ج� ،6ص.37 -35
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وقال الطبيب العربي امل�سلم ابن اخلطيب [775 -713هـ-1313 /
دائما ،هي �أن برهانًا تا ًّما �أخذ
1374م]�« :إن القاعدة التي يجب �أن ن�ستند �إليها ً
مناق�ضا مما ي�شري �إليه
بطريق النقل ،ينبغي �أن يخ�ضع للتعديل �إذا ما اتخذ موق ًفا ً
�إدراكنا احل�سي».
وقال الطبيب وعامل النبات ابن البيطار [646هـ1248 /م]« :كل ما
كتب ُته هنا نابع من جتربتي ال�شخ�صية� ،أو من تقارير �أمثال ه�ؤالء املخالفني ،الذين
نعرف عنهم �أنهم كتبوا ما وجدوه ثاب ًتا من خالل التجربة اخلا�صة».
ولقد بلغ الأمر باجلاحظ حد اعتباره اال�شتغال بالتجارب العلمية التي
تكت�شف �أ�سرار اهلل يف الكون  -الطبيعة والإن�سان واحليوان  -عبادة «يتفرغ لها
ال�شيوخ اجللّة والكهول العلية ،حتى يختاروا النظر فيها على الت�سبيح والتهليل،
وقراءة القر�آن ،وطول االنت�صاب يف ال�صالة ،وحتى يزعم �أهله[ ،التجريب] �أنه
فوق احلج واجلهاد ،وفوق كل بر واجتهاد»(((.
لأن هذا التجريب ،الذي ي�سعى �أهله الكت�شاف �أ�سرار اهلل يف الكون،
هو تنفيذ لفري�ضة النظر ،و�سبيل للخ�شية واخل�شوع ملودع هذه الأ�سرار يف هذا
الوجود ،وطريق ت�سخري هذه الأ�سرار وقوانينها يف عمران هذا الكون على النحو
الذي �أمر به اهلل.
((( املرجع ال�سابق ،ج� ،1ص.217 ،216
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ولقد ا�شتهرت يف هذا امليدان  -ميدان «املراجعة النقدية التجريبية» لرتاث
القدماء -مناذج �إ�سالمية كثرية ،منها  -على �سبيل املثال:
•النقد الذي وجهه الطبيب عبد اللطيف البغدادي [628 -520هـ/
1231 -1126م] جلالينو�س [199 -129م]� -أبي الطب اليوناين -الذي
قرر �أن الفك الأ�سفل للإن�سان �إمنا يتكون من عظمني جمتمعني م ًعا».
فجاء البغدادي ،و�أجرى التجارب العديدة الختبار �صدق هذه املقولة،
وو�صل �إىل خطئها ،وكتب يقول� ..« :إال �أننا �شاهدنا �ألوفًا من العظام والهياكل،
وقمنا بفح�صها بدقة متناهية ،وحت�صلنا على ن�صيب وافر من املعرفة من هذه
الدرا�سة ،وهي معرفة ما كنا لنتح�صل عليها من درا�سة الكتب».
«وكان جالينو�س من قد علمنا ب�أن الفك الأ�سفل يت�ألف من عظمتني
يجمع بينهما ن�سيج �ضام ،غري �أنا عاينا �ألفي عظم ،ومل جند فيها ًّفكا واح ًدا م�ؤل ًفا
من عظمني� ،إنه عظم واحد دون �أي رفو».
فهنا ،مل يقف تعارف وتعرف العلم الإ�سالمي  -حتى عندما يكون ب�إزاء
الأ�سماء الالمعة يف �سماء العلم اليوناين  -عند قراءة الكتب واقتبا�س املعلومات ،و�إمنا
قام بتطبيق مناهج املالحظة واال�ستقراء والتجريب  -التي �أبدعها وبرع فيها -فانتقد
ما وجده بالكتب ،بعدما «عاين» �آالف احلاالت  -كما يقول البغدادي الطبيب.
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•منوذج �آخر هو الطبيب ابن النفي�س [687هـ1288 /م] -الذي قام
باملالحظات والتجارب التي اكت�شفت خط�أ جالينو�س يف م�سارات الدورة
الدموية« ،فقد اكت�شف ابن النفي�س  -لأول مرة وعن طريق التجربة -خط�أ
جالينو�س حول دخول الدم من خالل ثقوب احلجاب من حجرات �إىل
�أخرى (الأذنني والبطني)».
ف�صحح الدورة الدموية ال�صغرى مب�ساعدة الت�شريح  -وهو اكت�شاف انتحله
بعده بثالثة قرون الإ�سباين ميخائيل �سريفت  -ولقد حتدث ابن النفي�س عن دور
املالحظة والتجريب يف ت�صحيح املعلومات املتوارثة ،فقال« :لكي ن�صف مهمة
كل ع�ضو على حدة ،ن�ستند �إىل مالحظة دقيقة ودرا�سة �صريحة ،دون االكرتاث
ما �إذا كانت تلك من علوم الأولني الذين �سبقونا �أم ال»(((.
لقد كان العلم اليوناين  -كما تقول امل�ست�شرقة الأملانية د� .سيجريد هونكة
غالبا حمتقرة؛ لأنها -
أمليا ًّ
عقليا ،وكانت التجربة فيه ً
نظريا ًّ
[1999 -1913م]  -ت� ًّ
دن�سا؛ لأن
كعمل يدوي  -خا�صة بالعبيد! ويف الفكر امل�سيحي ،كان العامل ب�أ�سره ً
مملكة امل�سيح لي�ست فيه! وكان التجريب  -يف هذا العامل الدن�س  -هرطقة ،تطلب
احلقيقة خارج الإجنيل!
((( �سيجريد هونكه ،العقيدة واملعرفة ،ترجمة :عمر لطفي العامل ،طبعة دم�شق1987 ،م� ،ص ،121 ،120 ،125 ،124
 .166 ،165 ،130 ،117 -1/5وانظر كتابنا :الإ�سالم يف عيون غربية ،طبعة القاهرة �سنة 2005م� ،ص .352 -344
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«ولئن كان اليوناين  -يف جوهره  -من فال�سفة الطبيعة (مع وجود
ا�ستثناءات) ف�إن امل�سلم قد غدا عامل الطبيعة باملعنى احلريف للكلمة ،وخمرتع علم
الطبيعة التجريبي ،و�إذا احتقر اليوناين احلر العمل البدين -عمل الرقيق باعتباره
غري �شريف ،واعترب اال�ستعمال التطبيقي للمعرفة مبثابة حط من �ش�أن الفكر،
وتدني�س للمثل العليا ،ف�إن هذا يتعار�ض متا ًما مع الواقع التجريبي للم�سلمني،
وبف�ضل هذا الفرق كان امل�سلمون �أكرث من جمرد و�سطاء للرتاث اليوناين� ،أكرث
من �سعاة بريد للقدمي ،فلم يرت�ضوا �أن يرددوا كالببغاء معارف القدماء ،و�إمنا ابتكروا
خا�صا وجدي ًدا»(((.
�شي ًئا ًّ
�إن العامل  -ميدان التجريب  -هو يف الر�ؤية الإ�سالمية ،خلق اهلل ،ي�سبح
بحمده ،و�إن مل نفقه ت�سبيحه؛ ولذلك كان اكت�شاف �أ�سراره -بالتجريب  -عبادة
جتعل العلماء القائمني على املالحظة والتجريب �أ�شد النا�س خ�شية هلل ،خالق هذا
الكون ،ومبدع هذا الوجود.
ﮋ ﯞﯟﯠﯡﯢ

ومما له داللة  -يف هذا املعنى � -أن �آية
ﯣﮊ [فاطر� - ]28 :إمنا جاءت يف �سياق احلديث عن علوم الطبيعة -
ولي�س العلوم النظرية -علوم املاء ،وال�سماء ،والنبات ،واجليولوجيا ،والإن�سان،
واحليوان ،واحل�شرات� ..إلخ ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

((( �سيجريد هونكه ،اهلل لي�س كذلك ،ترجمة :غريب حممد غريب ،طبعة القاهرة �سنة 1995م� ،ص  .80والعقيدة
واملعرفة� ،ص .159 ،158
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ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﮊ [فاطر.]28 ،27 :

ولهذه الفل�سفة الإ�سالمية املتميزة �إزاء الكون والوجود ،والتي جعلت
النظر يف �أ�سرار الوجود فري�ضة ،وطري ًقا لت�سخري قوى الوجود ال�ستعمار الأر�ض
وعمرانها ،كانت هذه الإ�ضافات اخلالقة يف تعارف احل�ضارة الإ�سالمية مع علوم
الأولني القدماء من �أبناء احل�ضارات الأخرى.
هكذا جتاوز التعارف احل�ضاري حدود االنفتاح واال�ستفهام� ،إىل جماالت
النظر ،وال�شك «والنقد ،والت�صحيح ،والإ�ضافة ،والإبداع».
وهكذا حتقق التعارف بني احل�ضارة الإ�سالمية وبني مواريث احل�ضارات
القدمية الفار�سية ،والرومانية ،واليونانية ،والهندية -منذ بزوغ �شم�س هذه احل�ضارة
الإ�سالمية  -يف ع�صر �صدر الإ�سالم  -وعلى امتداد التاريخ الو�سيط لأمة
الإ�سالم ،عندما �أحيا امل�سلمون مواريث تلك احل�ضارات ،بعد �أن هددها املوات،
ثم قاموا بالتعرف عليها ،والتعارف معها على هذا النحو الذي �ضربنا له الأمثال.
-6ويف الع�صر احلديث ،وبعد قرون من الغفوة والعزلة� ،أحدثتهما «ع�سكرة
الدولة» ب�سبب الغزوات اخلارجية التي هددت الوجود -ال�صليبية والترتية-
ا�ستفاقت الأمة على وقع ال�صدمة التي �أحدثتها احلملة الفرن�سية التي قادها
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بونابرت [ 1821 -1869م] على م�صر وال�شرق [1213هـ1798 /م] ،وهي
ال�صدمة التي واجهها رائد التجديد ال�شيخ ح�سن العطار [1250 -1180هـ/
1825 -1766م] بقوله�« :إن بالدنا ال بد �أن تتغري ،ويتجدد بها من العلوم
واملعارف ما لي�س فيها».
ولقد �أر�سل العطار �أجنب تالميذه ال�شيخ رفاعة رافع الطهطاوي [-1216
1290هـ1873 -1801 /م]� ،إما ًما للبعثة التي ذهبت �إىل باري�س تطلب التعرف
على ح�ضارة �أوروبا احلديثة [1241هـ1826 /م] ،فكان الطهطاوي �أول عني
لل�شرق احلديث على منوذج النه�ضة الأوربية احلديثة ،و�أول من طبق املنهاج
الإ�سالمي يف تعارف احل�ضارات على ما وجده يف باري�س.
ذهب الطهطاوي �إىل باري�س وهو عازم على التعرف على احل�ضارة الأوروبية،
وك�سر حاجز العزلة احل�ضارية عن م�صر وال�شرق ،معل ًنا�« :أن خمالطة الأغراب،
ال �سيما �إذا كانوا من �أويل الألباب ،جتلب للأوطان من املنافع العمومية العجب
العجاب»(((.
ولأن الطهطاوي قد ذهب �إىل باري�س بعد �أن ا�ستوى عوده الفكري بالأزهر
ال�شريف ،وانطبعت هويته بالإ�سالم  -العقيدة وال�شريعة والقيم واالنتماء للوطن
والأمة -ف�إن الرجل مل ينبهر ومل ينده�ش مبا ر�أى يف باري�س من ح�ضارة مزدهرة،
كانت  -يومئذ  -تخطف �أب�صار الكثريين؛ ولذلك ،ميز الطهطاوي وهو رائد
((( الطهطاوي ،الأعمال الكاملة ،درا�سة وحتقيق :حممد عمارة ،طبعة القاهرة 2010م ،ج � ،1ص.120
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التعارف على احل�ضارة الأوروبية احلديثة ،بني العلوم الدقيقة واملجامدة التي
�سماها «علوم التمدن املدين» ،والتي هي �شرط يف تقدمي الوطن -تلك التي
ال تختلف حقائقها وقوانينها باختالف الديانات والفل�سفات والأوطان -وهي
العلوم التي �سبق للأوربيني �إبان نه�ضتهم� ،أن �أخذوها عن امل�سلمني الذين �سبق
و�أخذوها عن احل�ضارات القدمية.
ميز الطهطاوي يف التعارف احل�ضاري بني هذه العلوم التي هي م�شرتك
�إن�ساين عام ،وبني ما لدى �أهل باري�س و�أوروبا من فل�سفات و�ضعية ال دينية ،تعتمد
العقل املجرد من ال�شرع ،والنوامي�س الطبيعية املعزولة عن نب�أ ال�سماء ،والتي
تخالف فل�سفة الإ�سالم ،التي يتزاوج فيها العقل والنقل ،واحلكمة وال�شريعة.
ولقد �أدرك الطهطاوي �أن هذه الفل�سفة الو�ضعية الأوروبية التي و�صفها
ب�أنها «ح�شوات �ضاللية» ،قد ه�شمت الن�صرانية ،و�أفقدتها امل�صداقية والت�أثري على
�سلوك الأوروبيني.
كما ميز الطهطاوي يف تعارفه وتعرفه على احل�ضارة الأوروبية ،بني التجارب
الإن�سانية يف النظم الد�ستورية والنيابية ،التي ت�ضع مبادئ احلرية وقيمها يف
املمار�سة والتطبيق وتنظيم �شورى الأمة ،و�سلطات �أهل احلل والعقد فيها ،ميز
بني هذه التجارب وبني خ�صو�صيات �أهل باري�س يف العقائد والفل�سفات ومنظومة
القيم والأخالق.
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ومل يغفل الطهطاوي عن �أنه يتعامل مع ح�ضارات ذات نزعة �إمربيالية،
ت�سعى �إىل الغزو واال�ستعمار ،فنبه على �ضرورة التمييز يف التعارف احل�ضاري بني
اال�ستفهام «علوم التمدن املدين» ،و«اخلربات الإن�سانية التي حتققت فوائدها»،
�شعرا ون ًرثا ،فقال:
وبني النزعة الإمربيالية لهذه احل�ضارة ،وقد عرب عن ذلك ً
نعم ،بيننا جن�سية الود وال�صفا ولكنني مل �ألفها علة ال�ضم ذلك «�أن الأمة
امل�صرية �أ�صعب على نفو�سها االنقياد للأغراب»(((.
ونبه الطهطاوي قومه وهو يتعرف على احل�ضارة الأوروبية� ،إىل وقوف
امل�سلمني يومئذ مبعنى «العلم» عند علوم النقل ،والآليات ،دون علوم املقا�صد،
وعلوم التمدن واملدين ،التي لها مدخل يف عمران الأوطان وتقدمها ،فقال:
«و�سيظهر لك ف�ضل ه�ؤالء الن�صارى يف العلوم عمن عداهم ،وبذلك تعرف خلو
بالدنا من كثري منها ،و�أن اجلامع الأزهر املعمور ،مب�صر القاهرة ،وجامع بن �أمية،
بال�شام ،وجامع الزيتونة ،بتون�س ،وجامع القرويني ،بفا�س ،ومدار�س بخارى ،ونحو
ذلك ،كلها زاخرة بالعلوم النقلية وبع�ض العلوم العقلية ،كعلوم العربية واملنطق
ونحوه من العلوم الآلية»(((.
وكما تعرف الطهطاوي على علوم التمدن املدين الأوروبية ،التي هي �شرط
يف عمران الأر�ض وتقدم الأوطان ،وعلى التجارب الإن�سانية يف النظم الد�ستورية
((( املرجع ال�سابق ،ج � ،1ص .121
((( املرجع ال�سابق ،ج � ،1ص .129
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والنيابية ،كذلك تعرف على �إبداعات الفرن�سيني يف امل�سرح «التياتر» الذي �أ�صبح
مدر�سة لتعليم اجلماهري.
وخل�ص الطهطاوي يف هذا التعارف بني ال�شرق الإ�سالمي وبني النموذج
احل�ضاري الأوروبي� ،إىل �صيغة دعا فيها �إىل ا�ستلهام علوم التمدن املدين الأوروبية،
وهي بعبارته« :العلوم ال�شريفة ،التي ينتفع بها ويحتاج �إليها يف الدولة والوطن،
كعلم الطب ،والهند�سة ،والريا�ضيات ،والفلكيات ،والطبيعيات ،واجلغرافيا،
والتاريخ ،وعلوم الإدارة ،واالقت�صاد يف امل�صاريف ،والفنون الع�سكرية ،وكل ما
له مدخل يف فن �أو �صناعة»(((.
دعا الطهطاوي �إىل ا�ستلهام هذه العلوم «ال�شريفة» ،يف ذات الوقت الذي
رف�ض فيه الفل�سفة الو�ضعية الالدينية ،التي تقف عند العقل املجرد عن ال�شرع
والدين ،تلك التي ه�شت الن�صرانية يف �أوروبا.
وخل�ص الطهطاوي �إىل هذه املعادلة يف تعارفه وتعرفه على احل�ضارة
الأوروبية ،و�صاغها هذه ال�صياغة الدقيقة واملتوازنة ،التي قال فيها:
�شمو�س العلم فيها ال تغيب
�أما هذا وحقكم عجيب

((( املرجع ال�سابق ،ج � ،1ص .285

�أيوجد مثل باري�س ديار
وليل الكفر لي�س له �صباح
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فهذه املدينة ،كباقي مدن فرن�سا وبالد الإفرجن العظيمة م�شحونة بكثري من
الفواح�ش والبدع وال�ضالالت ،و�إن كانت من �أحكم بالد الدنيا وديار العلوم
الربانية».
�إن �أكرث �أهل هذه املدينة� ،إمنا له من دين الن�صرانية اال�سم فقط ،حيث ال
يتبع دينه ،وال غرية له عليه ،بل هو من الفرق املح�سنة واملقبحة بالعقل� ،أو فرقة
من الإباحيني الذين يقولون �إن كل عمل ي�أذن فيه العقل �صواب؛ ولذلك فهو
ال ي�صدق ب�شيء مما يف كتب �أهل الكتاب خلروجه عن الأمور الطبيعية ،ولهم يف
الفل�سفة ح�شوات �ضاللية خمالفة لكل الكتب ال�سماوية».
وبعد و�صف الطهطاوي ور�صده ملكونات هذه املعادلة يف النموذج احل�ضاري
الأوروبي:
•احلكمة والإحكام يف علوم التمدن املدين ،التي ال تغيب وال تغرب
�شمو�سها يف هذه البالد.
•وتهمي�ش الدين ،وت�أليه العقل املجرد والنوامي�س الطبيعية ،وتغيب ال�شرع،
حتى �إن ليل الكفر لي�س له �صباح!
بعد هذا الت�صوير للنه�ضة العلمية يف ظل الفل�سفة الو�ضعية الالدينية املليئة
باحل�شوات ال�ضاللية! نبه الطهطاوي على توازن النموذج احل�ضاري الإ�سالمي،
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اجلامع بني العقل وال�شرع ،بني الأمور املعقولة والأمور التعبدية ،والذي جعل
ال�سيا�سة �شرعية ،ال حتتكم فقط �إىل الدنيوية العلمانية ،نبه الطهطاوي �إىل هذا
النموذج الإ�سالمي املقابل للنموذج الأوربي ،فقال�« :إن حت�سني النوامي�س
الطبيعية ال يعتد به �إال �إذا قرره ال�شرع ،والتكاليف ال�شرعية وال�سيا�سية التي
عليها مدار نظام العامل ،م�ؤ�س�سة على التكاليف العقلية ال�صحيحة اخلالية من
املوانع وال�شبهات؛ لأن ال�شريعة وال�سيا�سة ببنيتها على احلكمة املعقولة لنا �أو
التعبدية التي يعلم حكمتها املوىل �سبحانه وتعاىل ،ولي�س لنا �أن نعتمد على ما
يح�سنه العقل �أو يقبحه �إال �إذا �أورد ال�شرع بتح�سينه �أو تقبيحه.
والذي ير�شد �إىل تزكية النف�س هو �سيا�سة ال�شرع ،ومرجعها الكتاب العزيز
اجلامع لأنواع املطلوب من املغفول مع ما ا�شتمل عليه من ال�سيا�سات املحتاج
�إليها يف نظام �أحوال اخللق ك�شرع الزواجر املف�ضية �إىل حفظ الأديان والعقول
والأن�ساب والأموال ،و�شرع ما يدفع احلاجة على �أقرب وجه يح�صل به الغر�ض،
كالبيع والإجارة والزواج و�أ�صول �أحكامه.
فكل ريا�ضة مل تكن ب�سيا�سة ال�شرع ال تثمر العاقبة احل�سنى ،وال عربة
بالنفو�س القا�صرة الذين حكموا عقولهم مبا اكت�سبوه من اخلواطر التي ركنوا �إليها
وتقبيحا وظنوا �أنهم فازوا باملق�صود بتعدي احلدود ،فينبغي تعليم النفو�س
حت�سي ًنا
ً
ال�سيا�سة بطرق ال�شرع ،ال بطرق العقول املجردة ،ومعلوم �أن ال�شرع ال�شريف
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ال يحظر جلب املنافع وال درء املفا�سد ،وال ينايف املتجددات التي يخرتعها من
منحهم اهلل العقل و�ألهمهم ال�صناعة»(((.
وفيا لهذا املوقف النقدي من النموذج احل�ضاري الأوروبي،
وظل الطهطاوي ًّ
ي�ستلهم �إيجابياته ،ويعار�ض �سلبياته.
وعندما عاد الطهطاوي �إىل م�صر ،ور�أ�س «قلم الرتجمة» ،دفع �إىل مطبعة
الدولة بقائمتني من الكتب لطباعتها ،الأوىل باملرتجمات يف علوم التمدن املدين،
التي هي �شرط عمارة الوطن وتقدمه ،والثانية خا�صة بكتب الرتاث الإ�سالمي
التي جتدد حبال التوا�صل بني العقل امل�سلم احلديث وبني منوذجه احل�ضاري
الإ�سالمي الأ�صيل.
وعندما بد�أت بواكري ت�سلل القوانني الو�ضعية الأوروبية �إىل م�صر على عهد
اخلديوي �سعيد با�شا [1279 -1270هـ1863 -1854 /م] ،يف املحاكم التجارية
باملواين للف�صل يف املنازعات بني التجار الأجانب والتجار امل�صريني ،عار�ض
الطهطاوي هذا الت�سلل للقانون الو�ضعي الذي يزيح فقه املعامالت الإ�سالمية
معار�ضا ومعل ًال معار�ضته ،فقال« :مع �أن املعامالت
عن عر�شه الطبيعي ،فكتب ً
الفقهية لو انتظمت وجرى عليها العمل ملا �أخلت باحلقوق ،بتوفيقها على الوقت
واحلالة ،ومن �أمعن النظر يف كتب الفقه الإ�سالمية ظهر له �أنها ال تخلو من تنظيم
الو�سائل النافعة من املنافع العمومية ،حيث بوبوا للمعامالت ال�شرعية �أبوابًا
((( املرجع ال�سابق ،طبعة بريوت� ،سنة 1973م ،ج� ،2ص.387 ،386 ،477 ،32 ،79 ،160 ،159
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متنوعة للأحكام التجارية ،كال�شركة ،وامل�ضاربة ،والقر�ض ،واملخابرة ،والعارية،
وال�صلح ،وغري ذلك� .إن بحر ال�شريعة الغراء ،على تفرع م�شارعه مل يغادر من
�أمهات امل�سائل �صغرية وال كبرية �إال �أح�صاها و�أحياها بال�سقي والري ،ومل
تخرج الأحكام ال�سيا�سية عند املذاهب ال�شرعية؛ لأنها �أ�صل ،وجميع مذاهب
ال�سيا�سات عنها مبنزلة الفرع»(((.
تلك هي الر�ؤية الإ�سالمية لقانون العالقات بني احل�ضارات ،الر�ؤية
التي :ترف�ض �إقامة الأ�سوار ال�صينية العازلة بني احل�ضارات ،بالرتكيز فقط على
اخل�صو�صيات التي تتميز بها كل ح�ضارة من هذه احل�ضارات.
وترف�ض التبعية والتقليد والتماهي بني احل�ضارات ،انطالقًا من �إبراز ما
بني هذه احل�ضارات من «عموم» ،و�إغفال ما لكل منها من «خ�صو�صيات» ،ذلك
عمليا �إىل هيمنة احل�ضارات القوية ،على غريها من احل�ضارات،
الذي يف�ضي ًّ
مبنطق الداروينية ،التي جتعل البقاء للأقوى ،زاعمة �أن هذا الأقوى هو الأ�صلح.
لت�صل هذه الر�ؤية الإ�سالمية يف تعارف احل�ضارات� ،إىل حتديد �سمات
العموم ،التي يجب �أن تكون ميدانًا للتعارف والتفاعل بني احل�ضارات ،مع العناية
بق�سمات اخل�صو�صيات التي تتميز بها كل ح�ضارة عن هذه احل�ضارات ،والتي

((( املرجع ال�سابق ،طبعة بريوت �سنة 1973م ،ج� ،1ص.533 ،370 ،369 ،544
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يق�ضي االهتمام بها �إىل بقاء التنوع والتمايز والتعدد بني احل�ضارات التي تبدعها
الأمم وال�شعوب.
هكذا كان موقف احل�ضارة الإ�سالمية من هذه الق�ضية ،التي كانت وال
تزال مثرية للجدل واخلالف ،وتلك هي مناذج للتطبيقات التاريخية ،التي �شهدها
التاريخ الإ�سالمي يف تعارف احل�ضارات ،منذ ع�صر �صدر الإ�سالم وحتى ع�صرنا
احلديث.
ومل ي�شذ عن هذا �إال نفر قليل من الذين انبهروا بالنموذج الغربي �إبان
تراجع وا�ضمحالل الدولة العثمانية ،فاجتهدوا اجتها ًدا خاط ًئا� ،سرعان ما تراجعوا
فكريا ،وذلك عندما ب�شروا بتقليد النموذج الغربي كله،
عنه عندما ن�ضجوا ًّ
والتماهي فيه على عالته ،وقالوا بل�سان الدكتور طه ح�سني [1393 -1306هـ
1973 -1889م]� ،إبان انبهاره بالغرب�« :إن العقل ال�شرقي هو كالعقل الغربي
مرده �إىل عنا�صر ثالثة:
 -1ح�ضارة اليونان وما فيها من �أدب وفل�سفة وفن.
 -2وح�ضارة الرومان وما فيها من �سيا�سة وفقه.
 -3وامل�سيحية وما فيها من دعوة �إىل اخلري وحث على الإح�سان.
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و�أن ال�سبيل وا�ضحة :بنية م�ستقيمة لي�س فيها عوج وال التواء ،وهي واحدة
فذة لي�س فيها تعدد ،وهي �أن ن�سري �سرية الأوروبيني ون�سلك طريقهم يف احل�ضارة،
خريها و�شرها ،حلوها ومرها ،ما يحب منها وما يكره ،ما يحمد منها وما يعاب.
و�أن الإ�سالم قد تقبل احل�ضارة اليونانية ،فلم ال يتقبل احل�ضارة الفرن�سية،
واحل�ضارة الغربية والفرن�سية قائمتان على �أ�سا�س واحد هو احل�ضارة اليونانية
الالتينية ،وهو يف نهاية الأمر احل�ضارة الكال�سيكية.
ولقد التزمنا �أمام �أوروبا �أن نذهب مذهبها يف احلكم ،ون�سري �سريتها يف
الإدارة ،ون�سلك طريقها يف الت�شريع ،وقليل هم امل�سلمون الذين يهتمون بالتوفيق
بني �إميانهم واملعارف التي ح�صلوها ،وهم يندفعون بابتهاج نحو احل�ضارة الغربية،
ويتخذونها مث ًال �أعلى»(((.
هكذا انده�ش طه ح�سني بباري�س ،بينما احتفظ الطهطاوي من قبل
بتوازنه ،ثم عاد طه ح�سني �إىل قواعد التعارف بني احل�ضارات ،بعد �أن ودع مرحلة
االندها�ش(((!
ويف اخلتام ،ن�ؤكد على �أن هذا املوقف املتوازن ،يف التقاء احل�ضارات
وتعارفها ،قد ا�ستوى قانونًا عا ًّما امتداد تاريخ احل�ضارات الأ�صلية وتنوعها ،وحتى
((( طه ح�سني ،م�ستقبل الثقافة يف م�صر ،طبعة القاهرة �سنة 1938م ،ج� ،1ص .37 ،36 ،45 ،29ومن ال�شاطئ
الآخر طه ح�سني يف جديده الذي مل ين�شر �ساب ًقا ،ترجمة عبد الر�شيد ال�صادق حممودي ،طبعة بريوت،
1990م� ،ص.62
((( انظر كتابنا :االنتماء احل�ضاري :للغرب �أم الإ�سالم؟ طبعة نه�ضة م�صر ،القاهرة� ،سنة 2008م.
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احل�ضارات الغربية ر�أيناها �إبان نه�ضتها احلديثة ،قد انفتحت على تراث احل�ضارة
الإ�سالمية يف الأندل�س ،و�صقلية ،و�إبان احلروب ال�صليبية ،فتعرفت على تراثها
الإغريقي والروماين من خالل الرتجمات وال�شروح العربية لهذا الرتاث ،كما
حدث عندما �أخذت �أر�سطو [ 322 -384ق .م] عن طريق �شارحه الأكرب ابن
ر�شد [595 -520هـ1198 -1126 /م] ،و�أخذت كل تراثها اليوناين والروماين
يف العلوم الطبيعية عن العلماء العرب وامل�سلمني.
لكن هذه النه�ضة الأوروبية احلديثة قد �أخذت من تراث الإ�سالم ،وتركت
وفق قانون العموم واخل�صو�ص� ،أخذت تراثها الإغريقي والروماين؛ لأنه الروح
امل�ؤ�س�سة خل�صو�صيات احل�ضارة الأوروبية ،و�أخذت الإ�ضافات والإبداعات
واملناهج التجريبية التي �أ�ضافها امل�سلمون لهذه العلوم الطبيعية؛ لأنها من امل�شرتك
الإن�ساين العام.
يف ذات الوقت الذي رف�ضت فيه خ�صو�صيات احل�ضارة الإ�سالمية ،يف
العقائد وال�شرائع ومنظومة القيم والأخالق ،بل لقد تعاملت مع ابن ر�شد وفق
هذا القانون ،ف�أخذت منه �شروحه على �أر�سطو ،وتركت ابن ر�شد الفقيه املالكي،
واملبدع يف علم الكالم الإ�سالمي ،وقا�ضي ق�ضاة قرطبة ،فقيه الفال�سفة وفيل�سوف
الفقهاء.
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�إذن هو قانون عام ،حكم ويحكم تعدد احل�ضارات ،والتعارف ال�صحي
الذي قام ويقوم بني هذه احل�ضارات ،وقد جاء يف الهدي النبوي« :الكلمة
احلكمة �ضالة امل�ؤمن»  -رواه الرتمذي وابن ماجه .و«احلكمة :الإ�صابة يف غري
النبوة» البخاري.
وقال الإمام �أبو الوفاء ابن عقيل البغدادي [513 -431هـ-1040 /
1119م]« :ال�سيا�سة :هي التدابري التي يكون النا�س معها �أقرب �إىل ال�صالح
و�أبعد عن الف�ساد ،و�إن مل ينزل بها وحي �أو ينطق بها ر�سول».
وقال الكندي الفيل�سوف [260هـ873/م] « :خليق بنا �أال نخجل من
االعرتاف باحلقيقة وا�ستيعابها مهما كان م�صدرها».
وقال �أبو الوليد ابن ر�شد [595 -520هـ1198 -1126 /م]�« :إنه يجب
علينا �أن ن�ستعني على ما نحن ب�سبيله مبا قاله من تقدمنا يف ذلك� ،سواء �أكان
م�شاركًا لنا يف امللة �أو غري م�شارك ،طاملا كان �صوابًا».
وقال جمال الدين الأفغاين [1314 -1254هـ1897 -1838 /م]�« :إن
�أبا العلم و�أمه هو الدليل ،واحلقيقة تلتم�س حيث يوجد الدليل».

تعارف احل�ضارات ..مناذج تاريخية خالل احلرب
والدبلوما�سية
نادية حممود مصطفى

مقدمة :الأبعاد املنهاجية والنظرية

�إن خربة عقد من احلوارات ( ،)2011 -2001والتي ان�شغل بها العامل،
على م�ستويات عدة :وطنية و�إقليمية وعاملية ،وعرب دوائر متنوعة� :أكادميية ،فكرية،
�إعالمية� ،سيا�سية ،ويف جماالت ثالثة متداخلة :الأديان والثقافات واحل�ضارات،
�إن هذه اخلربة املعقدة واملركبة واملت�شابكة و�إن دلت على �شيء فهو �أن الأمم
وال�شعوب واجلماعات ال ميكن �أن توجد مبعزل عن بع�ضها.
�سلما �أم
ولكن الأهم هو كيف يحدث التفاعل والتبادل �صرا ًعا �أم تعاونًاً ،
حربًا ،وهل هناك حاجة ملدخل �آخر ،هو «التعارف» .وهو ما يت�صدى له امل�ؤمتر بح ًثا
يف خريطة ت�أ�صيل «التعارف» :كمفهوم� ،أو خطاب� ،أو عملية �أو م�شروع ،وتطرح
هذه اخلريطة �إ�شكاليات متعددة �أمام بناء «نظرية التعارف» ،كما تنبه هذه اخلريطة
�إىل �ضرورة التمييز بني عدة �أمور :التعارف :ر�ؤية للعامل �أم غاية �أم �سبيل لغاية؟
ونحو �أية غاية؟ وجماالت التعارف هل هي معرفية �أم �سيا�سية �أم...
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و�إذا كانت بحوث عدة �أ�سهمت يف هذا البناء من مداخل متعددة،
ف�إن درا�ستي تنطلق من م�ستوى �سيا�سي  -ع�سكري ،وعلى م�ستوى النماذج
أخريا والأهم ال�ستك�شاف الدالالت الراهنة
التاريخية ،والختبار �إطار نظري ،و� ً
لهذه النماذج يف ظل «حالة ثورات ال�شعوب العربية».
ومن ثم ف�إن الدرا�سة تنبني على �أربعة �أبعاد منهاجية ونظرية وهي كالآتي:
�أو ًال :منظومة �أو �شبكة مفهوم التعارف� ،سياق التعارف ،دوائر التعارف احل�ضارية
حمل االهتمام� ،صعوبات املدخل ال�سيا�سي  -الع�سكري التاريخي للتعارف،
ثانيا :الإطار النظري ،ثال ًثا :املنهج ،راب ًعا :الداللة الراهنة.
ً
�أو ًال :املفهوم ،ال�سياق ،الدوائر ،ال�صعوبات

التعدد ،التنوع ،التعارف ،احلوار ،رباعية تقع يف �صميم املنظور احل�ضاري
للعالقات بني الأمم وال�شعوب والدول(((.
وتنتظم هذه الرباعية يف �إطار منظومة �أكرث كلي ًة و�شمو ًال من ال�سنن
احل�ضارية :التعارف احل�ضاري ،التدافع احل�ضاري ،التداول احل�ضاري(((.
((( د .نادية حممود م�صطفى ،العالقات الدولية يف الإ�سالم :نحو ت�أ�صيل من منظور الفقه احل�ضاري ،جملة امل�سلم
املعا�صر ،العدد ( ،)134 /133دي�سمرب� ،2009ص189-121
((( انظر بناء املفهوم يف :د .نادية حممود م�صطفى ،د� .سيف الدين عبد الفتاح و�آخرون :منظومة مفاهيم نظم
احلكم والعالقات الدولية يف الإ�سالم( ،يف) د� .أحمد ف�ؤاد با�شا و�آخرون (حمررون) :مو�سوعة احل�ضارة
الإ�سالمية ،يف� :سل�سلة املو�سوعات الإ�سالمية املتخ�ص�صة ( ،)4القاهرة :املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية،
وزارة الأوقاف ،ج .م .ع� ،2005 ،ص .496-397
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�إذن ،التعارف لي�س �إال منطل ًقا لدورة من العمليات والتفاعالت احل�ضارية،
أي�ضا.
يعقبه منطلقات �أخرى ،وي�سبقه منطلقات �أخرى � ً
والتعارف ال يتم يف فراغ ولكن يف بيئة �أو ن�سق ،قد تختلف طبيعتها من
�سلما �أو حربًا .ف�إذا كان احلوار هو �إدارة �سلمية
مرحلة �إىل �أخرى� ،صرا ًعا �أو تعاونًاً ،
دائما يف بيئة �سلمية� ،أو
لل�صراع بالكلمة ،فلي�س من احلتمي �أن يكون التعارف ً
ال �صراعية .ومن ثم ،ف�إن التعارف قد يكون يف �إطار �صراعي �أو تعاوين �سلمي
حواري ،وقد يتحقق يف �إطار �صراعي من خالل احلرب والدبلوما�سية ،فكيف �إذن
ت�صبح احلروب والدبلوما�سية �سياقًا للتعارف �أو متثل ن�س ًقا للتعارف؟ وما الفارق
بني التعارف يف ظل بيئات خمتلفة؟ وكيف كانت احلروب والدبلوما�سية مدخ ًال
للتعارف؟
�س�أحاول الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،من ا�ستقراء دائرة احل�ضارة العربية
الإ�سالمية يف تفاعلها التاريخي مع دائرة احل�ضارة الغربية  -امل�سيحية ،بح ًثا عن
مناذج تاريخية ت�شرح حاالت التعارف ،وخا�ص ًة يف وقت احلرب والدبلوما�سية.
وقراءتي للتاريخ الإ�سالمي والفكر الإ�سالمي من منظور ح�ضاري �إ�سالمي
لدرا�سة العالقات الدولية ،وهذه القراءة �أ�سفرت� ،أو ا�ستهدفت االقرتاب النظمي
من تاريخ العالقات الدولية بني امل�سلمني وغري امل�سلمني ،وهو االقرتاب ال�ساعي
�سلما وحربًا ،وتدبر �أ�سباب �صعود
ال�ستك�شاف مراحل و�أمناط تطور هذه العالقات ً
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ابتداء،
الدولة الإ�سالمية ووحدتها ثم انحدارها وانق�سامها ،وهي قراءة ركزت ً
على الأطر الع�سكرية وال�سيا�سية والدبلوما�سية لهذه العالقات(((.
تركيبا
�إال �أن هذه الأطر ما كانت تكفي مبفردها لفهم حقيقة ال�صورة الأعقد ً
من العالقات الدولية للم�سلمني ،فهي مل تكن عالقات احلروب واملعاهدات فقط
ولكن كان للعملة وجه �آخر يت�صل بالنا�س ،ولي�س بامللوك واحلكام و�أمراء اجليو�ش
والقادة والدبلوما�سيني فقط� ،أي يت�صل بالقيم والأفكار والعادات والتقاليد
والثقافة ،ويف قلبها بالطبع الدين.
ولذا؛ ف�إن احللقة الثانية من القراءة ركزت على النماذج الفكرية التاريخية
أي�ضا� ،أي ركزت على الفكر ال�سيا�سي يف العالقات الدولية(((.
� ً
((( انظر :د.نادية حممود م�صطفى ،مدخل منهاجي لدرا�سة التطور يف و�ضع ودور العامل الإ�سالمي يف النظام
الدويل( ،يف) :د.نادية حممود م�صطفى (�إ�شراف) ،م�شروع العالقات الدولية يف الإ�سالم ،القاهرة :املعهد
العاملي للفكر الإ�سالمي ،1996 ،اجلزء ال�سابع .هذا �إ�ضافة �إىل �أربعة �أجزاء تطبيقية يف �إطار امل�شروع ذاته:
 د.عال �أبو زيد ،الدولة الأموية ..دولة الفتوحات (132 -41هـ750 -661 /م) من ا�ستئناف الدولة الأموية القويوامل�ؤثر حلركة فتوحات الرا�شدين �إىل بلوغ املد الفتحي حدوده الطبيعية يف امل�شرق واملغرب ،اجلزء الثامن.
 د.عال �أبو زيد ،الدولة العبا�سية من التخلي عن �سيا�سات الفتح �إىل ال�سقوط (656 -132هـ1258 -750 /م)،اجلزء التا�سع.
 د.نادية حممود م�صطفى ،الع�صر اململوكي من ت�صفية الوجود ال�صليبي �إىل بداية الهجمة الأوروبية الثانية (-642923هـ1517 -1258 /م) ،اجلزء العا�شر.
 د.نادية حممود م�صطفى ،الع�صر العثماين من القوة والهيمنة �إىل بداية امل�س�ألة ال�شرقية ،اجلزء احلادي ع�شر.((( د.نادية حممود م�صطفى ،درا�سة العالقات الدولية يف الفكر الإ�سالمي :بني الإ�شكاالت املنهجية وخريطة
النماذج واملفاهيم الفكرية ،بحث �أعد ك�إطار نظري ال�ستكمال امل�ستوى الثالث من م�شروع «العالقات الدولية

يف الإ�سالم» واخلا�ص بالفكر الإ�سالمي ،يوليو ( 2008حتت الطبع).
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وهذا التقاطع بني الع�سكري  -ال�سيا�سي ،وبني الفكري  -الثقايف يف تاريخ
امل�سلمني ،لي�س من ال�سهل اكت�شافه ،حيث تتم درا�سة كل جانب على حدة،
فالتواريخ ال�شاملة �أو اجلزئية ،ال�سيا�سية والع�سكرية يف جانب ،وتواريخ الأفكار
واحلياة االجتماعية واالقت�صادية يف جانب �آخر .ولكل من هذه التواريخ م�صادرها
كما تتعدد الدعوات لالهتمام بنمطي التواريخ ولي�س �أحدهما على ح�ساب
الآخر(((.
وهنا تتجلى �أهم �صعوبات درا�سة مناذج تاريخية للتعارف خالل احلرب
والدبلوما�سية ،حيث لأمناط احلروب والدبلوما�سية ومناذجها عرب التاريخ الإ�سالمي
م�صادرها املنف�صلة عن �أمناط التعارف احل�ضاري عرب هذا التاريخ.
ومن ثم ،ف�إن �أهم متطلبات هذه الدرا�سة ،و�صو ًال �إىل حتديد النماذج
التاريخية على اختالفها وتنوعها ،هو ا�ستح�ضار خريطة الن�سق الدويل وموازين
القوى بني الدول الإ�سالمية وغريها ،عرب تطورها وحتوالتها من مرحلة �إىل �أخرى
عرب �أرجاء العامل الإ�سالمي ،وهو الأمر الذي حتققه درا�سات التاريخ الإ�سالمي من
مدخل نظمي ،ولي�س درا�سات التاريخ الإ�سالمي التقليدية ،فالأوىل ا�ستهدفت
اكت�شاف الأمناط التاريخية املتكررة يف نظام العالقات الدولية الإ�سالمية -غري
((( د.نادية حممود م�صطفى ،مدخل منهاجي لدرا�سة التطور يف و�ضع ودور العامل الإ�سالمي يف النظام الدويل،
مرجع �سابق.
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الإ�سالمية ،يف حني �أن الثانية مل ت�ستهدف �إال التاريخ ثم فل�سفة الت�أريخ �أي
تف�سريه(((.
ونظرا ،لأن هذه الدرا�سة تهتم بنماذج تاريخية للتعارف خالل احلرب
ً
والدبلوما�سية ،ولي�س تاريخ التعارف خالل احلرب والدبلوما�سية ،ف�إن هذه
الدرا�سة ت�ستعني مبا مت من قبل من درا�سات نظمية للتاريخ ،و�سرتكز حتدي ًدا على
خريطة من النماذج ،التي ترتبط ب�سياقات زمنية ومكانية متنوعة ،وعلى نح ٍو
ي�شرح كيف ت�ؤثر توازنات القوى على اجتاه التعارف (من �أين �إىل �أين) ،وعلى منط
التعارف ،وكذلك على حمتوى التعارف و�آلياته و�أدواته.
والنموذج التاريخي كما در�سنا �إياه و�شرح لنا عنه �أ�ستاذانا املغفور لهما،
�أ.د .حامد ربيع و�أ.د .منى �أبو الف�ضل -ي�شري �إىل خربة حمددة زمانًا ومكانًا ب�ش�أن
ق�ضية تتجلى حولها �أمناط من تفاعالت ،وعمليات تكت�سب �صفتها من واقع
الظروف التاريخية التي تقع يف �إطارها.
ومن ثم ،فاحلديث عن مناذج تاريخية� ،إمنا يعني احلديث عن �سياقات
معرفيا،
فقهيا �أو ًّ
فكريا �أو ًّ
حمددة زمانًا ومكانًا ولي�س حدي ًثا يف ت�أ�صيل «التعارف» ًّ
وهذه ال�سياقات املختلفة ال جتعل «التعارف» � ًأمرا واح ًدا مطل ًقا.
((( حول منهجية الو�صول �إىل هذه الأمناط انظر :املرجع ال�سابق.
 وحول هذه الأمناط و�أ�س�س تف�سريها انظر :د .ودودة بدران ،و�ضع الدول الإ�سالمية يف النظام الدويل يف �أعقاب�سقوط اخلالفة ( ،)1991-1924يف :م�شروع العالقات الدولية يف الإ�سالم ،مرجع �سابق ،اجلزء الثاين ع�شر.
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ثانيا :الإطار النظري
ً

�إن القراءة الأولية بح ًثا عن مناذج تاريخية ،قادتني �إىل ت�صميم �إطار نظري
�أويل لعر�ض النماذج على �ضوئه ،وهو يقوم على التمييز بني عدة �أمور على
اجلانبني التاليني:
اجلانب الأول :التمييز بني التاريخ الإ�سالمي ومفا�صل تطور التاريخ الإ�سالمي،
تف�سريا،
أريخا �أو
والنماذج التاريخية ،فالأول عام ممتد تتنوع مناهج درا�سته ت� ً
ً
والثاين ينظر للتاريخ الإ�سالمي كنظام يتغري ويتحول ،ومن ثم هناك مفا�صل
حتدد متى التغري ومتى التحول.
فعلى �سبيل املثال :تاريخ الفتوح الإ�سالمية ،تاريخ اال�سرتداد امل�سيحي،
تاريخ الوحدة ثم التعدد ثم التجزئة الإ�سالمية� ،شهدت كل منها مفا�صل مهمة متيز
بني مرحلة و�أخرى من مراحل هذه العمليات (فتح الأندل�س ،فتح الق�سطنطينية،
الف�شل العثماين على �أ�سوار فيينا� ،سقوط غرناطة ،احتالل الرو�س للقوقاز...،
�سقوط ممالك الذيلع ،الك�شوف اجلغرافية ،احلمالت ال�صليبية� ...إلخ).
�أما النماذج التاريخية ،فهي قد تتكرر يف �أزمنة و�أمكنة خمتلفة التفا�صيل،
ولكن تظل حتمل نف�س الدالالت احل�ضارية ،فعلى �سبيل املثال :منوذج الفتح،
منوذج اال�سرتداد ،منوذج التجزئة ،منوذج الرباط ،منوذج اخليانة ،منوذج املواالة
والتبعية ،منوذج الن�صرة �أو اخلذالن� ...إلخ.
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وجميع هذه املفا�صل والنماذج حتمل وجهي عملة :التعارف بالقتال
�سلما� ،أو التعارف خالل القتال والتعارف خالل ال�سلم ،والناجم عن
والتعارف ً
تالحم النا�س ،ولي�س جمرد احتكاك اجليو�ش والقادة واملفاو�ضني ،وذلك خالل
فرتات احلروب .وهو تالحم البد و�أن يختلف عن �أوقات ال�سلم (مث ًال يف ظل
التجارة ،الدعوة ،الرحالة.)...،
ومن ثم ،ف�إن الدرا�سة حتاول الإجابة على ال�س�ؤال الآتي� :ألي�س التعارف
أي�ضا يف �أوقات القتال والدبلوما�سية؟ وهو �س�ؤال ينبع من ت�أ�صيل
يجد �سبيله � ً
مفهوم التعارف ذاته :باعتباره عملية ولي�س غاية �أو حالة مبتغاة يف حد ذاتها،
أي�ضا من طبيعة الر�ؤية الإ�سالمية للحرب وال�سلم ،باعتبارهما
كما ينبع ال�س�ؤال � ً
حاالت للعالقات تتناوب وتتواىل.
وبالتايل ،فهو ال ينطلق من �س�ؤال هل �أ�صل العالقة بني امل�سلمني وغريهم
احلرب �أم ال�سلم ،ولكن ينطلق من ال�س�ؤال :متى تكون احلرب ومتى يكون
أي�ضا
ال�سلم؟ كما �أن هذا ال�س�ؤال الذي حتاول الدرا�سة الإجابة عنه ينطلق � ً
من مفهوم ح�ضاري لدور احلرب ووظيفتها يف الر�ؤية الإ�سالمية فهي لي�ست
ا�ستئ�صالية للآخر ،ولي�ست غاية يف حد ذاتها ،ولكنها �أداة من �أدوات اجلهاد،
ولي�ست الأ�صل يف الر�ؤية عن العالقة مع غري امل�سلم(((.
((( د .نادية حممود م�صطفى� ،إ�شكاليات البحث والتدري�س يف علم العالقات الدولية من منظور ح�ضاري مقارن،

م�ؤمتر «حوار احل�ضارات وامل�سارات املتنوعة للمعرفة (امل�ؤمتر الثاين للتحيز)» ،مركز الدرا�سات احل�ضارية
وحوار الثقافات بكلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية بجامعة القاهرة( ،2007 ،حتت الطبع).
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اجلانب الثاين� :إن التعارف لي�س م�صم ًتا �أو مطل ًقا ولكن يجدر التمييز بني
الآتي:
 -1اجتاه التعارف :من �أية ح�ضارة نحو �أية ح�ضارة؟ زاهرة �أم متدهورة؟
مادية �أم قيمية؟ �صاعدة �أم هابطة� ...أم تعارف متبادل بني ح�ضارات �أنداد؟
 -2هدف التعارف :البحث يف امل�شرتك �أم الفروقات؟ جتاوز ال�صور
النمطية ،فتح اندالع احلروب ،الأمن.
 -3مناط التعارف ومو�ضوعاته :القيم ،ال�سلوك ،املعارف ،الأفكار،
امل�ؤ�س�سات والنظم� ...إلخ.
 -4منط التعارف :ر�شيد� /ضال� ،إرادي /ق�سري� ،إحلاقي /ا�ستباقي،
ا�ستعالئي /تفاعلي.
� -5آليات التعارف وقنواته و�أدواته :من الذي يتعارف على من؟ وكيف؟
ومن الذي ر�صد هذا التعارف يف حينه �أو بعده وكيف �أدركه؟ التعارف لي�س
�سكونيا ولكنه عملية ممتدة معقدة ومركبة ومتغرية وخا�ص ًة حني ننظر لها من
ًّ
االقرتاب الع�سكري ال�سيا�سي.
ومن هنا ،ف�إن النماذج التاريخية التي تقدمها الدرا�سة حاولت �أن تعك�س
ومو�ضوعيا ،بحيث تبني الأبعاد امل�شار �إليها
جغرافيا
زمنيا ،ومتنوعة
ًّ
ًّ
خريطة ممتدة ًّ
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عاليا للتعارف من ناحية .ومن ثم ،تبني من ناحية �أخرى �إ�شكالية العالقة بني
ً
الع�سكري وال�سيا�سي ،وبني الثقايف واحل�ضاري.
فكالهما لي�س منف�ص ًال عن الآخر ،وال ميكن �أن تكون درا�سة كل منهما
على حدة كافية لفهم حقيقة العالقات املعقدة بني احل�ضارات والثقافات
خمرجا
والأديان .وحتى لو كانت مداخل التعارف بني احل�ضارات حتاول �أن جتد ً
من تناق�ض القول �إن هذه العالقات �صراعية (كما يقول الواقعيون)� ،أو تعاونية
(كما يقول املثاليون)� ،إال �أن التعارف ذاته بني النا�س وخا�ص ًة الذي يتم خالل
احلروب و�إن نبع من ر�ؤية ح�ضارية �إ�سالمية ،ال يتم يف فراغ كما �سبق القول،
وال بد و�أن ي�ستدعي بدوره �إ�شكالية العالقة بني احل�ضاري وبني ال�سيا�سي .وهو
يف ذلك مثل كل ما در�سناه عن احلوار ك�آلية لإدارة العالقات بني الثقافات
واحل�ضارات والأديان(((.
فهو بدوره يت�أثر بال�سياقات املحيطة ،ومن ثم فالبد �أن تت�أثر مناذجه التاريخية
بحالة احلرب �أو الدبلوما�سية املحيطة.
أخريا على خلفية هذا الإطار النظري ،ا�ستدعاء ق�ضية فكرية معرفية
ويبقى � ً
مهمة تقع يف �صميم تاريخ التعارف بني احل�ضارتني العربية الإ�سالمية والغربية،
وكانت مو�ضع نقا�ش بني اجتاهات عدة ،وحمورها �أن امل�سلمني يف ع�صر القوة
والفتوح واالزدهار مل يهتموا بالتعارف على غريهم على عك�س ما حدث منذ �أن
((( انظر� :إ�صدارات مركز الدرا�سات احل�ضارية وحوار الثقافات بكلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية ،جامعة القاهرة.

تعارف احل�ضارات ..مناذج تاريخية خالل احلرب والدبلوما�سية
175

175

بد�أ ميزان القوة يف التحول لغري �صاحلهم ،كما �أن ف�شل احلمالت ال�صليبية كان
منطلق اهتمام الغرب بالتعارف علينا ومن ثم تد�شني اال�ست�شراق(((.
ولقد تعر�ض اال�ست�شراق بدوره لتقييم متعدد الدرجات ما بني متهم له
على �إطالقه بخدمة اال�ستعمار((( ،وما بني مركز على النماذج اال�ست�شراقية التي
خدمت ب�صورة �إيجابية التعرف على الإ�سالم بوجوهه املتنوعة (العقيدة ،ال�شريعة،
داع للتمييز بني اال�ست�شراق
احل�ضارة والثقافة ،التاريخ ،الفنون ،((()...وما بني ٍ
القدمي واال�ست�شراق احلديث((( ،وما بني مهتم مبعرفة كيف يرد امل�ست�شرقون على
االتهامات املوجهة لهم من تيارات فكرية �إ�سالمية((( ،وما بني مهتم بدرا�سة
مواقف رموز اال�ست�شراق التقليدي واحلديث من ق�ضايا مهمة يف تاريخ العالقات
((( انظر� :أبعاد هذا النقا�ش حول الأ�سباب والنتائج والتحوالت (يف) :د .نادية حممود م�صطفى ،الع�صر اململوكي
من ت�صفية الوجود ال�صليبي �إىل بداية الهجمة الأوروبية الثانية (923 -642هـ1517 -1258 /م) ،مرجع
�سابق� ،ص ،42-38د .نادية حممود م�صطفى ،العالقات الدولية يف الفكر الإ�سالمي ،مرجع �سابق .وانظر
أي�ضا:
� ً
 د .عال �أبو زيد ،الغرب يف كتابات امل�سلمني بني التجهيل واالفتتان والرف�ض ،جملة امل�ؤرخ امل�صري (درا�ساتوبحوث يف التاريخ واحل�ضارة) ق�سم التاريخ ،كلية الآداب ،جامعة القاهرة ،العدد .1992 ،8
((( جمال عبد الهادي و�آخرون� ،أخطاء يجب �أن ت�صحح يف التاريخ :الدولة العثمانية ،دار الوفاء للطباعة والن�شر
والتوزيع ،املن�صورة1416 ،هـ1995 /م.
((( انظر على �سبيل املثال :مقدمة املرتجم واملحقق لكتاب� :آنا ماري �شميل ،اجلميل واملقد�س :درا�سات غري تقليدية
يف احل�ضارة الإ�سالمية ،حتقيق وترجمة :عقيل يو�سف عيدان ،الدار العربية للعلوم نا�شرون ،الكويت.2008 ،
(((	�أحمد ال�شيخ ،من نقد اال�ست�شراق �إىل نقد اال�ستغراب :حوار اال�ست�شراق ،املركز العربي للدرا�سات الغربية،
القاهرة.1999 ،
((( جمموعة باحثني ،اال�ست�شراق بني دعاته ومعار�ضيه ،بريوت ،دار ال�ساقي ،ط.2000 ،2
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(((
أخريا
بني امل�سلمني والعامل وعلى ر�أ�سها اجلهاد ،والدعوة ،والفتوح ،والأقليات و� ً
ما بني متهم لل�شرق الآن بعدم القدرة على درا�سة الغرب وفهمه(((.

ومتثل هذه الق�ضية الإطار الكلي الذي يحيط بالدرا�سة :متى وكيف ظهر
وتطور االهتمام بدرا�سة التعارف بني احل�ضارتني؟
وما الفارق بني اال�ست�شراق وبني اال�ستغراب؟ وما مو�ضع ق�ضية التعارف
بني احل�ضارات منهما ،وخا�ص ًة ما نحن ب�صدده يف هذه الدرا�سة �أي خالل احلروب
والدبلوما�سية؟
وبغ�ض النظر عن تفا�صيل االجتاهات املختلفة حول الإجابة عن هذا
ال�س�ؤال ،ف�إنه يجدر الإ�شارة �إىل �أن التعارف ال�سيا�سي لي�س املحوري �أو الوحيد
يف التاريخ الإ�سالمي ،والتاريخ الإ�سالمي ين�صب على املعارك والدبلوما�سية
وال�سالطني بني احلكام .ولذا؛ ف�إن التعارف ال�سيا�سي من عدمه تابع للتوا�صل
احل�ضاري بني ال�شعوب يف التاريخ الإ�سالمي ،فالأخري ممتد وم�ستمر مهما كانت
حالة العداء �أو التعاون بني احلاكم ،لأنه �أ�صل ال يت�أرجح �صعو ًدا وهبوطًا يف الر�ؤية
الإ�سالمية الكونية الإن�سانية.
((( انظر :حتليل مقارن لكل من برنارد لوي�س ،جميد خدوري ،مار�سيل بوازار ،توما�س �أرنولد( ،يف) :د .نادية
حممود م�صطفى ،العالقات الدولية يف الفكر الإ�سالمي ،مرجع �سابق.
((( جمموعة باحثني ،اال�ست�شراق بني دعاته ومعار�ضيه ،مرجع �سابق.
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ثالثًا :املنهج

يقوم منهج الإجابة عن الأ�سئلة التي تطرحها الدرا�سة ،وانطالقًا من
اال�ستدعاءات املت�صلة باملنظور احل�ضاري ،واملت�صلة بلب ق�ضية التعارف ،على
اخلطوات التالية :حتديد املفا�صل التاريخية يف تطور العالقات الدولية الإ�سالمية
من جهة ،ثم اختيار النماذج التاريخية ذات الداللة بالن�سبة للتعارف ب�أبعاده
عاليا ،ثم من جهة ثالثة القراءة يف �أدبيات التاريخ الفكري
املختلفة امل�شار �إليه ً
واالجتماعي واالقت�صادي لهذه العالقات بح ًثا عن النماذج التي ا�ستدعت
الأبعاد احل�ضارية خالل هذه املفا�صل ولنتعرف كيف مت �إدراك حالة التعارف
وبوا�سطة من؟
أخريا ،حماولة تق�سيم املفا�صل التاريخية يف حماور كربى وتقدمي ب�ضعة
و� ً
مناذج عن كل حمور ،دون ادعاء بالطبع ب�شمول هذه النماذج ،فهي لي�ست �إال
جمرد حاالت انتقائية .وذلك على �ضوء معارف الباحث ،وقد تعك�س اهتما ًما
ذاتيا يف حدود االطالع على التواريخ االجتماعية واالقت�صادية يف نطاق اهتمام
ًّ
الباحث كمتخ�ص�ص يف العالقات الدولية ،ولي�س الأنرثوبولوجيا �أو درا�سات
املناطق �أو الدرا�سات الثقافية �أو التاريخ؛ ولذا تظل هذه النماذج جمرد مناذج
عاليا.
ولي�س النماذج ال�شارحة لل�صورة الكلية للتعارف بكافة جوانبه امل�شار �إليها ً
ومن ثم ،ال بد �أن يدعم هذه النماذج ويراكم عليها حاالت �أخرى،
تتطلب درا�سة منظمة كلية يف التواريخ الدولية � -سواء ال�سيا�سية �أو
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االقت�صادية -االجتماعية -لر�سم خريطة �أكرث �شمو ًال من ناحية ،وملناق�شة داللة
الإطار النظري املقرتح يف هذه الدرا�سة من ناحية �أخرى ،بل وللنظر يف مدى
م�صداقية ما يقدم يف هذه الدرا�سة من مقوالت وذلك على �ضوء النماذج املقدمة.
ف�إن هذه الدرا�سة و�إن انطلقت من منظور ح�ضاري �إ�سالمي لدرا�سة
العالقات الدولية الإ�سالمية ،فما مو�ضع اختالفها مع ما قد يتم من درا�سات
�أخرى مناظرة ،ولكن من منظورات �أخرى حول نف�س الق�ضية التعارف من
خالل احلروب والدبلوما�سية؟
راب ًعا :الدالالت الراهنة للذاكرة التاريخية

قبل االنتقال لعر�ض النماذج التاريخية املعنية ،يجدر التوقف عند الأمر
التايل� :إن الإجابة عن الأ�سئلة الكربى التي تنطلق منها الدرا�سة متثل الذاكرة
احل�ضارية الواجب الوعي بها ،وتدبرها خالل املرحلة الراهنة من التعارف بني
احل�ضارتني يف ظل العوملة ،ويف ظل اختالل ميزان القوة املادية بني احل�ضارتني،
ويف ظل مراجعة �شعوب كل منهما لذاتيته وهويته .ومن ثم ،ف�إن النماذج التاريخية
املعني بها يف الدرا�سة� ،ستمتد �إىل بع�ض مناذج التاريخ اجلاري Current History.
علميا �أو غاية يف حد
�إن احلاجة لدرا�سة هذه النماذج التاريخية لي�س ترفًا ًّ
ذاتها� ،أو ك�سبيل من �سبل مناق�شة م�صداقية مقوالت افرتا�ضية �أو �إمربيقية عن
«التعارف بني احل�ضارات» ،باعتبار �أن التاريخ هو معمل حي للعلوم االجتماعية،
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أي�ضا هذه احلاجة من احتياجات راهنة لل�شعوب العربية والإ�سالمية
ولكن تنبع � ً
وهي تعاي�ش ،يف ظل العوملة ،وما بعد احلرب الباردة ،وما بعد احلادي ع�شر من
�سبتمرب ،مرحلة من تطور النظام العاملي متار�س ت�أثريها على هذه ال�شعوب ب�أكرث
من و�سيلة ،وعلى نحو تنامى فيه اخرتاق اخلارجي للداخلي ،وهو الأمر الذي البد
و�أن ي�ؤثر على منط تعارف هذه ال�شعوب على �شعوب �أخرى والعك�س �صحيح.
وتكت�سب �أهمية احلاجة الراهنة لفهم النماذج التاريخية عن التعارف،
مرورا مب�صر ،واليمن
�أبعا ًدا �إ�ضافية يف ظل اندالع الثورات العربيةً ،
ابتداء بتون�س ً
والبحرين وليبيا و�سوريا (حتى الآن) .ف�إذا كانت الثورات قد �أعلت من وزن دور
ال�شعوب ،فكيف ينعك�س هذا على �أمناط التعارف الراهنة؟
ومن ثم ،ف�إن منهاجية الدرا�سة متتد من النماذج التاريخية �إىل تلك الراهنة
اجلارية ،و�سيتم عر�ض جمموعة من النماذج التاريخية يف �أربعة حماور ،هي:
املحور الأول( :الفتوح ،اال�سرتداد ،الأقليات امل�سلمة) :وتوزعت مناذج ثالثية
هذا املحور ،بني ع�صور القوة وال�ضعف ،يف مناطق القوقاز و�آ�سيا الو�سطى،
الأندل�س ،الزيلع ،البلقان ،وهي املناطق املحيطة بالقلب العربي الإ�سالمي(((.
((( انظر :ال�سياقات التاريخية لهذه املفا�صل و�أبعادها الع�سكرية والدبلوما�سية يف الأجزاء التطبيقية مل�شروع
العالقات الدولية يف الإ�سالم ،وال�سابق الإحالة �إليها :د .عال �أبو زيد ،الدولة الأموية ..دولة الفتوحات
(132 -41هـ750 -661 /م) من ا�ستئناف الدولة الأموية القوي وامل�ؤثر حلركة فتوحات الرا�شدين �إىل بلوغ
املد الفتحي حدوده الطبيعية يف امل�شرق واملغرب ،اجلزء الثامن.
 د .عال �أبو زيد ،الدولة العبا�سية من التخلي عن �سيا�سات الفتح �إىل ال�سقوط (656 -132هـ1258 -750 /م)،اجلزء التا�سع.
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فكيف جاءت مناذج الفتوح الإ�سالمية ،وكيف جاءت مناذج اال�سرتداد
يف هذه املناطق ب�أمناط خمتلفة من التعارف ،وما الداللة بالن�سبة ملاهية وطبيعة
احل�ضارة املعنية بالقوة الفاحتة �أو امل�سرتدة؟ وما م�آل امل�سلمني الآن يف املناطق
امل�سرتدة؟ وما م�آل امل�سيحيني الآن يف الدول الإ�سالمية؟ ما منط التعارف الذي
اقرتن بالفتح الإ�سالمي للقوقاز و�آ�سيا الو�سطى ،وم�صر وال�شام و�شمال �إفريقيا،
والأندل�س ،والبلقان ،و�شرق �إفريقيا وغربها؟ وما نتائجه على �أديان وقوميات
وثقافات �شعوب هذه املناطق ،وعلى العمران احل�ضاري يف مرحلة الفتوح الرا�شدة
ثم الدول الأموية والعبا�سية والعثمانية؟ �أال ميكن و�صفه ب�أنه تعارف ر�شيد،
تفاعلي ،لي�س ا�ستئ�صايل؟
وعلى �ضوء املقارنة مع �أمناط اال�سرتداد �شبه املتزامنة منذ �أواخر القرن
اخلام�س ع�شر يف نف�س املناطق (والتي اكتملت خالل القرن ال�ساد�س ع�شر يف
الأندل�س وا�ستمرت يف ال�شرق ويف البلقان حتى نهاية القرن التا�سع ع�شر و�أوائل
ا�ستئ�صاليا؟
ا�ستعالئيا
القرن الع�شرين) ،فما منط التعارف� :أمل يكن �ضا ًّال
ًّ
ًّ
وماذا عن االمتدادات الراهنة ملا بعد اال�سرتداد ،بالن�سبة لو�ضع الأقليات
(((
(ال�شي�شان ،البو�سنة ،م�سلمو �أوروبا) يف هذه املناطق؟
 د .نادية حممود م�صطفى ،الع�صر اململوكي من ت�صفية الوجود ال�صليبي �إىل بداية الهجمة الأوروبية الثانية (-642923هـ1517 -1258 /م) ،اجلزء العا�شر.
 د .نادية حممود م�صطفى ،الع�صر العثماين من القوة والهيمنة �إىل بداية امل�س�ألة ال�شرقية ،اجلزء احلادي ع�شر.((( وحول ال�سياقات التاريخية وال�سيا�سية الع�سكرية يف هذه املناطق ،انظر� :أعداد حولية �أمتي يف العامل ،مركز
احل�ضارة للدرا�سات ال�سيا�سية ،القاهرة.
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ومن الأعمال عن التواريخ الفكرية واالجتماعية والتي ت�شرح هذه الأمناط
املتقابلة من التعارف خالل الفتوح واال�سرتداد :ميكن �أن نتوقف عند النماذج
التي تقدمها الأعمال التالية:
 -1مناذج من كتاب «الفتوح العربية الكربى»

(((

أريخا غري تقليدي ،وفق منهج علمي جديد (كما حدده
يقدم هذا الكتاب ت� ً
امل�ؤلف نف�سه وكما علق عليه املرتجم) ،وي�سعى �إىل الإجابة عن �س�ؤال مزدوج:
ملاذا كان جناح امل�سلمني �سري ًعا ووا�سع النطاق يف الفتح؟ وكيف متكنوا من حتويل
الفتح �إىل تغي ٍري دائم يف م�صائر املناطق وال�شعوب؟ وذلك من خالل فهم لتاريخ
الفتوح يخالف التيار ال�سائد يف البحث التاريخي الأوروبي والأمريكي عن هذه
الفتوح .ويك�شف الكتاب ،وفق مقدمته وتقدمي املرتجم ،عن كيف �أن معظم
الفتوح كانت �سلمية ،وكيف ر�أى �أهل البالد املفتوحة يف الفاحتني «�سادة �أف�ضل
من �سادتهم القدامى».
أي�ضا ،فهو ي�سعى لتقدمي �إجابة �أكرث
بعبارة �أخرى ،ووفق مقدمة امل�ؤلف � ً
تركيبا من التي قدمها بع�ض �أهل هذا الزمان «من امل�سيحيني» (�إنها �إرادة الرب).
ً
ومن بني تفا�صيل الأحداث التاريخية ذات الداللة املهمة عن فتح م�صر
وال�شام و�شمال �إفريقيا ،ميكن القول �إن امل�ؤلف قد �أبرز الإجابة عن ال�س�ؤال التايل،
((( هيو كيندي ،الفتوح العربية الكربى :كيف �أثر انت�شار الإ�سالم على تغري العامل ،ترجمة وتقدمي وتعليق :قا�سم
عبده قا�سم ،املركز القومي للرتجمة ،القاهرة.2007 ،
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الذي طرحه �أحد رهبان القرن ال�سابع امليالدي تعلي ًقا على الفتوح العربية« :كيف
ميكن لرجال عراة ،يركبون دومنا دون درع �أو تر�س �أن يتمكنوا من االنت�صار ويحطوا
من �ش�أن روح الكربياء الفار�سية؟(((.
وهذه الإجابة هي :الفرق بني العرب وامل�سلمني و�أعدائهم وعاداتهم
ومواقفهم وقيمهم املختلفة»(((.
ومن بني الق�ص�ص ذات املغزى يف الكتاب ،تلك املنقولة((( ،عن �أحد كتب
تاريخ فتح م�صر (ابن عبد احلكم) خالل فتح الإ�سكندرية عن مواجهة بني فار�س
عربي وبني فار�سني بيزنطيني ،قد تبدو هذه الق�صة ب�سيطة مقارن ًة ب�أحداث فتح
الإ�سكندرية �إال �أنها بينت ،وفق امل�ؤلف :الفارق بني �أثر الرتف والغنى وعدم
اعتياد خ�شونة الأمور احلربية عند البيزنطيني يف مقابل حياة الزهد والتق�شف
واحلرمان لدى الفار�س العربي ،وقدراته القتالية العالية �إىل جانب �إميانه ال�شديد
بر�سالته ودوره ،ف�ض ًال عن مت�سكه بالف�ضيلة وعدم مباالته بالأغرا�ض املادية
(الغنائم) ،بل واالن�صراف قارئًا للقر�آن بعد �صرعه لعدوه.
ومن ناحية �أخرى ،ويف مو�ضع �آخر من الكتاب ،حني و�صف فتح ال�شام
بني امل�ؤلف ،من خالل امل�صادر عن �أحداث كثرية ،كيف جتلت قوة �إميان و�صرب
وجلد امل�سلمني يف �أعمال احل�صار ،وكيف جتلت م�ساندة اهلل لهم على �أكرث من
((( املرجع ال�سابق� ،ص.15
((( املرجع ال�سابق� ،ص.44
((( املرجع ال�سابق� ،ص.48-44
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نحو ،يف مقابل حت�سرات البيزنطيني على �أنف�سهم والي�أ�س الذي دب يف نفو�سهم
وانتظارهم ال�سقوط وفق �إرادة الرب(((.
من ناحية ثالثة ،بني امل�ؤلف((( كيف ينتهي الأمر بني �أتباع الديانتني
املتقابلني يف حرب عنيفة �إىل مقا�سمة كني�سة يوحنا (يف حم�ص) ،وكذلك
يف دم�شق والنجف ،ويقول يف هذا« :بعد الهزمية ال�سيا�سية للقوات امل�سيحية،
تعاي�شت اجلماعات الدينية (امل�سلمون والن�صارى) م ًعا ،على �أ�سا�س من الت�سامح
املتبادل� ،إن مل يكن يف حال من االن�سجام والتوافق».
ويت�ضمن الكتاب ر�ؤى من �أكرث من م�صدر تاريخي عربي وغري م�سلم ،فهو
أي�ضا ر�ؤى قا�سية عن فتح العرب قدمتها م�صادر قبطية ت�صف عنف ودموية
يقدم � ً
هذا الفتح ،وا�ستعباد �أهل م�صر لدرجة الت�شبيه بفرتة حكم فرعون(((.
�إن كتاب الفتوح الكربى ،وفق هذه املنهاجية متعددة امل�صادر والروايات
عن احلدث الواحد� ،إمنا يقدم لقطات حية عن منط من �أمناط التعارف ،حني الفتح
العربي وكيف اختلفت الروايات التاريخية امل�سيحية والإ�سالمية حول تكييفه،
وكيف �أ�سهم هذا الكتاب ،من خالل املقارنات يف تقدمي م�ساهمة علمية من�ضبطة.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.125-124
((( املرجع ال�سابق� ،ص.126
((( املرجع ال�سابق� ،ص.484

184

نادية حممود م�صطفى

184

وبال �شك ،ف�إن الدالالت احل�ضارية الراهنة لهذا الكتاب ،وما يقدمه من
مناذج ،ذات �أهمية كربى يف �إطار ال�سياق الراهن يف ال�شرق العربي واخلا�ص بو�ضع
امل�سيحيني مما يهدد بتفريغ املنطقة من م�سيحييها ،وهو �سياق ي�سهم يف �صنعه
العديد من العوامل ال�سيا�سية الداخلية واخلارجية ،فهو ظريف ،ولي�س هيكلي نابع
من طبيعة ثقافة ودين �أغلبية �أهل املنطقة كما يدعي البع�ض(((.
ومما ال �شك فيه� ،أن هذه الداللة الراهنة للكتاب البد و�أن تت�أكد من قراءة
يف كتابات �أخرى عن مناذج تاريخية للتوا�صل والتعارف عرب ع�صور احل�ضارة
العربية الإ�سالمية ،ولي�س لقطة الفتوح فقط ،كما �سريد الح ًقا يف هذا املحور
وحماور �أخرى.
 -2مناذج من كتاب «الإ�سالم يف يوغ�سالفيا من بلغراد �إىل �سراييفو»

(((

جانبا من تاريخ الفتوح العثمانية يف البلقان ،ومن مدخل
ُيقدم الكتاب ً
تعاريف �آخر يت�صل بالنا�س خالل توايل احلروب الع�سكرية وتغري توازنات القوى
بني العثمانيني وال�صرب والنم�ساويني عرب ما يزيد عن ثالثة قرون ،منذ فتح
كو�سوفا الذي �أكد الهيمنة العثمانية على املنطقة ،وحتى احلروب البلقانية التي
�صفت احلكم العثماين يف البلقان (.)1913 -1912
((( انظر� :أعمال م�ؤمتر «م�سيحيو الوطن العربي :التاريخ ،الدور ،امل�ستقبل� 18-17( ،سبتمرب  ،»)2010مركز
الدرا�سات احل�ضارية وحوار الثقافات بكلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية ،جامعة القاهرة (حتت الطبع).
((( د .حممد �أرنا�ؤوط ،الإ�سالم يف يوغ�سالفيا من بلغراد �إىل �سراييفو ،دار الب�شري للن�شر ،عمان.1993 ،
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واملدخل التعاريف الذي يقدمه امل�ؤلف هو مدخل فريد �أال وهو تاريخ املدن
(بلجراد و�سراييفو) ،وكيف �أن �أحوالهما العمرانية وخ�صائ�صهما الب�شرية وغريها
تتغري بتغري القوة امل�سيطرة ،عثمانية كانت �أو جمرية من�ساوية �أو �صربية ،وهو التغري
الذي يعك�س الفارق بني منوذجني ح�ضاريني متقابلني انعك�سا لي�س على منط
احلروب فقط ،ولكن على منط �إدارة العمران �أو تخريبه يف ظل ت�سامح �أو تع�صب،
وذلك خالل فرتة ما بعد احلروب.
ويلخ�ص امل�ؤلف يف تقدميه للكتاب ،ما يف�صله الكتاب من دورات ازدهار،
ودورات ارتداد للمدينتني يف �إطار التعاقب من احلكم العثماين �إىل غريه(((.
ويقول امل�ؤلف عن بلجراد(((« :خالل احلكم العثماين الطويل (-1521
 ،)1867وخا�ص ًة يف الفرتة الأوىل ( ،)1689 -1521توفر اال�ستقرار لهذا
وحتولت بلغراد من قلعة �إىل واحدة من �أكرب املدن يف �أوروبا ال�شرقية.
املوقع َّ
ويف الواقع ،لقد ن�ش�أت خارج القلعة مدينة جديدة ازدهرت كنموذج للمدينة
ح�ضاريا متقد ًما بالن�سبة للو�سط الأوربي .ومع هذا
منوذجا
الإ�سالمية ،و�شكلت ً
ًّ
االزدهار ،الذي �صاحبه منو املدن الأخرى يف البلقان يف ظل احلكم العثماين،
امتدت حدود ال�شرق غربًا حتى �أ�صبحت مدينة بلغراد «بوابة ال�شرق» بالن�سبة
للأوروبيني الغربيني ،الذين كانوا ي�شعرون عند و�صولهم �إىل بلغراد بعبورهم �إىل
((( املرجع ال�سابق� ،ص.13-11
((( املرجع ال�سابق� ،ص.12
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ال�شرق .وبعد هذا االزدهار ،الذي �أ�صبحت فيه بلغراد ُت َ�ش َّبه بدم�شق ،جاءت
تدريجيا كرمز للنموذج احل�ضاري ال�شرقي
حرب اال�سرتداد لتق�ضي على بلغراد
ًّ
الإ�سالمي يف �أوروبا ،وهكذا ،با�ستثناء اجلامع الوحيد الذي بقي يف املدينة بعد
متت
�أن كان عدد اجلوامع يتجاوز املئتني ،تبدو بلغراد الآن مدينة �أوروبي ًة حديث ًة ال ُّ
ب�صلة �إىل تراثها احل�ضاري ال�سابق».
وحتت عنوان «�سراييفو :دار اجلهاد والزهرة بني املدن» ،يقدم د .الأرنا�ؤوط
للق�سم الثاين من كتابه ،و ُيبني الت�شابه بني بلجراد و�سراييفو باعتبار كل
«منوذجا للتطور العمراين الفريد الذي ح�صل يف البلقان خالل الع�صر
منهما ً
(((
تعبريا عن ح�ضارة جديدة
العثماين » :وكان هذا التطور العمراين الفريد ً
(احل�ضارة الإ�سالمية)؛ ولذلك ف�إن ك ًّال من بلغراد و�سراييفو حتولت �إىل مركز
من مراكز هذه احل�ضارة املتميزة باملالمح العمرانية ،والتعاي�ش والت�سامح والإبداع
اجلديد يف جمال الت�أليف بلغات جديدة ،مل تكن معروفة كالعربية والرتكية
والفار�سية .ومع هذا الت�شابه ،كما قلنا ،بني بلغراد و�سراييفو لدينا هناك نوع من
أي�ضا يف امل�صري .فبعد �أن �أ�صبحت عا�صمة �صربيا ،عاي�شت بلغراد �أو ًال ما
الرتابط � ً
ُي�سمى الآن التطهري� ،أي تطهري املدينة من امل�سلمني ،وما ُيذكّ ر بهم من جوامع
ومدار�س ومن�ش�آت �أخرى ،وذلك با�سم التخلّ�ص من الأتراك.
وعندما �أ�صبحت بلغراد عا�صمة يوغ�سالفيا ( ،)1918وجد امل�سلمون يف
�سراييفو �أنف�سهم يف و�ضع م�شابه� ،إذ تعر�ضوا ملجازر دموية وحو�صروا بال�شعارات
((( املرجع ال�سابق� ،ص.152
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واملقاالت ال�صحفية التي تطالبهم بالهجرة حتت �شعار «الأتراك �إىل �آ�سيا»� ،أو
بالعودة �إىل «الدين القدمي» (امل�سيحية) .مع �أن البو�سنيني امل�سلمني� ،صمدوا
وقاوموا� ،إ ّال �أن تلك العقلية التي ال تفهم �إال يف «التهجري و«التطهري» بقيت كامنة
وتنتظر الفر�صة النطالقتها من جديد».
�إن منوذجا كل من بلجراد و�سراييفو التاريخيني يعك�سان منطًا من التعارف
احل�ضاري ،يف مقابل منط من التعارف اال�ستعالئي اال�ستئ�صايل .وهو منط ممتد عرب
التاريخ وجت�سد يف �شكله املعا�صر بعد نهاية احلرب الباردة يف م�أ�ساة حروب الإبادة
زمنيا ب�إبادة
والتطهري �ضد البو�سنيني والكو�سوفيني ب�صف ٍة خا�صة ،واقرتن ذلك ًّ
�أخرى يف القوقاز �ضد �شعب ال�شي�شان بعد تفكك االحتاد ال�سوفيتي.
ولقد �سبق وتعر�ض هذا ال�شعب بدوره ملواجهات من التهجري والإبادة يف
ظل الرو�سنة وال�سـﭭيتة ،وبعد �أن �أحكم القيا�صرة الرو�س هيمنتهم على القوقاز يف
منت�صف القرن التا�سع ع�شر ،بعد �صراع على النفوذ مع العثمانيني.
كل هذه احللقات من اال�سرتداد الرو�سي ،ومن اال�سرتداد ال�صربي
واملجري ،ال تقارن باال�سرتداد الأكرب يف الأندل�س.
 -3اال�سرتداد يف الأندل�س

مت عرب حلقات متتالية تدعمت خاللها قوة ق�شتالة و�أرجون ووحدتهما يف
مقابل تزايد جتزئة ممالك الأندل�س و�إماراتها من ناحية ،وتزايد مواالتهم وحتالفهم
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مع �إ�سبانيا �ضد بع�ضهم البع�ض �أم ًال يف النجاة� ،أو مبعنى �أدق �إطالة �أمد عدم
حتميا ،وخا�ص ًة مع افتقاد الن�صرة وف�شل ما قدم منها.
ال�سقوط ،الذي �أ�ضحى ًّ
ابتداء من احلروب ال�صليبية يف الأندل�س
ولقد �شهد اال�سرتداد عدة مراحلً :
(625هـ898 -هـ) ،والتي واجهت مقاومة وجها ًدا قبل تدهور روح اجلهاد لينتهي
ب�سقوط غرناطة ،و�صو ًال �إىل �إجبار امل�سلمني على التن�صر ،ثم �إجبارهم على ترك
لغتهم العربية ،وكل مظاهر احلياة وال�سلوكيات العربية والإ�سالمية و�إخ�ضاعهم
ملحاكم التفتي�ش(((.
وهنا ،بدا �أن منط التعارف والتوا�صل احل�ضاري الذي ازدهر يف خربة
ؤ�س�سا ح�ضارة قد حتول �إىل منط �آخر ا�ستئ�صايل.
الأندل�س م� ً
 -4من منوذج «طريق احلرير» �إىل منوذج العالقات االقت�صادية الدولية العثمانية

من لقطة الفتح� ،إىل لقطة العمران ن�صل �إىل لقطة التجارة واالقت�صاد يف
ظل تطور موازين القوى ال�سيا�سية والع�سكرية ،فالتجارة واالقت�صاد �شكالن من
�أ�شكال التوا�صل احل�ضاري امل�ستمرة مهما كانت �أ�شكال العداء �أو ال�صراع �أو
ازدهارا
التعاون بني الكيانات ال�سيا�سية� ،إال �أنها البد و�أن تت�أثر �صعو ًدا وهبوطًا �أو ً
وتراج ًعا �أو ا�ستقال ًال وتبعية ،بالتطور يف ال�سياقات ال�سيا�سية والع�سكرية املحيطة.
((( د .نادية حممود م�صطفى ،الع�صر العثماين من القوة والهيمنة �إىل بداية امل�س�ألة ال�شرقية ،مرجع �سابق،
�ص .44-46
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(((

 -1منوذج طريق احلرير

منوذجا للتفاعالت الب�شرية احلية وانتقال
�إذا كان منوذج طريق احلرير ،ميثل ً
املوارد من مركز ثقايف وح�ضاري �إىل �آخر يف م�سار ممتد من �أق�صى ال�شرق �إىل
مرورا بت�ضاري�س
�أق�صى الغرب عند الأرا�ضي الرتكية و�شاطئ املتو�سط العربيً ،
منوذجا على �شبكة
وجغرافيا طبيعية وب�شرية �شديدة التنوع� ،إال �أنه ميثل � ً
أي�ضا ً
م�صالح جتارية ودعوية ربطت بني جميع هذه الأطر الب�شرية والطبيعية والثقافية
عرب تاريخ ممتد.
وي�ستهل م�ؤلف الكتاب الف�صل الأول حتت عنوان «اخليط احلريري» ،مبقولة
ملاركو بولو الرحالة ،وهي(((�« :أيها الأمراء والأباطرة وامللوك العظماء والدوقات
واملاركيزات والفر�سان و�أع�ضاء الربملان والنا�س من كل الطبقات ،يا من ترغبون
يف معرفة �شعوب الب�شرية العديدة و�أقاليم العامل الكثرية املتباينة ،لت�أخذوا هذا
وليقر�أ عليكم .ف�سوف جتدون فيه كل ما هو عجيب �إىل جانب التواريخ
الكتاب ُ
املختلفة لأرمينيا الكربى وبالد فار�س وبالد التتار والهند وبالد كثرية �أخر».
وتعلي ًقا على هذه املقولة ،ف�إن م�ؤلف الكتاب يقدم �شهادة مهمة ذات داللة
�أ�سا�سية عن مو�ضع طريق احلرير من التوا�صل احل�ضاري بني ح�ضارتني� :شرقية
((( �إبرين فرانك ،ديفيد براون�ستون ،طريق احلرير ،ترجمة� :أحمد حممود ،املركز القومي للرتجمة ،القاهرة،
ط.2009 ،2
((( املرجع ال�سابق� ،ص.11
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زاهرة وغربية �آفلة (خالل الع�صور الو�سطى) ،وهذه ال�شهادة هي(((« :عندما �سجل
ماركو بولو م�شاهداته يف نهاية القرن الثالث ع�شر امليالدي ،لقي ذلك تقدير عدد
قليل من النا�س ومل ي�صدقه �إال عدد �أقل .فقد كان الأوروبيون الأجالف غري
املتعلمني الذين متيزوا ب�ضيق الأفق يف الع�صور الو�سطى ،يف ٍ
ريب من رواياته عن
املدن القدمية الواقعة و�سط بحار الرمال وعن ملوك البدو الذين يرفلون يف ثياب
من احلرير ويجل�سون على عرو�ش ُطليت بالذهب وعن املدن ال�شرقية التي تفوق
مدن �أوروبا عظمة وجما ًال.
ولكن ما مل يدركه ماركو بولو� ،أو من عا�صروه� ،إدراكًا كامالً� ،أنه جاء يف
حقبة مت�أخرة من تاريخ هذا الطريق العظيم الذي يقطع قارة �آ�سيا .فقد �أتيحت له
فر�صة ثمينة لر�ؤية طريق احلرير يف �أواخر ع�صوره الزاهية .فذلك هو �أعظم طرق
العامل القدمي ،طريق الإ�سكندر الأكرب والإمرباطور دارا العظيم وت�شاجن �شيان
وجنكيز خان.
وعلى مر الآالف من ال�سنني التي �سبقت زمن ماركو بولو� ،سار يف طريق
احلرير التجار والباحثون عن الرثوة واحلجاج واجلنود واملغامرون واملهاجرون
واملمثلون اجلوالون والالجئون� .أما التاريخ املتعارف عليه لبدء ال�سري يف طريق
احلرير ،فهو �سنة � 105أو  115قبل امليالد .ففي ذلك الوقت� ،سار ال�صينيون حتى
منت�صف الطريق عرب �آ�سيا ،لريبطوه بطريق م�شابه ي�سري من عند البحر املتو�سط �إىل
((( املرجع ال�سابق� ،ص.17-13
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و�سط �آ�سيا .ومع ذلك ،فالواقع يقول �إن طريق احلرير �أقدم من ذلك بكثري ،فرمبا
يعود �إىل �ألفي �سنة قبل ذلك �أو يزيد� ،إذ ظل طريق االت�صال بني البحر املتو�سط
وال�صني ما ال يقل عن �أربعة �آالف �سنة.
و�إذا كان طريق احلرير �أحد �أعظم الطرق التجارية يف العامل ،فقد يكون
كذلك �أكرثها �أهمية من حيث كونه طري ًقا لتبادل الأفكار .فعلى هذا الطريق،
انتقلت بع�ض �أهم الأفكار والتقنيات يف العامل ،كالكتابة والعجلة والن�سيج والزراعة
أي�ضا دور كبري على طول طريق احلرير .ورمبا
وركوب اخليل وغريها ،وكان للدين � ً
يكون الإ�سالم والبوذية �أهم الديانات التي �صاغت �شخ�صية الطريق يف ع�صر كل
منهما� ،إال �أن ديانات كثرية �أخرى عربت قارة �آ�سيا على هذا الطريق ،مثال ذلك
امل�سيحية والزراد�شتية واملانوية واليهودية واملزدكية والكونفو�شية والتاوية.
ويف الع�صور الو�سطى ،وبينما كانت �أوروبا تعاين من ال�ضعف� ،أر�سلت
بع�ضا من �أعظم �إ�سهاماتها ،و�إن مل تتعمد ذلك.
ال�صني املزدهرة �إىل الغرب ً
و�شملت تلك الإ�سهامات الورق والطباعة� ،أو ما �أطلق عليه مايكل �إدواردز
«�سقالة العامل احلديث»� ،إىل جانب التفكري اجلديد والتطورات العملية يف الطب
والفلك والهند�سة ،عالوة على الأ�سلحة التي ت�شمل القو�س والن�شاب ومعدات
احل�صار والبارود والعجالت احلربية.
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وال عجب �-إذن� -أن يحظى هذا ال�شريان الآ�سيوي باهتمام بع�ض
ال�شخ�صيات العاملية العظيمة .فمنذ �أقدم الع�صور وهذا الطريق به من املغريات ما
طموحا.
ي�ستحق اهتمام �أكرث الغزاة ً
ومع ذلك ،مل يكن النا�س جمي ًعا مغرمني باالت�صال ب�آ�سيا .فعلى مر
الع�صور ،كانت هناك �شكوى من �إف�ساد رفاهية ال�شرق ل�سكان الغرب و�إبعادهم
عن احلياة الب�سيطة التي تتميز بالنقاء.
 ....وعلى امتداد تاريخ الطريق مل يتمكن من قطعه ذهابًا وعودة �إال قليل
تقريبا مير عرب العديد من
من النا�س .وهذا الطريق الذي ميتد خم�سة �آالف ميل ً
البالد التي تغار على �أرا�ضيها ،ومما يحققه الو�سطاء التجاريون من �أرباح وكانت
بالد فار�س �أكرث تلك البالد غرية.
 ....ويف الع�صور الو�سطى ،التي حكم فيها امل�سلمون الغرب وملعت �أ�سرة
تاجن يف ال�شرق ،مل يقطع الطريق بحرية �سوى عدد قليل من النا�س ،فعلى الدوام
كان قطاع �أو �آخر من هذا الطريق املحفوف بالعذاب ُيبتلى باحلروب �أو الثورات.
 ..ومل تتوحد �آ�سيا حتت راية واحدة �إال يف �أواخر القرن الثالث ع�شر و�أوائل
القرن الرابع ع�شر .ويف تلك الفرتة ،وفر املغول ،الذين يعتربهم الغرب جمرد �شعب
مدمر ،الأمن وال�سالمة للم�سافرين بني ال�شرق والغرب .ويف تلك احلقبة الق�صرية
من ال�سالم املغويل اجته التجار الأوروبيون �إىل ال�صني يف رحالت منتظمة.
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 ....وبزوال دولة املغول انق�ضت �آخر �أيام طريق احلرير العظيمة� .إذ عادت
�شعوب �آ�سيا �إىل ما كانت عليه من انق�سام وفرقة وعاد ال�شرق والغرب ينظر كل
وكثريا ما متيزت تلك النظرة بغرابة
منهما للآخر نظرة كلها خيال ورومان�سيةً .
�شديدة ،وعند �سقوط الق�سطنطينية ،يف منت�صف القرن اخلام�س ع�شر ،ظل طريق
احلرير مقطو ًعا متا ًما لبع�ض الوقت .ورغم ا�ستئناف التجارة وال�سفر عرب �آ�سيا ،مل
تقم لطريق احلرير قائمة ،ويف ع�صر الك�شوف اجلغرافية كان �أهل غرب �أوروبا
يفتحون طرقًا بحرية جديدة ،لي�س �إىل العامل اجلديد فح�سب و�إمنا كذلك �إىل
ال�صني حول �آ�سيا و�إفريقيا ،ومل يكن هناك ب�أ�س من قطع الرحلة يف عام �أو يزيد
و�ضياع العديد من الأرواح ،خا�ص ًة قبل �أن يتعلم البحارة كيف يتقون مر�ض
الإ�سقربوط .ومل يكن الطريق البحري مير يف � ٍ
أرا�ض تابعة لأحد ،ومل يكن
�سببا يف
الو�سطاء يقا�سمون التجار �أرباحهم ،لذلك كان ظهور الطرق البحرية ً
م�سيطرا على �آ�سيا ،لقد
�أفول جنم ذلك الطريق الربي ،الذي ظل �آالف ال�سنني
ً
انقطع اخليط احلريري.
ويف ع�صور االنحطاط التي تلت ذلك ،ن�سيت ال�شعوب التي تعي�ش على
امتداد طريق احلرير تلك العظمة التي �شهدها �أ�سالفهم� ،أما تلك املدن التي
وعمرها
�شيدها الفاحتون العظام و�أحياها امل�ستوطنون والالجئون و�أثراها التجار َّ
نهبا للرمال».
وغالبا ما هجرها �أهلها وتركوها ً
الكهنة ،فقد انكم�شتً ،
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و�إذا كانت توازنات القوى ال�سيا�سية والع�سكرية وحتوالتها قد �أثرت يف
ازدهار هذا الطريق �أو تراجعه ،مما ال �شك فيه �أن حتوالت القوى العاملية الراهنة
نحو قارة �آ�سيا ومع كل احلديث عن «القرن  21قرن �آ�سيا» ومع كل احلديث عن
توازنات القوى الآ�سيوية وحتالفاتها يف مواجهة حتالفات القوى الأوروبية-الأمريكية
وم�صاحلها العاملية ويف �آ�سيا ب�صف ٍة خا�صة ،فن�شهد حماوالت لإحياء «طريق احلرير»
كنموذج على تنظيم امل�صالح االقت�صادية بني مراكز ثقافية وح�ضارية ،بل وقوى
�سيا�سية خمتلفة.
ويف هذا ،يقول مرتجم الكتاب�« :إن  40دولة �آ�سيوية �أعلنت 1996
من �إيران ،قيام طريق احلرير اجلديد من خالل �شبكة خطوط �سكك حديدية
تربط بني بكني �شرقًا والبحر املتو�سط غربًا» .وي�صف املرتجم هذا احلدث الراهن
ودالالت ذاكرته احل�ضارية كالآتي((( ...« :وهكذا ،تعود احلياة �إىل طريق احلرير
الذي خطه التجار منذ ما يربو على الألفي �سنة ،عندما كانوا ينقلون النفائ�س
بني ال�شرق والغرب .وهو الطريق الذي �سار عليه الغزاة والفاحتون ،كالإ�سكندر
الأكرب والرومان والفر�س وجيو�ش الفتح الإ�سالمي وجحافل جنكيزخان وهوالكو
وتيمور لنك ،وحمل هذا الطريق الدعاة واملب�شرين البوذيني واليهود وامل�سيحيني
وامل�سلمني ،وعليه �سار الرحالة العظام �أمثال �شيان ت�سوجن وابن بطوطة وماركو
بولو ،الذين لوالهم ملا عرفنا كيف كان حال الطريق يف الع�صور التي عا�شوا فيها.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.8-7
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وقد عا�ش هذا الطريق �سنوات ع ٍّز وازدهار ،و�أخرى من الك�ساد واالنقطاع.
ازدهارا فكانت عندما خ�ضعت البالد الواقع فيها لإمرباطوريات
�أما �أكرث �أيامه
ً
قوية ،كما حدث يف عهد الفر�س واملغول ،يف حني �أدى �ضعف الدول التي مير
فيها وحدوث حروب و�صراعات فيما بينها �إىل انقطاع الطريق.
وعلى مر التاريخ ،كانت هناك مدن تظهر و�أخرى تختفي ،تب ًعا ملوقعها من
طريق احلرير ،متا ًما كما حدث مع تدمر والبرتاء اللتني ازدهرتا مبرور جتاه طريق
احلرير عليهما ،ثم انهارتا وطواهما الن�سيان حني ابتعد م�سار الطريق عنهما".
 -2منوذج التاريخ االقت�صادي واالجتماعي للدولة العثمانية
ن�ستطيع ا�ستخال�ص جما ًال �آخر للتعارف ،وكيف ت�أثر بحالة توازن القوى
�سلما �أو حربًا ،فتحت عنوان «التجارة العاملية» ،جند اجلزء الأول من كتاب «تاريخ
ً
(((
الدولة العثمانية االقت�صادي واالجتماعي» ي�شري �إىل الآتي « :كانت تعاليم
ال�شرع الإ�سالمي حتظى ب�أهمية عظيمة ّ
وتتحكم بعالقات العثمانيني مع �أوروبا،
وال ميكن فهم �أي درا�سة بدون هذه التعاليم ...قبل عام  ،1800مل تكن التجارة
أي�ضا
العاملية بني الدولة العثمانية و�أوروبا حمكومة بتكاليف النقل فح�سب ،و�إمنا � ً
وثقافيا ،وحروب احلدود
دينيا ًّ
بال�صراعات املتكررة بني هذين العاملني املتناف�سني ًّ
امل�ستمرة ،ون�شاطات القرا�صنة .ومع ذلك ،ف�إن احلاجات االقت�صادية املتبادلة
((( خليل �أيناجلك ،دونالد كواترت (حمرران) ،التاريخ االقت�صادي واالجتماعي للدولة العثمانية (املجلد الأول
 ،)1600-1300ترجمة :د .عبد اللطيف احلار�س ،دار املدار الإ�سالمي� ،2007 ،ص.291-287
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الإلزامية فر�ضت على كال اجلانبني احلفاظ على عالقات جتارية ودية حتى
خالل �أوقات احلرب ،وكان ال�سلطان  -الإمام مينح ال�ضمانات ال�ضرورية للإقامة،
واالنتقال والتجارة يف الأرا�ضي العثمانية بح�سب مبد�أ الأمان الإ�سالمي ،فقط
لغري امل�سلمني من دار احلرب الذين يقدمون تعه ًدا «بال�صداقة والنية احل�سنة».
ونتيجة لذلك ،ف�إن الدول �أو الأفراد املعتربين �أعداء للإ�سالم كانوا يحرمون من
تلك ال�ضمانات الر�سمية ،وميكن ا�ستعباد مثل ه�ؤالء النا�س.
ر�سميا من قبل رئي�س
�إن املبد�أ الأ�سا�سي لالمتيازات هو ً
دائما «�أمان» �أعطي ًّ
وغالبا ما
اجلماعة الإ�سالمية يف مقابل التعهد بال�صداقة من قبل غري امل�سلمنيً ،
كان العثمانيون مييلون �إىل تف�سري مثل هذا التعهد على �أنه نوع من التحالف.
وعلى قاعدة التعهد «بال�صداقة» ،توقع العثمانيون ،رغم �أن ذلك مل يكن
معربا عنه يف الوثيقة ،ح�صول رعاياهم على امتيازات متبادلة ،وقد ا�ستفاد الرعايا
ً
العثمانيون غري امل�سلمني مثل :اليهود ،والأرمن ،واليونان وال�سالف ب�شكلٍ
خا�ص ،من احلماية املعطاة للعثمانيني يف اخلارج و�أن�ش�أوا منذ القرن اخلام�س ع�شر،
جاليات جتارية مزدهرة...
توقع العثمانيون ،وب�شكل رئي�سي ،من منحهم االمتيازات احل�صول على
امتيازات �سيا�سية من الدول امل�ستفيدة� ،أي فر�صة احل�صول على حليف �ضمن
أي�ضا من عالقاتهم التجارية مع �أوروبا،
العامل امل�سيحي ...وا�ستفاد العثمانيون � ً
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فقد ح�صلوا على �سلع نادرة و�إ�سرتاتيجية ...اعتربت املنافع املالية الناجتة عن هذه
التجارة �أحد �أكرث نواحيها �أهمية ،فقد قدمت الر�سوم اجلمركية مبالغ نقدية كبرية
كانت اخلزانة الإمرباطورية يف �أم�س احلاجة �إليها ...ويف ظل االمتيازات منح
الأجانب غري امل�سلمني الإذن بالتنقل والتجارة احلرة يف الأرا�ضي العثمانية .لكن
عمليا لأع�ضاء الدول الأجنبية �إال بالإقامة فقط يف بع�ض املرافئ ب�أحياء
مل ي�سمح ًّ
حمددة �أو خانات �ضمن هذه املرافئ ،ومتتعوا يف �إزمري ،وحلب وغلطة بدرجة عالية
من حرية احلركة».
وقد ا�ستهل خليل �إيناجلك �أحد حمرري الكتاب مقدمة اجلزء الثاين
منه((( ،بالقول �إن درا�سة الأحداث ال�سيا�سية ت�سبق قيام م�ؤلفي الكتاب على
درا�سة االقت�صاد واملجتمع يف مراحل تطور الع�صر العثماين.
ومن ناحية �أخرى ،بني كيف �أن القوة العثمانية ،ال�سيا�سية والع�سكرية
قد �أحيت التجارة ال�شرقية بني الهند وال�شرق الأو�سط ،وحافظت على العامل
الإ�سالمي طيلة �أربعة قرون من الأخطار اخلارجية ،التب�شريية واال�ستعمارية
ويف نف�س الوقت فقد كان للدور العثماين العاملي وج ًها �آخر �إذ ي�شري خليل
�إيناجلك»(((« :وهناك حقيقة تاريخية مد َّونة حتى يف مناهج التاريخ املدر�سية �أال
ابتداء من علم الريا�ضيات وحتى فنون
وهي� :إن الأوروبيني تعلموا كافة العلوم ً
((( خليل �أيناجلك ،دونالد كواترت (حمرران) ،الدولة العثمانية التاريخ االقت�صادي واالجتماعي (املجلد الثاين
 ،)1914-1600ترجمة :د .قا�سم عبده قا�سم ،دار املدار الإ�سالمي� ،2007 ،ص.35-25
((( املرجع ال�سابق� ،ص.30-29
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الن�سج والأ�صباغ ونظم ال�شركات غري اخلا�صة وغريها من ح�ضارة ال�شرق الأدنى،
ودون �إدراك هذا املفهوم ال ميكن فهم و�إدراك ما ي�سمى بـ«املعجزة الأوروبية»،
واعتبارا من عام  1150منحت الدول الإ�سالمية امتيازات التجارة احلرة
ً
للأوروبيني يف البلدان الإ�سالمية.
دورا يف تطوير االقت�صاد الر�أ�سمايل
ومن دون �شك ،فقد لعب العثمانيون ً
الأوروبي وذلك بتو�سيع امتيازاتهم الر�أ�سمالية ...وباخت�صار ميكن القول� :إنه
ال ميكن فهم تطور �أوروبا احلديثة بغ�ض النظر عن احل�ضارة الإ�سالمية والتعاون
الإ�سالمي ،و�سوف يجد القارئ تفا�صيل كل ذلك يف هذا الكتاب».
و�سيا�سيا،
ع�سكريا
ويف املقابل ،حني بد�أ الدور العثماين العاملي يف الرتاجع
ًّ
ًّ
وبد�أ ع�صر الإ�صالحات �أو التنظيمات ،ف�إن اجتاهات االقت�صاد العاملي �سجلت ًّمنوا
أوروبيا مت�سار ًعا نتيجة اختالل امليزان التجاري ل�صالح �أوروبا الر�أ�سمالية الأمر
� ًّ
�سلبا على الدولة العثمانية ،والتي كانت تواجه م�شاكل تتفاقم وهو الأمر
الذي �أثر ً
الذي انعك�س على التجارة وال�ضرائب واجلمارك والعملة العثمانية(((.
بعبارة موجزة :ف�إن املدخل لتفا�صيل العالقات االقت�صادية والتجارية
العثمانية مع العامل هو حالة العالقات ال�سيا�سية وميزان القوة ال�سيا�سية ،كما
أي�ضا م�ؤ�شر على �أو مدخل للت�أثري يف
�أن حالة هذه العالقات االقت�صادية هي � ً
((( املرجع ال�سابق� ،ص.39-36
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حالة العالقات ال�سيا�سية ،وقد كان و�ضع التجار الأجانب واالمتيازات العثمانية
أ�سا�سيا يف هذا اجلانب من التعارف.
وهجرات ال�سكان ،ووزن العمالت ً
حمورا � ًّ
ومن الوا�ضح� ،أن هذا اجلانب مو�ضوعه هو «االقت�صاد ال�سيا�سي الدويل»
«للتعارف» ،ودوره يف ت�شكيل عالقات القوى العاملية يف الع�صر العثماين.
ويوجز خليل �إيناجليك هذا املدخل يف عبارات وا�ضحة و�شاملة ت�شرح
بي�سر تفا�صيل ممتدة عرب �أكرث من �أربعة قرون تفاعل خاللها االقت�صاد وال�سيا�سة
داخليا
وخارجيا وهي الآتية(((« :عالقات الدولة بالغرب التي تكثفت بعد القرن
ًّ
ًّ
ال�ساد�س ع�شر ،لقد كانت الدولة العثمانية �أول �إمرباطورية �آ�سيوية ت�شهد ت�أثري
نهو�ض �أوروبا وتو�سعها البارزين يف احلقلني االقت�صادي والع�سكري .وبينما كان
مهتما يف احلفاظ على ال�سوق العثماين وا�ستغالله ك�أمر حيوي
الغرب التجاري ًّ
لالقت�صاد الغربي ،ف�إن ك ًّال من �إمرباطورية �آل هاب�سبورغ والإمرباطورية الرو�سية،
م�ستفيدتان من التطورات اجلديدة يف التكنولوجيا الع�سكرية ،بد�أتا �سيا�سة
عدوانية لغزو وتق�سيم الإمرباطورية العثمانية.
يف هذه املرحلة اجلديدة ،غيرَّ ت الهيمنة الأوروبية و�ضع الإمرباطورية
العثمانية ،من ال�سيطرة �إىل التبعية املتزايدة .ويف حماولة للخروج من هذه الأزمة،
�سعى العثمانيون �أو ًال �إىل �إ�صالح م�ؤ�س�ستهم الع�سكرية ،ثم تنظيماتهم الإدارية،
((( املرجع ال�سابق� ،ص.48-47

200

نادية حممود م�صطفى

200

لذا ظهر بالن�سبة للعثمانيني ما ميكن ت�سميته امل�س�ألة الغربية� ،أي حماولة جمتمع
�إ�سالمي تقليدي �أن يحدد �إىل �أي مدى ب�إمكانه �أن يتبع الطرق الغربية.
ترافقت هذه التغيريات الع�سكرية والإدارية مع ت�سارع وترية اال�سترياد من
الغرب.
من التطورات الأكرث �أهمية يف املرحلة التي تلت املرحلة التقليدية،
ظهور «الليربالية» العثمانية يف املو�ضوعات الثقافية واالقت�صادية ،وقد تو�سعت
االمتيازات التجارية لتطال كل الدول الأوروبية.
 ...ويف القرن العثماين الأخري ،ا�س ُت�ؤنفت الليربالية بالق�ضاء على
الإنك�شارية عام  ،1826وهي التي كانت حتمي امتيازات النقابات احلرفية،
وباملعاهدة الإنكليزية  -الرتكية عام  .1838لقد �ضعفت م�ساعي احلكومة لتوجيه
تدريجيا من الآن ف�صاع ًدا ،بعد �أن كادت ت�ؤدي �إىل تدمريه يف �أواخر
االقت�صاد،
ًّ
القرن الثامن ع�شر� .إال �أن احلكومة �سعت جمد ًدا يف القرن التا�سع ع�شر ،للتدخل
واحلماية.
� ...إال �أن احلروب وخ�سارة الأرا�ضي ا�ستمرت يف تدمري �شبكات التجارة
وت�شكيل �شبكات جديدة ،ما �أثر وب�شكل عميق يف الن�شاطات الزراعية وال�صناعية
يف �أعقاب ذلك.
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 ...لقد �سعينا لعر�ض تف�سري للوقائع االجتماعية واالقت�صادية يف حميطها
العاملي».
خال�صة القول� ،إن النموذج التاريخي لهذا النمط من «التعارف» خالل
«الإ�صالحات يف ظل �ضغوط خارجية»((( ،البد و�أن يقود �إىل منط من الإ�صالح
«ال�ضال» والتابع.
وهذه اخلربة تلقي بالكثري من ال�ضوء على م�سار ونتائج خربات الإ�صالح
اجلارية يف العامل الإ�سالمي ،يف ظل �شبكة من ال�ضغوط والتدخالت اخلارجية.
فهل �ستعي الثورات العربية مغزى هذه اخلربة التاريخية ،وهي ت�ؤ�س�س
لنظم جديدة ت�أملها ال�شعوب� ،أال ميكن للتعارف على الآخر �أن يتم لأمور �أخرى
احتذاء �أو تقلي ًدا؟
ولي�س جمرد النقل عنه فقط
ً

((( حول مزيد من التفا�صيل انظر :د .نادية حممود م�صطفى ،الع�صر العثماين ،مرجع �سابق .د .نادية حممود
م�صطفى ،الدولة العثمانية يف درا�سات التاريخ الإ�سالمي والنظام الدويل( ،يف) :د .عبد الوهاب امل�سريي
(حمرر) �إ�شكالية التحيز :ر�ؤية معرفية ودعوة لالجتهاد� .أعمال الندوة التي نظمها املعهد العاملي للفكر
الإ�سالمي يف وا�شنطن بالتعاون مع نقابة املهند�سني .القاهرة يف  21 -19فرباير  ،1992املعهد العاملي للفكر
الإ�سالمي ،القاهرة.1994 ،
 د .نادية حممود م�صطفى ،حممد علي بني الدولة العثمانية والتوازنات الأوروبية :من عواقب التناف�س الإ�سالميالبيني �إىل قيود و�ضغوط امل�ساندة الأوربية ،بحث مقدم �إىل :ندوة "مائتي عام على ت�أ�سي�س دولة حممد علي "
التي عقدت يف جامعة القاهرة :مركز البحوث والدرا�سات ال�سيا�سية �أبريل  ( .2007حتت الطبع).
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املحور الثاين :مناذج الهجوم ،الدفاع ،اال�ستعمار ،خالل الهجوم ال�صليبي
واملغويل على القلب الإ�سالمي والدفاع عنه �إىل مناذج خالل تطور الهجمة
الأوروبية احلديثة
من �أهم املفا�صل التاريخية يف هذا ال�صدد :من احلمالت ال�صليبية �إىل
هجمات الفرجن يف املتو�سط �إىل الك�شوف اجلغرافية� ،إىل غزوة التتار �إىل احلملة
الفرن�سية وبداية اال�ستعمار احلديث للقلب العربي الإ�سالمي� ،إىل التنظيمات
والإ�صالحات يف مرحلة ال�ضعف والتجزئة.
فما هي النماذج التاريخية الكا�شفة عن �أمناط التعارف املتقابلة خالل وعرب
هذه املفا�صل التاريخية املهمة؟
 -1منوذج تعارف امل�ؤرخ �أ�سامة بن منقذ الكناين ال�شريازي على ال�صليبيني
يف «رد االعتبار»(((.
يقدم هذا الكتاب مذكرات �أ�سامة بن منقذ يف حروب الإفرجن التي
�أ�سماها الأوروبيون احلروب ال�صليبية ،ومن الرتجمة التي قدمها حمقق الكتاب
ل�شخ�ص �أ�سامة وطبيعة الفرتة الزمنية التي عاي�ش خاللها ال�صليبيني((( ،يت�ضح
(((	�أ�سامة بن منقذ الكناين ال�شيزري ،رد االعتبار (مذكرات �أ�سامة بن منقذ يف احلروب ال�صليبية مع ملحقها يف
�أخبار ال�صاحلني وم�شاهد ال�صيد والقن�ص) ،دقق ن�صو�صها وف�صل فقرها وقدم لها وعلق عليها :د .عبد الكرمي
الأ�شرت ،املكتب الإ�سالمي ،بريوت ،عمان ،ط.2008 ،2
((( املرجع ال�سابق� ،ص.8-7
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مدى �أهمية هذا الكتاب يف ت�صوير عادات �أهل ال�شام وفل�سطني يف غمرة تلك
احلروب ،والأهم هو ر�ؤيته عن «ال�صليبيني» خالل معاركهم وخالل تفاعلهم مع
امل�سلمني.
واملذكرات على هذا النحو  -وفق مقدمة املحقق  -متثل وثيقة حية من
وثائق حروب الإفرجن ،حيث مل ي�ؤرخ �أ�سامة للمعارك ال�سيا�سية والع�سكرية،
ولكنه �صور حياة النا�س وهم يعاملون هذا العدو .ومن ثم ،يرى املحقق" :
� َّأن قيمة الكتاب تبدو يف ح�سن ت�صويره ملجتمعه الذي كان ي�ضطرب ا�ضطرابًا
وتفرق الأهواء ،و َغلَبة الأطماع ،واختالل الأمن،
عني ًفا مبا يلقى من كرثة الفنتُّ ،
وف�شو بع�ض التيارات الفكرية املتطرفة فيه ،ثم بو�صف ما يرزح حتته من ِث َقل غزو
ّ
الإفرجن ،وا ّت�ساع �أذاه ،ونهو�ض النا�س له ،ففي هذا اجلانب يبدو الكتاب وثيق ًة
حية من وثائق حروب الإفرجن  -وهي �أطول حروب التاريخ �إىل اليوم  -ال نعرف
لها �شبي ًها...
ف�إن �أ�سامة مل يكن يعب�أ فيه ب�أخبار املعارك والت�أريخ لها ،على نح ِو ما نعرف
�صور-عن طريق ال�سرد احلكائي
يف كتب التاريخ التي � َّأر َخت لها ،ولكنه كان ُي ِّ
وا�ستح�ضار الوقائع واملواقف -حياة النا�س التي جتري حتت �سطح الأحداث
الدامية ،ويقف عند ال�صور العميقة امل�ؤ ّثرة منها ،وما كان يقع لهم داخل بيوتهم،
ويف مواطن ِج ِّدهم و َلهوِهم ،وما كانوا يقولونه لأنف�سهم وهم ُي ِ
واجهون املوت،
جاء ُهم من الأر�ض الكبرية (�أوربة،
�أو وهم ُيعا ِملون هذا العد ّو الغريب الذي َ
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كما كانوا ُي�سمونها) ويتكلَّم لغ ًة غربي ًة ال يفهمونها ،ويبدو فظًّ ا غليظًا مل ت�صقله
�ضخما ال ت�سعه العني.
جهما ً
احل�ضارةً ،
ومن هنا ،يتهي�أ لدار�سي تاريخ التبادل الثقايف والنمو االجتماعي لهذه
�صورا دالة من عملية املثاقفة التي متت بني �شعوبها
املنطقة� ،أن يجدوا يف الكتاب ً
من ناحية ،وبينها وبني �شعوب الإفرجن من ناحية �أخرى(((.
واجلدير باملالحظة� ،أن هذه املذكرات قد قدمت �صورة لل�صليبيني تبني
افتقار الغرب ،يف ذلك الوقت �إىل �أ�شياء ثقافية وح�ضارية كثرية ،فما هي وكيف
نقلها �أ�سامة بن منقذ؟
(((
يقول املحقق يف هذا ال�صدد �أن الكتاب يعد
حية قلّ نظريها يف
ة
«وثيق
:
ً
ّ
بالتفوق احل�ضاري العام يف القرون الو�سطى ،وخطوه يف ر ِّد غزو
ر�صد �إح�سا�سنا ُّ
التفوق يف الأ�سلوب الذي كنا نتناول به
الإفرجن ديارنا �أيام تلك احلروب� .أعني ُّ
حياتنا ونظمها يف ال�سيا�سة واالجتماع والرتبية والعمل ،وتتح َّقق فيه نظرتنا �إىل
الإن�سان والوجود ،وما ينتج من نتاج العقل واملادة والروح� ،إذ مل يكن عند ه�ؤالء
الغزاة ،على ما يبدو يف الكتاب ،ما نتعلم منه ،وقد كانوا ،يف كرثتهم الغالبة،
ع�ساكر وفالحني يعي�شون يف قالع وح�صون مفردة».

((( املرجع ال�سابق� ،ص.21-19
((( املرجع ال�سابق� ،ص.26-25

تعارف احل�ضارات ..مناذج تاريخية خالل احلرب والدبلوما�سية
205

205

عربيا ُم�س ِل ًما ،يحفظ تقاليد
وي�شخ�ص لنا �أ�سامة ،يف جملة الكتابً ،
فار�سا ًّ
الفتوة الإ�سالمية ،يف �أح�سن مظاهرها و�أقوالها (ال�شهامة والإقدام واجلر�أة وااللتزام
ّ
ا ُخل ُلقي)....
(وي�شخ�ص) ....لأهم �صفات الرجال الكبار الذين يراهم ينت�سبون ،بحق،
�إىل �أ ّمته ،و ُي ِ
ظهر �أم�ضى �أ�سلحتها يف املعرتك الذي خا�ضوه� :إميانهم باهلل مقدر
تفر ِد �شخ�صيتهم الذي
الأقدار وموقت الآجال والأعمار� ،إىل جانب �إح�سا�سهم ِب ُّ
جم َعهم على اختالف الأ�صول واملنا ِبت ،ووقفهم من الغزو وال ُغزاة مو ِق َف امل�ؤ ِمن
َ
بالن�صر ،القاد ِر على �صنع �أ�سبابه ،على امتداد املعركة الطويلة ،وعلى ما عانوا
فيها من مت ُّزق ال�شمل وتخاذُل القيادات وتغليب م�صاحلها الذاتية ال�ضيقة� ،أحيانًا
تهي َ�أت الظروف لظهوره يف ليايل
كثرية ،قبلَ �أن ي�شغلَ ال�ساحة البطلُ الذي َّ
املحنة احلا ِلكة.
حدا مل يكن يرى معه ،يف الإفرجن
...وبلغ �أ�سامة من قوة هذا الإح�سا�س ًّ
الغزاة� ،أكرث من «بهائم فيهم ف�ضيلة ال�شجاعة والقتال ال غري ،كما يف البهائم
�سكن بالد امل�سلمني
ف�ضيلة القوة واحلمل!» ويرى � َّأن َمن تبل ََّد منهم (�أيَ :
وعا�شر ُهم) «�أ�صلح من القريبي العهد ببالدهم ،لكنهم �شاذ ال ُيقا�س عليه»! ويبلغ
َ
وطبهم ،ويدين ق�سوة قلوبهم ،وبداوة طباعهم،
�أن ي�سخر من �أحكامهم وفقههم ّ
وجفاء �أخالقهم .ويعجب من �ضعف غريتهم على �أعرا�ضهم و ِقلّة نخوتهم« :يكون
الرجل منهم مي�شي هو وامر�أته ،يلقاه رجلٌ �آخر ،ي�أخذ املر�أة ويعتزل بها ويتحدث
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طولت عليها خالّها مع
معها ،والزوج وا ِق ٌف ناحية ينتظر فراغها من احلديث .ف�إذا َّ
املتحدث وم�ضى!» «ما فيهم غري ٌة وال نخوة ،وفيهم ال�شجاعة العظيمة ،وما تكون
ِّ
ال�شجاعة �إ ّال من النخوة والأنَفة من �سوء الأحدوثة!».
وي�صور� ،إىل جانب هذا ،م�شاهد رائعة من ِ
ون�ساء ،ومن
ثبات قو ِمه رجا ًال ً
و�ش َغ ِفهم باملغامرة وا�ستهانتهم
متا�س ِكهم وتدا ُف ِع ِهم على ال ِفداء وطَ ل َِب ال�شهادةَ ،
ُ
باخلطر ،و�إميانهم بقدرتهم على انتزاع الن�صر ،حتى َلينامون ب�أ�سلحتهم ،ويندفعون
�إىل القتال لأول بادرة(((.
�إال �أن هذه ال�صورة التي قدمها �أ�سامة بن منقذ عن الإفرجن قد تعر�ضت -وفق
مقدمة املحقق(((  -النتقادات انطالقًا من العالقات التي كان يجريها �أ�سامة مع
الإفرجن ،والتي �ساعدته على تبيان هذه ال�صور عن قرب .وقد ر�أى فيها البع�ض
اجتا ًها للمهادنة مع الإفرجن وموادعتهم ،ور�أى فيها البع�ض الآخر انعكا�س ملرجعية
�أ�سامة وهويته الفكرية املت�شبعة بقيم الإ�سالم و�أطره املرجعية يف الوجود وال�سلوك
والعالقات ،و�أنه و�إن فر�ض عليه التعامل مع الإفرجن �إال �أنه مل يفرط بالأ�سا�س
حرجا يف �أن
الثقايف الذي ي�ؤ�س�س لهويته واختالفه ،ويف نف�س الوقت مل يجد ً
يكون و�سيطًا نافذًا بني امل�سلمني والإفرجن.
((( حول هذه ال�صفات انظر على التوايل الفقرات الآتية من كتاب �أ�سامة بن املنقذ (والتي حددها املحقق يف
هوام�ش مقدمته) :الفقرات ،110 ،92 ،75 ،74 ،168 ،167 ،162 ،161 ،174 ،173 ،165 ،175 ،161
أي�ضا� :آخر الفقرة .169
 .120 ،183 ،158 ،156 ،149 ،113انظر � ً
(((	�أ�سامة بن املنقذ ،مرجع �سابق� ،ص.30-28
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�إن هذا النموذج الذي تناوله �أ�سامة بن منقذ بق�ص�صه وذاكرته ،ليبني منطًا
مفرو�ضا من التعارف يف ظل احلرب ،وهو التعارف على املعتدي على الأر�ض
ً
املعتدى عليه ،وهو تعارف ،كانت له دوافعه و�أهدافه ،ف�ض ًال عن تزامن هذا النمط
من التعارف خالل احلروب والدبلوما�سية مع �أمناط �أخرى من تبادل الأفكار
واحلوار ومن العالقات الر�سمية وروابط �إن�سانية ،وهدنات واتفاقات اقت�صادية
وزيارات وخمالطات يف الأ�سواق واحلمامات والبيوت واملزارات(((.
ومما ال �شك فيه �أن هذا النمط من التعارف البد و�أن يقدم داللة بالن�سبة
حلالة راهنة من االعتداء ،اال�ستيطاين ،وهي حالة امل�شروع ال�صهيوين يف فل�سطني
وكيف تطور وتدعم حتى ت�أ�س�ست �إ�سرائيل ،وما تال ذلك من �أمناط تعارف
(ق�سرية) بني العرب امل�سلمني وامل�سيحيني واليهود ،وبني الوافدين امل�ستوطنني
املعتدين من اليهود ال�صهاينة .فكيف نو�صف هذا النمط من التعارف الق�صري؟
وكيف نقر�أ �أدواته وكيف نحدد عواقبه والأهم كيف ن�ست�شرف م�آالته وخامتته
على �ضوء ذاكرة النماذج التاريخية ال�شبيهة؟
 -2منوذج «الفندق» وتطوره :قناة تعارف التجار بني احلرب وال�سلم
مل يكن احتكاك املماليك ومواجهتهم مع الإمارات ال�صليبية يف ال�شام
يف �آخر مراحل حياتها وحتى متت ت�صفيتها� ،إال الوجه الأول لعملة العالقات مع
«الغرب امل�سيحي» ،وكان الوجه الثاين للعملة هو االحتكاك مع «ممالك الإفرجن».
((( املرجع ال�سابق� ،ص.32
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وتقدم اخلربة اململوكية خربة غنية من التفاعالت عرب حو�ض املتو�سط والتي
ت�شابكت فيها احلروب مع الدبلوما�سية مع العالقات ال�سلمية التعاونية ،ومن ثم
فهي متثل منط التعامل املقاوم ،يف مقابل منط االمتداد الذي قدمته التفاعالت
العثمانية الأوروبية املتزامنة مع الع�صر اململوكي ،ثم التالية عليه �أو يف مقابل
منط اال�سرتداد امل�سيحي يف الأندل�س ،ويف رو�سيا والقوقاز و�آ�سيا الو�سطى الذي
تزامنت بدايته مع الع�صر اململوكي وا�ستكمل حلقاته مع الع�صر العثماين(((.
وهذا النمط للتفاعالت اململوكية الأوروبية((( الذي بدا جدي ًدا مل ينه
ال�صراع ال�سيا�سي والعقيدي القائم بني العاملني ،ولكن �أفرز �أدوات جديدة
لإدارته ،ويف �إطار �أكرث من االجتاه للتعارف بني ال�شعوب ت�أثر �صعو ًدا وهبوطًا
بحالة احلرب �أو ال�سلم �إذ �أخذت العالقات ال�سلمية دفعة قوية مع نهاية احلروب
ال�صليبية ،وعلى نحو �أثار الت�سا�ؤل هل انتهت الروح ال�صليبية الأوروبية؟ وهل
انتهى اجلهاد الإ�سالمي؟ وهل يدخل التعارف مرحلة جديدة؟
ومع تنوع اجتاهات الإجابة على هذه الأ�سئلة� ،إال �أن من واقع ا�ستقراء وقائع
التاريخ الدبلوما�سي واملقابلة بني التحليالت املختلفة((( ،ميكن القول(((� :إنه يف
ظل الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية للطرف الأوروبي يف نهاية الع�صور الو�سطى
(((
(((
(((
(((

د .نادية حممود م�صطفى ،الع�صر اململوكي ،مرجع �سابق� ،ص.12-7
املرجع ال�سابق� ،ص.40-38
املرجع ال�سابق� ،ص.42-38
املرجع ال�سابق� ،ص.42
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كان ب�إمكان الفاعلني الإ�سالميني الأ�سا�سيني ،املماليك ،والعثمانيني توظيف هذه
الأو�ضاع خلدمة وحماية الإ�سالم حيث �إن التغري يف طبيعة ال�صليبية مل يكن
يعني انتهاء ال�صراع ال�سيا�سي بني امل�سيحية والإ�سالم ،وبقدر ما �أفرزت املرحلة
اجلديدة من ال�صراع �أ�ساليب و�أدوات �صليبية جديدة بقدر ما واجهتها القوى
الإ�سالمية بنمطني من اجلهاد الإ�سالمي :الفاحت والذي ترجمته الدولة العثمانية،
واجلهاد الإ�سالمي احلامي والذي ترجمته الدولة اململوكية ،ولو ب�أ�ساليب �سلمية
�إيل جانب القتالية .فلم تكن تعني  -كما �سرنى  -انتهاء للجهاد اململوكي ولكن
متابعته ب�أ�ساليب جديدة.
ومن �أهم مناذج اختبار �آليات هذا النمط من العالقات (على امل�ستوى
وابتداء من القرن التا�سع امليالدي حتى
غري الر�سمي) ما يعرف بالفندق(((،
ً
منت�صف القرن الثاين ع�شر مل تكن التجارة بني م�صر وهذه الدول �إال جتارة
�ساحلية ،حيث تكونت جاليات جتارية يف مدن و�سواحل وبنادر البحر املتو�سط
دون �أن تتمكن من احل�صول علي حق �إقامة فندق .وكان ينظم مقام ه�ؤالء التجار
عقد �أمان �إ�سالمي للفرد �أو اجلماعة وبالرغم من �أن ا�ستمرار هذه العالقات كان
يدل على وعي �سالطني م�صر ب�أهمية توطيد العالقات التجارية على نحو يخدم
وال ي�ضر م�صالح م�صر ال�سيا�سية والع�سكرية� ،إال �أنه مل تظهر جماعات �أجنبية
م�ستقرة تتمتع بحقوق م�ؤ�س�سية الفندق ،ولكن ومنذ منت�صف القرن الثاين ع�شر
((( املرجع ال�سابق� ،ص.50-49
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تدريجيا ال�سيا�سة الإ�سالمية التقليدية يف ق�صر ن�شاط التجار
امليالدي تراجعت
ًّ
الأوروبيني على ال�سواحل ،حيث تطورت ثم اكتملت �أبعاد امل�ؤ�س�سة الفندقية
حتى �أ�صبحت متثل ذروة امل�ؤ�س�سات التجارية واملعامالت الدولية ،والعمود
الفقري للمعاهدات التي عقدتها م�صر مع املمالك الأوروبية املتو�سطية يف القرنني
الرابع ع�شر واخلام�س ع�شر امليالديني .ولقد �صاغت بنود هذه املعاهدات الت�صريح
للتجار القادمني من دار احلرب مبزاولة �أعمال التبادل باعتبار �أنها ال ت�ضر الإ�سالم
وامل�سلمني ،كما �صاغت حدود هذه الأعمال التي حتكمها القوانني الإ�سالمية
وال�شروط التي طالبت بها دول ه�ؤالء التجار.
وكان من �أهم تلك املعاهدات تلك التي عقدت مع البندقية والتي ترجع
�إىل القرن الثالث ع�شر امليالدي ،ثم تلتها �ست معاهدات �أخرى يف القرن 14م
( ،)1375 ،1366 ،1361 ،1355 ،1344 ،1302وثالث معاهدات يف القرن
نظرا الزدهار العالقات
اخلام�س ع�شر
ًّ
ميالديا ( ،)1444 ،1422 ،1415وذلك ً
التجارية بني م�صر والبندقية �أواخر القرن الثامن الهجري الرابع ع�شر امليالدي،
ميالديا(((.
هجريا اخلام�س ع�شر ًّ
و�أوائل القرن التا�سع ًّ

((( وحول مزيد من التفا�صيل ،انظر:
 د� .صبحي لبيب ،الفندق ظاهرة �سيا�سية واقت�صادية قانونية( ،يف) :د.ر�ؤوف عبا�س (حمرر) ،م�صر وعامل البحراملتو�سط ،دار الفكر للدرا�سات والن�شر والتوزيع ،القاهرة� ،1986 ،ص .298-286
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ومن ناحية �أخرى ،ف�إن لطبيعة هذه العالقات مدلوالت مهمة بالن�سبة لفهم
ما كان مل�صر يومئذ من �ش�أن يف ال�شئون الدولية االقت�صادية وال�سيا�سية ،وبالن�سبة
لتكييف طبيعة عالقاتها كطرف م�سلم مع �أطراف م�سيحية �أوروبية.
بعبارة �أخرى ،ف�إن حتليل هذه املدلوالت يفر�ض الإجابة على �س�ؤال
هام يعد امتدا ًدا وا�ستكما ًال ل�س�ؤال �سبق طرحه حول مرحلة ت�صفية الإمارات
ال�صليبية وهو :هل تعد هذه العالقات اجلديدة نقطة حتول يف العالقات الدولية
الإ�سالمية -امل�سيحية بعي ًدا عن ال�سيا�سة الإ�سالمية ،التي كانت دعامتها فكرة
اجلهاد ،والتق�سيم �إىل دار حرب ودار �إ�سالم؟ �أم �أنها ظلت تعرب عن نف�س هذه
ال�سيا�سة ولكن ب�أدوات جديدة ال تنفي طبيعتها ال�سلمية ا�ستمرار تفوق وهيمنة
دور الطرف الإ�سالمي؟
و�إذا كان البع�ض((( قد ر�أى �أن معاهدات القرنني الرابع ع�شر واخلام�س
ع�شر
ميالديا (كما �سبق �أن ر�أى البع�ض)((( ،يف معاهدات املماليك خالل
ًّ
ميالديا ت�شتمل على بدايات «االمتيازات
الن�صف الثاين من القرن الثالث ع�شر ًّ
الأجنبية» التي وردت يف معاهدات الباب العايل (ال�سلطان العثماين مع البالد
ال�صديقة).
((( املرجع ال�سابق� ،ص .292-291

((( P.M.Holt, The Age of The Crussads. p 166.
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و�إذا كان البع�ض الآخر((( ،قد �أ�شار يف معر�ض تقوميه لأبعاد قوة املماليك
الع�سكرية واالقت�صادية والدينية �أنه من الأمور امل�شكوك فيها بقوة �أن املماليك قد
ر�أوا مبد�أ احلرب املقد�سة (اجلهاد) بنف�س طريقة الفقه التقليدي� ،إال �أنه بالنظر �إىل
ال�سياق الزماين واملكاين لهذه املعاهدات وحلالة الطرف اململوكي و�أهدافه من
ورائها ميكن القول� :إن هذه املمار�سات اململوكية على �صعيد العالقات ال�سلمية
التجارية انطلقت من و�ضع القوة واملناورة ولي�س ال�ضعف واخل�ضوع ،كما �أنها
كانت تخدم وتدعم امل�صالح ال�سيا�سية والع�سكرية امل�صرية يف مواجهة الأعداء
حد �سواء.
من ال�شرق والغرب على ٍّ
 -3منوذج تعارف «الفقيه» ابن تيمية على ممالك الإفرجن يف «الر�سالة
القرب�صية»((( :خطاب من �شيخ الإ�سالم ابن تيمية �إىل �سرجوا�س ملك قرب�ص،
من التعارف النقدي للم�سيحية� ،إىل حقوق الأ�سرى امل�سلمني وامل�سيحيني( :دور
الفقيه يف التعارف املعريف والعقيدي والدور ال�سيا�سي).
�إن هذه الر�سالة ،وفق تقدمي املحقق لها((( ،ي�س�أل فيها ابن تيمية ملك
قرب�ص م�ساعدة الأ�سرى والإح�سان �إليهم واملعاونة على خال�صهم .ولكن
		

(((Aziz Swial Atiy, The Crusade in later Middle Ages (Methuen, London, .
.1938), p 20-21

((( ابن تيمية ،الر�سالة القرب�صية (خطاب من �شيخ الإ�سالم ابن تيمية �إىل �سرجوا�س ملك قرب�ص) ،تعليق :عالء
الدين دمج ،دار ابن حزم ،بريوت.1987 ،
((( انظر مقدمة املحقق ،املرجع ال�سابق� ،ص.11-9
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تت�ضمن الر�سالة هدفًا �آخر هو «فائدة �أرادها ابن تيمية للملك خا�صة(((« :وهو
والدين ،وانك�شاف احلق وزوال ال�شبهة وعبادة اهلل كما �أمر ،فهذا
معرفته بالعلم ّ
خري له من ُملك الدنيا بحذافريها ،وهو الذي ُبعث به امل�سيح ،وعلمه احلواريني».
البد �أن ي�ستوقفه �أمران:
واملت�صفح لأوراق الر�سالة ّ
الأول� :سعة اطالع ابن تيمية ومعرفته بعقائد الن�صارى وفرقهم ،وامتالكه
ا ُحل َّجة البالغة ،والدليل ال�ساطع ،يف الر ّد على دعاويهم ،وك�شف تلبي�ساتهم
ودح�ض باطلهم.
الثاين :اهتمامه ب�أمور امل�سلمني العامة ،وتدخله  -وهو ال�شيخ والعامل
والإمام  -يف واحدة من ق�ضايا ال�سيا�سة اخلارجية للدولة ،من خالل �سعيه
الرعية وم�شاكلها ،حتى تلك
لإطالق �أ�سرى امل�سلمني ،وحر�صه وعنايته ب�أحوال ّ
التي تقع يف اخت�صا�ص احلاكم وم�س�ؤوليته».
�إن القارئ لهيكل الر�سالة الذي يبد�أ ب�أمور الدين ثم ينتقل �إىل �شئون
الأ�سرى ،ليت�ضح له حيوية هذا الربط بني �أمور فقه الأديان املقارن وبني فقه �أمور
ال�سيا�سة ،والتحرك خلدمتها من جانب �شيوخ الإ�سالم الذين ال يحكمون،
فه�ؤالء مل يقت�صر دورهم يف تاريخ امل�سلمني على جانب دون �آخر ،ولكن حيوية

((( املرجع ال�سابق� ،ص.10
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الأمة ونهو�ضها ت�أثرت باجلمع بني الدورين� ،سواء جتاه امل�سلمني وفيما بني بع�ضهم
البع�ض� ،أو �سواء اخلارج وغري امل�سلمني.
وبد�أ التدهور والرتاجع يف حال الأمة مع االنف�صال بني اجلانبني وخا�ص ًة
فيما يت�صل باخلطاب جتاه الآخر ،على �أر�ض الوطن �أو يف اخلارج .ومن �أهم
الدالالت احل�ضارية لهذه الر�سالة �أنها تت�صل بالأ�سرى من امل�سلمني وامل�سيحيني
حد �سواء فهم جمي ًعا «الأهل» يف مواجهة املعتدي.
على ٍّ
�إن منط التعارف الذي ج�سده منوذج العالمِ ابن تيمية ليدفع �إىل الت�سا�ؤل
(�سلبا �أو �إيجابًا) ،يف
عن دالالته الراهنة واملت�صلة بدور علماء الإ�سالم و�شيوخه ً
الأزمة القائمة بني امل�سلمني وامل�سيحيني يف بع�ض الدول العربية؟
وتزداد بالطبع �أهمية هذا الدور� ،سواء يف �أبعاده ال�سلبية �أو الإيجابية ،يف
ظل تداعيات الثورات العربية على ق�ضية العالقة بني الدين واملجتمع والدولة.
 -4منوذج �إ�سالم املغول وت�أ�سي�س �إمرباطورياتهم بعد التن�صر وبعد احلروب
مع امل�سلمني
قا�صرا على العامل
مل يكن التعارف احل�ضاري بني عامل امل�سلمني وغريهم ً
امل�سيحي �شرقه وغربه ،ولكن امتد �إىل عامل املغول .ولقد تعارفت ال�شعوب
الإ�سالمية من غرب ال�صني وحتى ال�شام وم�صر ،ب�أ�ساليب املغول الوح�شية يف
القتال والتدمري للأبنية الثقافية واحل�ضارية ولي�س اجليو�ش فقط.
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ابتداء من جنكيزخان
واقرتن ذلك الهجوم املمتد عرب فرتة زمنية طويلة ً
وهوالكو حتى تيمور لنك ،اقرتن ب�سل�سلة من التحالفات والتحالفات امل�ضادة
بني املغول وبني الدول الأوروبية يف حماولة الحتواء وح�صار املماليك ثم
العثمانيني(((.
وكان تن�صري املغول هدفًا من �أهداف الباباوات والإمارات واملمالك
منوذجا عن
الإفرجنية .ويقدم تاريخ هذه املحاوالت ومنط ا�ستجابة بع�ض املغول لها ً
كيفية التفاعل بني الديني وال�سيا�سي ،بل وتوظيف الديني التب�شريي من جانب
�أوروبا امل�سيحية يف وقت متقدم و�سابق على ما حدث بعد ذلك مع موجات
اال�ستعمار احلديث (التجاري ثم ال�سيا�سي ثم الع�سكري) على العامل الإ�سالمي
يف �آ�سيا و�إفريقيا(((� .إال �أنه �سرعان ما دخل املغول �إىل الإ�سالم وبرزت �أمناط من
التحالفات بينهم وبني املماليك.
واملهم هنا الإ�شارة �أنه بعد 1260م وبعد عني جالوت ،حدثت خالفات
عميقة خطرة على وحدة الإمرباطورية املغولية التي تكونت على يد جنكيزخان
و�أبنائه ،ومن ثم توزعت هذه الإمرباطورية �إىل �أربعة �أجزاء :مغول �إيران
(الإيلخانيون) ،مغول القبيلة الذهبية يف ال�شمال والتي تركزت يف حو�ض الفوجلا
((( ملزيد من التفا�صيل انظر :د .نادية حممود م�صطفى ،الع�صر اململوكي ،الف�صل الأول ،مرجع �سابق.
((( انظر التفا�صيل يف :د .منذر احلايك ،العالقات الدولية يف ع�صر احلروب ال�صليبية (اجلزء الثاين) ،تقدمي� :أ.د.
�سهيل زكار ،الأوائل للن�شر والتوزيع ،دم�شق.2006 ،
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أخريا مغول ال�صني يف
جنوب رو�سيا ،مغول �آ�سيا ال�صغرى (مملكة جغطاي) ،ثم � ً
�أق�صى ال�شرق.
ويهمنا ب�صف ٍة خا�صة �أمر الثالثة الأوائل �إذ لعب كل منهم دوره يف العالقات
اململوكية -املغولية� ،أو اململوكية -ال�صليبية يف ال�شام �أو اململوكية -الإفرجنية.
نظرا
ولقد تباين ت�أثري كل من هذه الأطراف املغولية الثالثة على هذه العالقات ً
ونظرا لطبيعة العالئق فيما بينهم.
الختالف درجة وتوقيت انت�شار الإ�سالم بينهاً ،
ويكفي هنا دون الدخول يف تفا�صيل تطور انت�شار الإ�سالم بني هذه
الأجنحة الثالثة �أو تطور العالئق بينها((( ،التذكرة بالأمور التالية:
 -1مع بداية القرن الرابع ع�شر امليالدي وبالتحديد منذ العقد الأخري للقرن
الثالث ع�شر امليالدي ،كانت الإيلخانية والقبيلة الذهبية قد حتولت �إىل الإ�سالم،
وكانت الثانية �أ�سبق من الأوىل يف التحول ،وخا�ص ًة حتت ت�أثري حاكمهم ال�شهري
((( حممود �شاكر ،التاريخ الإ�سالمي ،املكتب الإ�سالمي ،بريوت ،ط1407 .2هـ1987/م ،ج� ،4ص -135
.177
 د .رجب حممد عبد احلليم ،انت�شار الإ�سالم بني املغول ،دار النه�ضة العربية ،بريوت.1986 ، برتولد �شبولد ،العامل الإ�سالمي يف الع�صر املغويل .ترجمة خالد �أ�سعد عي�سى ،مراجعة وتقدمي د� .سهيل زكار ،دارح�سان .دم�شق� ،1982-1402 ،ص .104-19
 توما�س �أرنولد ،الدعوة �إىل الإ�سالم .ترجمة د .ح�سن �إبراهيم ح�سن ،د .عبد املجيد عابدين� ،إ�سماعيل النحراوي،النه�ضة امل�صرية ،القاهرة� ،1970 ،ص .275-248
 M. G. Hodgson, The Venture of Islam (University of Chicago Press, Chicago 1971, Vol II).p 410-417
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بركة خان (1256م1267-م652 /هـ665-هـ) ،وتالهما مغول �آ�سيا ال�صغرى
يف الدخول �إىل الإ�سالم.
دورا مزدوج الأبعاد يف العالقات الدولية الإ�سالمية
 -2لعبت القبيلة الذهبية ً
يف هذه املرحلة .فهي التي فتحت �أرا�ضي رو�سيا (633هـ635-هـ) �أي خالل
العقدين الثالث والرابع من القرن الثالث ع�شر ميالد ًّيا ،ومن ثم كان لها ت�أثريها
على جذور تفاعل رو�سيا احلديثة بعد ن�ش�أتها مع الإ�سالم .فمع دخول القبيلة
الذهبية �إىل الإ�سالم يف �أواخر القرن الثالث ع�شر ميالد ًّيا تكونت كدولة �إ�سالمية
ت�ضم عدة �إمارات وت�سيطر على الإمارات امل�سيحية الرو�سية ،وعلى �أوروبا ال�شرقية
(من بحر البلطيق �إىل البحر الأ�سود ومن �شبه جزيرة القرم وعلى طول حو�ض
الفوجلا وحتى و�صلت �إىل حدود مملكة النم�سا وهددت مملكة �أملانيا) ،ولقد �أ�ضحت
هذه املناطق -بعد �ضعف وتفرق القبيلة الذهبية عوا�صم خلانات م�سلمة م�ستقلة،
والتي دخلت بع�ضها يف جمال التناف�سات العثمانية الرو�سية منذ القرن ال�سابع
ع�شر.
ومن ناحية �أخرى� ،ساعدت القبيلة الذهبية املماليك يف �صدامهم ال�صريح
نظرا للعداء بني بركة خان زعيم القبيلة الذهبية وهوالكو ،ثم
مع الإيلخانني ً
�أباقة خان زعيم مغول فار�س كما �ساعد بركة خان بيرب�س يف حربه مع الإمارات
ال�صليبية يف ال�شام وكان يعادي القوى واملمالك الإفرجنية.
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 -3مثلت الدولة الإيلخانية �أي مغول فار�س (والتي �أ�سقطت اخلالفة يف بغداد)
العدو الرئي�س للمماليك ،وا�ستمر ال�صدام بينهم وتكرر حتى بعد �إ�سالمهم ،و�إن
مل ي�صل �إىل معارك حا�سمة وم�صريية مثل عني جالوت .كذلك تعاون مغول
فار�س مع ال�صليبني ،ومع املمالك الإفرجنية �ضد املماليك ،ولقد انهارت دولتهم
بعد �أكرث من ثالثة �أرباع قرن من ن�ش�أتها.
� -4أما اململكة املغولية الثالثة يف �آ�سيا ال�صغرى ،فكانت يف الت�أثري املبا�شر على
العالقات الدولية للعامل الإ�سالمي� ،إال فيما يتعلق بحدث جلل وهام وهي �أنها
كانت موطن تيمور لنك املغويل امل�سلم الذي �أعاد توحيد اململكة بعد تفككها،
ثم اجتاح العامل الإ�سالمي مرة �أخرى بعد ما يزيد عن املائة وخم�سني عام من
بداية زحف جنكيز خان و�أبنائه .وبقدر ما كان للزحفة املغولية الأوىل �آثارها
أي�ضا للزحفة
العميقة املبا�شرة وطويلة الأجل ،كما �سرنى الح ًقا ،بقدر ما كان � ً
أي�ضا �آثارها العنيفة على توازن القوى الإ�سالمية ،وعلى العالقات
املغولية الثانية � ً
الإ�سالمية امل�سيحية.
خال�صة القول� ،إن القوى املغولية الثالث كانت �أعداء تتنازع على حدود
الأقاليم بينهم (بني مغول فار�س وبني مغول �آ�سيا ال�صغرى ،وبني مغول فار�س
وبني مغول القبيلة الذهبية) ،كما تبنت �سيا�سات خارجية متناف�سة الأمر الذي
�أثر على �أمناط تفاعالتهم مع املماليك والقوى امل�سيحية((( ،ومن ثم على �أمناط
التعارف احل�ضاري بني �شعوب اجلانبني.
((( د .نادية حممود م�صطفى ،الع�صر اململوكي ،مرجع �سابق� ،ص.22-18
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 -5منوذج «�صدمة الغرب املبا�شرة :احلملة الفرن�سية وبداية الهجمة الأوروبية
الثانية على قلب العامل الإ�سالمي :من التعارف على اال�ستعمار �أو مهمة الرجل
الأبي�ض يف التحديث� ،إىل الت�أرجح بني الإ�صالح الر�شيد والإ�صالح ال�ضال.
وماذا عن النه�ضة يف ظل �ضغط االحتالل الع�سكري و�ضغط الوافد
الثقايف؟
انظر يف هذا ال�صدد :ت�أريخ اجلربتي وابن �إيا�س وما يك�شف عنه من ر�ؤية
للحملة الفرن�سية ،باعتبارها العدو ،واملوقف من م�ساندة العثمانية يف مواجهتهم
باعتبار العثمانيني حكام ظاملني ولي�سوا �أعداء.
كذلك انظر :قراءة كل من:
 �أبو الأعلى املودودي :نحن واحل�ضارة الغربية(((. طارق الب�شري :يف امل�س�ألة الإ�سالمية املعا�صرة(((. نازك �سبايارد(((. ر�ضوان ال�سيد(((.(((	�أبو الأعلى املودودي ،نحن واحل�ضارة الغربية ،الدار ال�سعودية للن�شر والتوزيع ،جدة.1987 ،
((( طارق الب�شري� ،سل�سلة امل�س�ألة الإ�سالمية املعا�صرة� 8 ،أجزاء ،دار ال�شروق ،القاهرة.1999 ،
((( نازك �سبايارد ،الرحالون العرب وح�ضارة الغرب يف النه�ضة العربية احلديثة( :ال�صراع الفكري واحل�ضاري) ،م�ؤ�س�سة
نوفل ،ط.1992 ،2

((( ر�ضوان ال�سيد ،مراحل اخلطاب الإ�سالمي يف جوابه على التحديات خالل قرن ،منرب احلوار ،العدد ،24-23
�شتاء .1992
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�إن هذه الر�ؤى الفكرية املعا�صرة تر�سم خريطة اجتاهات الفكر العربي
والإ�سالمي يف ا�ستجاباتها ل�صدمة االحتكاك احلديث بالغرب يف مراحل خمتلفة
ومناطق عدة من العامل الإ�سالمي ،وهي بهذا تقدم لنا قناة من قنوات حالة
التعارف يف ظل �سياق دويل جديد.
وتقييما خالل القرون الثالثة
واالهتمام بهذه اخلرائط حتدي ًدا وحتلي ًال
ً
الأخرية ،كان حمل بحث علمي منظم ا�ستهدف درا�سة كيفية تفاعل الفكر
الإ�سالمي والعربي مع ق�ضايا و�إ�شكاليات العالقة مع الغرب خالل هذه القرون
الثالثة((( ،حيث �أ�ضحى هذا الغرب جاذبًا لالهتمام وم�صدر التحدي املولد
م�صدرا لعلم ومدنية ،وباعتباره
لال�ستجابات� ،سواء باعتباره
م�ستعمرا� ،أو باعتباره ً
ً
م�صدرا لتحدي معريف وثقايف ،وعلى نح ٍو غري م�سبوق يف املراحل ال�سابقة من
ً
العالقات بني امل�سلمني والغرب ،وحيث تواجد الغرب ،من جديد ،على �أر�ض
أثواب جديدة ،على نحو كان البد و�أن ينعك�س على طبيعة
امل�سلمني ولكن يف � ٍ
التعارف واجتاهه ومنطه و�آثاره .ومن ثم ،تولدت الأفكار واحلركات والتيارات
واخلربات جتاه هذا الغرب ،انطالقًا من درجة ما من املعرفة به .ولكن لأي درجة؟
وما قدر عمق املعرفة الالزمة لتوليد اال�ستجابة الالزمة التي حتقق
اال�ستقالل والنه�ضة؟؟
((( د .نادية حممود م�صطفى ،العالقات الدولية يف الفكر الإ�سالمي ،مرجع �سابق.
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هل حتقق تعارف ح�ضاري ر�شيد من جانب دائرتنا احل�ضارية بالدائرة
الزاهرة وامل�ستعمرة لنا؟
�أم ما حتقق هو تعارف �ضال� ،إما وقع يف براثن االنبهار �أو وقع يف براثن
الرف�ض واالنغالق؟
وهنا ،يجدر الإ�شارة �إىل �أحد الإ�سهامات يف درا�سة اال�ست�شراق((( ،والتي
مل تكتف بنقد اال�ست�شراق ،وفق التيار ال�سائد التقليدي ولكن �سعت لبيان
املناطق امل�ضيئة يف بع�ض �إ�سهاماته يف درا�سة «ال�شرق».
ومن ناحية �أخرى ،حاولت تقدمي دفاع امل�ست�شرقني اجلدد عن �أنف�سهم
وكذلك ر�أيهم يف احلوار بني ال�شمال واجلنوب ،كما حاولت الإجابة  -من خالل
�آراء ا�ست�شراقية حديثة -على الأ�سئلة التالية:
هل فهم امل�سلمون الغرب احلديث؟
هل فهموا �أ�سباب قوته ومكامن �ضعفه؟
منظما لتحقيق درا�سة �أعمق للغرب؟ ملاذا
علميا ً
ملاذا ال يبذلون جه ًدا ًّ
ينت�صر اخلطاب الأيديولوجي على اخلطاب الإب�ستمولوجي جتاه الغرب؟
((( جمموعة باحثني ،اال�ست�شراق بني دعاته ومعار�ضيه ،مرجع �سابق� ،ص.16-5
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ولقد تلخ�صت �إجابات امل�ست�شرقني الأكادمييني وفق هذا امل�صدر يف
الآتي(((�« :إذ �إن من ال�سهل على امل�ست�شرقني الأكادمييني �أن يدينوا ال�ضعف
املنهجي� ،أو نق�ص املعلومات لدى نظرائهم من املثقفني العرب وامل�سلمني .ومن
ال�سهل عليهم �أن يدينوا التطرف الأيديولوجي لدى بع�ض املثقفني العرب� ،سواء
مارك�سويا ،من ال�سهل عليهم �أن يعيبوا
إ�سالمويا �أم
قومويا �أم �
ًّ
ًّ
كان هذا التطرف ًّ
على مثقفينا� ،إفراطهم يف النزعة الذاتية والتبجيلية وعدم قدرتهم على اتخاذ
م�سافة ما بينهم وبني �أنف�سهم ،عندما يدر�سون مو�ضو ًعا يخ�ص تراثهم �أو دينهم �أو
حا�ضرهم .من ال�سهل �أن يدينوا عدم تقيدهم باملنهجية العلمية �أو عدم قدرتهم
على ال�سيطرة عليها كما ينبغي.
أعذارا ملثقفينا،
ولكن الأمر الذي يبقى م�شكالً ،وال �أدري �إىل � ّأي ّ
حد يوفّر � ً
هو �أنهم مثقفون م�س�ؤولون عن جمتمعات م�ضطربة ،خائفة ،يطحنها اجلوع،
جمتمعات مهددة بالنزيف الداخلي واحلروب الأهلية ،و�أنهم لي�سوا �أ�ساتذة
ينعمون بكل �أنواع الطم�أنينة (املادية واملعنوية) يف جامعات ال�سوربون ،وهارفارد،
وبرن�ستون ،وبرلني ،و�أك�سفورد ..و�إمنا هم �أ�ساتذة يف جامعات الرباط واخلرطوم
والقاهرة ودم�شق وطرابل�س الغرب� ،إلخ ...هناك حيث يتعر�ض الأ�ستاذ اجلامعي
لكل �أنواع الهزات واخل�ضات التي يتعر�ض لها جمتمعه ،وحيث يبدو خائ ًفا على
م�صريه يف كل حلظة .هناك حيث ال يجر�ؤ الباحث العربي على �أن يقول كل ما
((( املرجع ال�سابق� ،ص.16-15
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يريد قوله كما يفعل زميله الأوروبي ،لأنه يظل خائ ًفا على من�صبه وم�صدر رزقه،
دائما على مقاومة �ضغط
هذا �إن مل يكن خائ ًفا على حياته .كما �أنه غري قادر ً
ال�شارع والأيديولوجيات التي حتتل ال�ساحة والتي ي�صل �ضجيجها �إىل �أبواب
مكتبه».
�إن هذه الإجابات اال�ست�شراقية اجلديدة لتبني جانب من قنوات التعارف
الفكري املعريف الأكادميي الراهن بني «�أهل اال�ست�شراق احلديث» وبني �أهل
«اال�ستغراب» امل�أمول؟؟
 -6منوذج التطهري الثقايف الراهن بعد عودة االحتالل الع�سكري يف العامل العربي
والإ�سالمي مع بداية القرن الواحد والع�شرين
مُيثل احتالل �أفغان�ستان  ،2001ثم احتالل العراق  2003حدثني ذوي
داللة بالن�سبة لدخول «التعارف بني الغرب والإ�سالم» يف مرحلة ما بعد احلرب
الباردة ،نقطة حرجة �إذ اقرتن االحتالل الع�سكري ب�أدوات ثقافية وفكرية تتجه
ل�شعبي الدولتني و�شعوب العامل العربي والإ�سالمي برمته .وانبثقت هذه
الأدوات من �إطار �أو�سع هو ما �سمي «�إ�سرتاتيجية احلرب الأمريكية والعاملية على
الإرهاب» ،التي �ضفرت بني �أدوات احلرب والدبلوما�سية ،وبني تغيري العقول
أ�سا�سا.
والقلوب من خالل عمليات متعددة تتجه لل�شعوب � ً
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وقد �أفرز هذا ال�سياق التاريخي خالل العقد الأول من القرن الواحد
والع�شرين (وكامتداد للعقد الأخري من القرن الع�شرين) ،لقطات عدة ومرتاكمة،
اختلف املراقبون واملحللون يف تف�سريها؛ هل هي م�ؤ�شر على عداء ح�ضاري �أم هي
م�ؤ�شر على توظيف بارع للديني والثقايف لتحقيق م�صالح �إ�سرتاتيجية منها املادي
وغري املادي� ،أم �أنها م�ؤ�شر على ما �أ�ضحى عليه اجلدل بني اجلانبني احل�ضاري
وال�سيا�سي التقليدي.
كتاب
ومن اللقطات ذات املغزى تلك املت�صلة مبا �أ�سماه �إدموند بيكر يف ٍ
�شارك يف حتريره بهذا ال�صدد «التطهري الثقايف يف العراق»(((.
ويف هذا الكتاب ،ي�صف املرتجم احلرب التي تلت الغزو الع�سكري
الأمريكي باحلرب احل�ضارية((( ،والتي تهدف حمو الذاكرة الثقافية �أو اغتيال
العقل الفاعل ل�شعب من ال�شعوب ،مع كل ما يرتبط بذلك العقل من كوادر
ب�شرية ومنجزات فكرية و�أبنية وم�ؤ�س�سات.
واحلرب احل�ضارية التي يتحدث عنها املرتجم هي حرب على ح�ضارة
ع�سكريا حتى ي�سهل
ت�ستهدف ت�صفية الوجود املعنوي للخ�صم الذي متت هزميته
ًّ
ت�شكيله بعد ذلك .واحلرب احل�ضارية على العراق بهذا املعنى لها �سوابق تاريخية
((( رميوند بيكر ،طارق �إ�سماعيل� ،شريين �إ�سماعيل (حمررون) ،التطهري الثقايف ..التدمري املتعمد للعراق ،ترجمة:
د .حممد �صفار ،مكتبة ال�شروق الدولية ،القاهرة.2010 ،
((( انظر يف هذا املفهوم:
 -د .املهدي املنجرة ،احلرب احل�ضارية الأوىل ،دار ال�شروق ،القاهرة.1995 ،
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ممتدة �سواء يف التاريخ البعيد (يف ظل مناذج اال�سرتداد ال�سابق عر�ضها) �أو يف ظل
�سوابق �أكرث معا�صرة ،مثل ما حدث يف البو�سنة وال�صراع العربي -الإ�سرائيلي
م�ستهدفًا تدمري عنا�صر الذاكرة الب�شرية واملادية.
ومن ثم ،ف�إن الكتاب يذخر بالوقائع والتفا�صيل املت�صلة بداللة العدوان
على تاريخ العراق وذاكرته اجلمعية ،الرتاث الأركيولوجي ،قتل الذاكرة اجلمعية،
قتل الطبقة املثقفة والأكادمييني ،تطهري ال�سجالت ،القتل �أو التهجري �أو الفرار،
تطهري العقول ،ال�ضحايا من الأقليات.
خال�صة القول بعد هذا املحور الثاين� :إن النماذج التاريخية التي ي�ضمها
املحور �إمنا تعك�س مداخل و�آليات ومناطات متنوعة جرى التعارف حولها ومن
خاللها .ومثلها مثل مناذج املحور الأول «الكلية» تعك�س التقابل بني خ�صائ�ص
منوذجني معرفيني ح�ضاريني� ،إ�سالمي وغربي م�سيحي ،وهذه املقابلة متتد عرب
التاريخ ومن خالل مراحل خمتلفة من حيث �سياقات احلرب �أو الدبلوما�سية.
كما �أنها ذات امتدادات ،حديثة ومعا�صرة وراهنة� ،إال �أن هذه النماذج
وعك�س مناذج املحور الأول ،فهي لي�ست �أفقية كلية ممتدة ،ولكنها مناذج تت�صل
ب�سياق زمني ومكاين حمدد ،ناهيك عن ات�صالها بق�ضايا حمددة هي مناط
التعارف ،مهما كان منطه.
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•حماور �أخرى مقرتحة
أخريا ،و�إىل جانب مناذج املحورين ال�سابقني ،ذوي ال�صلة املبا�شرة ل�سياقات
و� ً
حربية ع�سكرية ودبلوما�سية بني �شعوب احل�ضارتني الإ�سالمية والغربية ،ف�إنه ميكن
التفكري يف حمورين �آخرين يحتاجان �إىل ر�صد وحتليل مناذجهما للتعارف بني
�شعوب هاتني احل�ضارتني ،و�أكتفي هنا بر�سم خريطة هذه النماذج وحمتواها على
النحو التايل:
املحور الثالث :التعارف وت�شكيل الهويات يف ظل جتديد القوة الإ�سالمية
الفاحتة ،من هيمنة الدولة العثمانية �إىل �سقوطها ،وهنا ،ميكن ر�صد النماذج التالية:
 -1منوذج التعارف يف ظل االمتيازات للأجانب ومنوذج املرا�سالت الدبلوما�سية،
واملعاهدة من موقع القوة العثمانية (القرنني ال�ساد�س ع�شر وال�سابع ع�شر) ،ثم
منوذج التعارف يف ظل نف�س هذه الأمناط ولكن يف �إطار ال�ضعف والرتاجع
العثماين (القرنني الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر)(((.
 -2منوذج ت�شكل الهوية الأوروبية يف ظل حتدي الفتوح العثمانية من ال�شرق(((.

((( د .نادية حممود م�صطفى ،الع�صر العثماين ،مرجع �سابق.
((( يف هذا ال�صدد انظر:
Tomaz Mastna، Islam And Creatian Of European Identity, University Of Westminster، 1994-
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 -3منوذج �أزمة العلمانية وحتديات مراجعة الهوية الأوروبية يف ظل �إ�شكاليات:
التعددية الثقافية ،االندماج ،املواطنة الناجمة عن تزايد الوجود امل�سلم يف �أوروبا
والواليات املتحدة خالل القرن الع�شرين .وتتعدد حمطات اختبار �آثار هذا
الوجود امل�سلم ،ومن �أ�شهرها ما يت�صل باحلجاب وامل�آذن ،والإرهاب(((.
املحور الرابع :مناذج من ال�صور والر�ؤى املتبادلة بني �أعالم الفكر الإ�سالمي،
و�أعالم الفكر اال�ست�شراقي القدمي واحلديث عن م�سارات تطور التعارف املعريف
والفكري (اخل�صائ�ص املقارنة بني احل�ضارتني الإ�سالمية والغربية ومن خالل
الر�ؤى عن ق�ضايا اجلهاد واحلداثة والدميقراطية واملدنية والتنمية� ...إلخ).
ومن هذه ال�صور املتبادلة نذكر وجهي العملة التالية :من ناحية الر�ؤى
املقارنة لكل من برنارد لوي�س ،جميد خدوري ،توما�س �أرنولد ،مار�سيل بوازار،
رودولف بيرتز ،ومن ناحية �أخرى ر�ؤى �إ�سالمية حول كيفية تطور ا�ستجابات
الفكر واحلركات الإ�سالمية للتحديات الغربية احلديثة(((.
((( انظر على �سبيل املثال:
 د .نادية حممود م�صطفى (حمرر) ،الهوية الإ�سالمية يف �أوروبا� :إ�شكاليات االندماج قراءة يف امل�شهد الفرن�سي� ،أعمالالندوة التي عقدت يف  19-18فرباير  ،2004جامعة القاهرة :برنامج حوار احل�ضارات بكلية االقت�صاد.2005 ،
 �أعمال ندوة «امل�سلمون يف �أوروبا :قراءة على �ضوء امل�شهد ال�سوي�سري» 27 ،يناير ( ،2010يف) :د .نادية حممودم�صطفى ود� .سيف الدين عبد الفتاح (تن�سيق علمي و�إ�شراف) ،و�سام ال�ضويني (مراجعة)�" ،أزمات حوار
الثقافات والأديان"� ،سل�سلة ندوات املو�سم الثقايف ( ،)5مركز الدرا�سات احل�ضارية وحوار الثقافات ،القاهرة،
� 2010ص.530-471
((( انظر :د .نادية حممود م�صطفى ،العالقات الدولية يف الفكر الإ�سالمي ،مرجع �سابق.
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خال�صة القول بعد القراءة يف هذه النماذج التاريخية� :أنه ميكن الإ�شارة
�إىل الأبعاد الثالثة التالية:
أ�صيليا �أو كعملية ال ميكن �أن يكون مر�س ًال
من ناحية� :أن تناول "التعارف" ت� ًّ
فالبد من حتديد ال�سياق ،واملجال والق�ضية .ذلك لأنه من اخلطورة التعميم يف
املقوالت عن �آثار التاريخ على ت�شكل ال�صورة النمطية التبادلية .ف�إذا كان ال ميكن
أي�ضا قبول الدعوة �إىل جتاوزها كما لو مل تكن قائمة
�إنكار هذه ال�صور ،فال ميكن � ً
�أ�صالً .ولذا فنحن يف حاجة �إىل ر�صد النماذج التاريخية املتنوعة والقراءة املقارنة
يف دالالتها التاريخية والراهنة ،دون الوقوع يف خطيئة �إعادة قراءة �أو كتابة التاريخ
وفق ر�ؤى حمددة.
وهذه القراءة يف النماذج التاريخية البد و�أن تبحث عن جماالت التعارف
و�سبله و�آلياته وكذلك وظيفته.
عاليا ،على �سبيل املثال� ،أن من جماالت
فقد تبني لنا من النماذج املقدمة ً
التعارف :التجارة والدعوة ،وتبادل الأفكار واملعارف وتبادل ال�صور ،والتعارف بني
املعتدي واملعتدى عليه� .أما عن �سبل التعارف فلقد تبني لنا� ،أنها تتغري بتغري الزمان
واملكان ،و�أنها طريق ذو اجتاهني من حيث املكا�سب واملزايا �أو اخل�سائر والقيود ،و�إن
التعارف الب�شري ال مينع اجلهاد الع�سكري وال ينقطع خالل هذا اجلهاد ،كما �أن
العلماء يلعبون دورهم يف هذا التعارف �إىل جانب �أدوار �أ�صحاب احلركة.
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أخريا ،ف�إن وظيفة درا�سة مناذج التعارف .هي اكت�شاف �أن االختالف
و� ً
بني ر�ؤى العامل والنموذج املعريف يلعب دوره يف منط التعارف .والأهم هو �أن
�إدراك الذات احل�ضارية وثوابتها ،يت�أكد من خالل عمليات التعارف ،وي�صبح هذا
الإدراك من عدمه منطل ًقا �أما املقاومة ح�ضارية �أو خ�ضوع ح�ضاري �أو ا�ستالب
ح�ضاري.
أي�ضا �إىل الثقافات
�إىل جانب التعارف بني احل�ضارات ،ف�إن التعارف ميتد � ً
التي تنتمي لنف�س احل�ضارة .ومما ال �شك فيه� ،أن مناذج التعارف بني �أقوام و�شعوب
وثقافات احل�ضارات العربية الإ�سالمية اجلامعة ال تقل �أهمية عن مناذج التعارف
بني احل�ضارات �إال �أنها البد و�أن تنطلق من مقوالت وافرتا�ضات �أخرى .فما هي؟
وكيف نخترب هذه النماذج؟ وما القواعد العامة التي ميكن ا�ستخال�صها؟ وما
�أوجه االختالف مع نظائرها بالن�سبة للتعارف بني ح�ضارات خمتلفة؟
و�أكتفي هنا بالأمور التالية:
•�إن النماذج التاريخية للعالقات بني �شعوب و�أمم وثقافات احل�ضارة العربية
الإ�سالمية ،تتنوع باختالف ال�سياق احل�ضاري ال�شامل ،قوة �أو �ضع ًفا،
ا�ستعمارا.
فتوحا �أو
وحدة �أو جتزئةً ،
ً
•�إن النماذج التاريخية للعالقات بني الأقوام التي كونت �أركان الأمة
تاريخيا ،تقدم دالالت وا�ضحة ومهمة البد من درا�ستها ومقارنتها يف
ًّ
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موجبا لل�صراع �أم �أنه
�سياقات متنوعة لنعرف هل التعدد والتنوع يف ذاته ً
حمرك لتدافع وفق طبيعة الأطر القائمة ،هذه الأقوام هي :العرب ،والرتك
والفر�س.
•�إن جتديد الوعي احل�ضاري للأمة ي�ستوجب االهتمام بهذا النمط من
التعارف ،فالتعارف البيني مثل احلوار البيني من �أهم ال�شروط امل�سبقة
للتعارف واحلوار مع الآخر(((.
((( من الدرا�سات املعا�صرة التي اهتمت بهذا املجال من منظور ح�ضاري �إ�سالمي انظر:
 د .نادية حممود م�صطفى ،د .باكينام ال�شرقاوي (تن�سيق علمي و�إ�شراف)� ،أ�سامة �أحمد جماهد (حترير ومراجعة)،�إيران والعرب :امل�صالح القومية وتدخالت اخلارج (ر�ؤى م�صرية و�إيرانية) ،مركز الدرا�سات احل�ضارية وحوار
الثقافات بجامعة القاهرة ،القاهرة.2009 ،
 د .باكينام ال�شرقاوي ،د .نادية حممود م�صطفى (تن�سيق و�إ�شراف)� ،أ�سامة جماهد (حترير ومراجعة) ،تركيا ج�سربني ح�ضارتني ،جامعة القاهرة :كلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية ،مركز الدرا�سات احل�ضارية وحوار الثقافات،
وم�ؤ�س�سة �أبانت للحوار برتكيا( ،حتت الطبع).
 د� .إبراهيم البيومي غامن ،د .باكينام ال�شرقاوي (حمرران)� ،أعمال م�ؤمتر :م�ستقبل الإ�صالح يف العامل الإ�سالمي:خربات مقارنة مع حركة فتح اهلل كولن" (�أكتوبر  ،)2009مركز الدرا�سات احل�ضارية وحوار الثقافات ،القاهرة،
(حتت الطبع).
 د .نادية حممود م�صطفى ،د� .سيف الدين عبد الفتاح (تن�سيق علمي و�إ�شراف)� ،أ .حممد كمال حممد (مراجعةوحترير) ،ثقافات متنوعة يف ح�ضارة جامعة (�أعمال دورة التثقيف احل�ضاري الرابعة  ،)2008مركز الدرا�سات
احل�ضارية وحوار الثقافات بكلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية بجامعة القاهرة ،القاهرة.2010 ،
وفيما يت�صل بنماذج التعارف التاريخية بني هذه ال�شعوب ميكن الرجوع على �سبيل املثال �إىل امل�صادر التالية:
 د� .سيار اجلميل ،العرب والأتراك ..االنبعاث والتحديث من العثمنة �إىل العلمنة ،مركز درا�سات الوحدة العربية،بريوت.1997 ،
 د .وجيه الكوثراين ،الفقيه وال�سلطان :درا�سة يف جتربتني تاريخيتني :العثمانية وال�صفوية  -القاجارية ،من�شوراتاملركز العربي الدويل ،القاهرة.1990 ،
 -العالقات العربية الإيرانية ،معهد البحوث والدرا�سات العربية ،القاهرة.1993 ،

تعارف احل�ضارات ..مناذج تاريخية خالل احلرب والدبلوما�سية
231

231

ومن ناحية ثالثة� :أن النماذج التاريخية ال تكت�سب �أهميتها لذاتها ،ولكن
بقدر القدرة على التدبر يف دالالتها بالن�سبة للأو�ضاع الراهنة التي متر بها الأمة
منوذجا
العربية والإ�سالمية ،وخا�صة يف ظل ثورات ال�شعوب العربية ،التي تقدم ً
تاريخيا يقت�ضى الر�صد والتدبر.
ًّ

 جمموعة باحثني ،العالقات العربية  -الإيرانية :االجتاهات الراهنة و�آفاق امل�ستقبل ،مركز درا�سات الوحدة العربية،بريوت ،ط.2001 ،2

ر�ؤية الإي�سي�سكو للتعارف بني احل�ضارات وتعزيز
امل�شرتك الإن�ساين
حممدبن صاحل

-1يعد مو�ضوع العالقة بني احل�ضارات من املوا�ضيع املهمة التي عني بها
املجتمع الدويل� ،سواء على م�ستوى املعاجلة التاريخية� ،أم على م�ستوى الدرا�سة
لواقع هذه العالقة الراهن ،ويف امل�ستقبل املنظور لها.
وقد جاءت �أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب 2001م ،لتعيد و�ضع هذا
املو�ضوع يف دائرة ال�ضوء وعلى �أو�سع نطاق ،ولتدفع الكثريين �إىل ا�ستح�ضار ذاكرة
م�شحونة بت�صورات حول �إرث تاريخي مثقل بالتوتر وال�صور النمطية املتبادلة،
جت�سد حقيقة هذا الآخر.
جت�سد مت ّثل الذات للآخر �أكرث مما ّ
التي ّ
و�إذا كان هذا التفاعل بني العاملني الإ�سالمي والغربي ،قد متيز يف �أحيان
كثرية بال�صدام ،الذي حاد به عن منهاج التعارف احل�ضاري ،ومنطق التدافع
تاريخا طوي ًال من التعاي�ش بني اجلانبني ،وال ينفي �أن
ال�سلمي ،ف�إن هذا ال يلغي ً
اللجوء �إىل ال�صدام هو تعبري عن الف�شل يف تدبري االختالف ،و�إدارة اخلالف وفق
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منطق التعارف احل�ضاري ،والتدافع ال�سلمي ،بو�صفهما �سنة من ال�سنن الكونية
امل� ّؤ�س�سة للتعاي�ش بني املجتمعات ،والتالقي والتالقح بني الثقافات ،واحلوار بني
الأديان واحل�ضارات ،على طريق تعزيز امل�ش َرتك الإن�ساين.
ذلك �أن جتاهل حقيقة العامل باعتباره ت�شكي ًال متنو ًعا من القوى والثقافات
والديانات والإرادات وامل�صالح والتطلعات والر�ؤى والت�صورات ،والتنكر ملبادئ
التنوع الثقايف ،والتعددية احل�ضارية ،واحلق يف االختالف ،ي�ؤدي �إىل االنغالق على
الذات ،بل ويف �أحيان كثرية �إىل خلق التوترات وتفجري النزاعات وال�صراعات.
ولهذا ف�إن تعزيز احلوار بني الثقافات ،والتعارف بني احل�ضارات ،يقت�ضي
�إقرار مبادئ التعددية احل�ضارية ،والتنوع الثقايف ،و�إبراز تاريخ التعاي�ش والتعاون
والتعارف بني العاملني الإ�سالمي والغربي ،وهذا جزء من امل�س�ؤولية التي ينبغي
�أن ت�ضطلع بها القوى احلية يف الأمة ،يف �سعيها �إىل �إجناح احلوار بني الثقافات
والتعارف والتحالف بني احل�ضارات ،بهدف تعزيز �أ�س�س الفهم والتفاهم واالحرتام
املتبادل بني ال�شعوب ،لتحقيق العدل وال�سالم الدائم والتنمية ال�شاملة ،ومن
�أجل تر�سيخ مبادئ التعددية والتنوع الثقايف والتعاي�ش بني ال�شعوب والتفاعل
بني الثقافات والتعارف والتحالف بني احل�ضارات ،بو�صفها ال�سبيل املف�ضي �إىل
عامل ت�سوده قيم اخلري واحلق والعدل والأمن وال�سالم ،على اختالف �أجنا�سه
تقر حق املجتمعات الإن�سانية
و�أوطانه وعقائده وثقافاته ،انطالقًا من ر�ؤية �إ�سالمية ّ
يف التنوع والتعدد والتباين ،دون �أن يكون ذلك مدعاة للتفاخر والتمايز ،وجت�سد
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فل�سفة الن�سق املعريف الإ�سالمي املبنية على ر�ؤية �إن�سانية منفتحة على العامل
بتنوع روافدها الدينية والثقافية ،وامل�ؤ�س�سة على
ّ
بتعدد ت�شكيالته وعلى احل�ضارة ّ
ح�ضاريا يد ِّبر هذا االختالف
�إميان را�سخ باالختالف �س ّنة كونية ،وبالتعارف قانونًا
ًّ
ويديره على قاعدة الكلمة ال�سواء ،تنفيذًا لأمره تعاىل :ﮋﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ ،وم�صداقًا لقوله  -جل وعال :ﮋﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮊ.
يج�سد حقيقة �أن احلوار والتعارف يف احل�ضارة الإ�سالمية مل يكونا
وهذا ما ّ
جمرد مقوالت نظرية ،و�إمنا ممار�سة تربوية ،وجتارب عملية� ،أورثتنا ثروة فكرية ت�شهد
على تاريخ االختالف الب ّناء املف�ضي �إىل التعدد والتنوع يف م�سريتنا احل�ضارية،
واملج�سد لو�سطية وعاملية و�إن�سانية الر�سالة الإ�سالمية ،الأمر الذي يربز غنى
التجربة الإ�سالمية التاريخية يف تدبري االختالف و�إقرار التنوع الثقايف مع االنفتاح
على الثقافات الأخرى و�إفادتها واال�ستفادة منها.
�إن ذاكرة التاريخ حتتفظ ب�صفحات م�شرقة عن انفتاح الثقافة الإ�سالمية
على غريها وتفاعلها مع خمتلف الأن�ساق الثقافية ،بدافع املعرفة وروح التعارف
واملقاب�سة ،وعن تفاعل الثقافات يف ما بينها ،ونزوعها �إىل جني ثمار �إبداعها ملا فيه
م�صلحة البناء احل�ضاري الإن�ساين.
وقد كان من الطبيعي يف �ضوء هذه الروابط التاريخية� ،أن يتجه اهتمام
كل طرف �إىل معرفة الآخر ،واالطالع على ثقافته ،ولذلك عرفت اجلامعات يف
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البلدان الأوروبية والإ�سالمية ت�أ�سي�س كرا�سي وتخ�ص�صات علمية لدرا�سة لغة
الآخر واالطالع على ثقافته ،كما زخرت ال�ساحة الثقافية يف املنطقة بباحثني
جعلوا ثقافة الآخر مو�ضوع بحوثهم وجمال تخ�ص�صهم.
بالتعدد الثقايف ،ويف مد ج�سور
من هنا تربز �أهمية املعرفة يف حتقيق االعرتاف ّ
التعارف والتوا�صل بني ال�شعوب ،ومواجهة �صراع التمثالت ،ذلك �أن العالقة
غري امل�ؤ�س�سة على املعرفة واالعرتاف والتعارف تت�أثر بال�صور النمطية املتبادلة،
والتمثالت الذهنية املتخيلة ،التي متنع الذات من ر�ؤية حقيقة نف�سها وحقيقة
الآخر ،كما حتول دون التعارف والتوا�صل وجتذّ ر �سوء التفاهم والتنافر ،الأمر الذي
يفر�ض ت�ضافر جهود اجلميع من �أجل تغيري هذه ال�صور النمطية املتبادلة و�إقرار
مبادئ التعددية والتنوع الثقايف لإجناح مبادرات احلوار بني الثقافات والتعارف
والتحالف بني احل�ضارات� .أي �أن من �ضرورات هذا التعارف والتحالف ،الفهم
املتبادل ،والتعاون على مواجهة اجلهل ،وال�صور النمطية ،والتمثالت الذهنية
اخلاطئة لكل طرف عن الآخر.
-2من هنا فقد حر�صت الإي�سي�سكو على االهتمام بق�ضايا احلوار بني الثقافات،
والتعارف والتحالف بني احل�ضارات� ،إميانًا منها ب�أن احلوار هو خري و�سيلة لتحقيق
التعارف بني ال�شعوب ،و�إزالة �أ�سباب �سوء الفهم بينها ،وت�صحيح �صورة ثقافاتها
وح�ضاراتها ،وتعزيز امل�شرتك الإن�ساين.
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ومن ثمة ت�أتى للإي�سي�سكو القيام بدور فاعل يف بلورة مفهوم متكامل
ومتوازن للحوار ،يكون التعارف �أحد ركائزه الأ�سا�سية ،و�أهدافه ال�سامية� ،سواء
على م�ستوى احلوار بني احل�ضارات� ،أم احلوار بني الثقافات� ،أم احلوار بني الأديان.
وي�ستند احلوار يف ر�ؤية الإي�سي�سكو� ،إىل �أ�س�س ثابتة ،و�ضوابط حمكمة،
ويقوم على منطلقات ثالثة هي :االحرتام املتبادل ،والإن�صاف والعدل ،ونبذ
التع�صب والكراهية واملركزية احل�ضارية �أو الدينية.
وانطالقًا من هذه الر�ؤية �إىل احلوار امل� ّؤ�س�س على املعرفة واالعرتاف،
واملف�ضي �إىل التعارف والت�آلف ،ثم التحالف ،ف�إننا نعترب �أن احلوار الذي يحقق
الأهداف الإن�سانية العامة ،ويعزز امل�صالح والقيم امل�شرتكة ،والذي ميكن �أن يكون
مو�ضع االهتمام من العامل الإ�سالمي ،البد و�أن تتوفر فيه ال�شروط التالية:
�أو ًال� :أن يكون احلوار متكاف ًئا ،تتوفر فيه �شروط امل�ساواة والندية والإرادة
حوارا �شامالً ،يدور
امل�شرتكة ،و�أن تتعدد م�ستوياته وتتفاوت درجاته ،بحيث يكون ً
مع خمتلف الفئات وال�شرائح ،على امل�ستوى احلكومي ،وعلى �صعيد املنظمات
الأهلية ،وامل�ؤ�س�سات الفكرية والعلمية والرتبوية والثقافية ذات العالقة بالق�ضايا
حتدد لهذا احلوار.
واملجاالت التي َّ
ثانيا� :أن يكون احلوار من�ضبطًا ب�سلطة املعرفة وقيم التعارف ومبادئ
ً
االعرتاف ،فاملعرفة كفيلة بت�صحيح ال�صور النمطية املتبادلة بني ال�شعوب التي
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�أنتجها اجلهل بالآخر ،رغم الثورة التقنية والتطور الهائل يف �إمكانات االت�صال
تقرب بني ال�شعوب ،وتعزز التعارف بينها،
والتوا�صل التي كان يفرت�ض �أن ّ
واالعرتاف بالتنوع والتعدد ،وبحق الآخر احل�ضاري يف االختالف ،بعي ًدا عن
عقد املركزية احل�ضارية ،ونزعات الإق�صاء والإلغاء .فذلك هو ال�ضمانة احلقيقية
لتحقيق �أهداف احلوار ،والتعارف بناء على املعرفة واالعرتاف ،وهو ال�سبيل �إىل
حتقيق التعاي�ش ال�سلمي ،وتعزيز امل�شرتك الإن�ساين.
ثالثًا� :أن يهدف احلوار �إىل حتقيق منافع م�شرتكة للأطراف املتحاورة،
و�أن ي�ؤدي �إىل ت�أمني امل�صالح التي حتر�ص عليها ،والتي لها �صلة بالتقدم يف
واجتماعيا ،و�أن ي�سعى �إىل حماربة الظلم
اقت�صاديا
وعلميا،
ًّ
ًّ
ثقافيا ًّ
جماالت احلياة ًّ
والعدوان على ال�شعوب والأمم ،و�أن يعمل على �إزالة �أ�سباب ال�صراعات التي
يذهب �ضحيتها الأبرياء ،بحيث يكون لهذا احلوار ت�أثري على جممل العالقات
بني امل�سلمني وغري امل�سلمني ،ويحقق التعاون بينهم ،ويعود بالنفع والفائدة على
اجلميع.
متح�ضرا ،ومرتف ًعا عن املو�ضوعات التي هي مثار
راب ًعا� :أن يكون احلوار
ً
اختالفات دائمة ال �سبيل �إىل �إزالتها� ،إال بتنازل طرف للطرف الآخر عن �أحد
ثوابته العقدية ،بحيث يقع جتنب امل�سائل ذات احل�سا�سية الفائقة التي من �ش�أنها
�إذا ما �أثريت يف احلوار� ،أن ت�ؤدي �إىل �إيقافه� ،أو الت�أثري على �إيجابيته.
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معدة م�سب ًقا ،فال
خام�سا� :أن ي�سري احلوار يف خطوط متوازية ووفق برامج َّ
ً
يتوقف احلوار يف هذا االجتاه حول مو�ضوع معني ،ريثما تظهر النتائج املرتتبة على
احلوار ال�سائر يف االجتاه الثاين ،و�إمنا ترتابط حلقات احلوار وتتداخل االجتاهات
فيما بينها ،و�صو ًال �إىل التكامل بني الأهداف املتوخاة ،والتعارف بني احل�ضارات.
ف�إذا توفرت هذه ال�شروط و�سار احلوار يف هذه االجتاهات� ،أمكن الو�صول
�إىل نتائج �إيجابية تعلي من �ش�أن القيم الإن�سانية امل�شرتكة ،وتعزز مبادئ التعاي�ش
بني النا�س كافة وحتقق التعارف بينهم ،وتدعم العالقات الدولية وتقويها ،وت�سهم
يف �إقرار الأمن وال�سلم واال�ستقرار يف العامل� ،أو ت�سهم يف تغيري العامل.
�إن تغيري العامل رهني بالعمل على تعزيز االحرتام املتبادل ،و�إغناء الر�صيد
الثقايف امل�شرتك ،والقيم الإن�سانية امل�شرتكة ،وامل�صالح امل�شرتكة ،والإقرار ب�ضرورة
احرتام اخل�صو�صيات ،واالعرتاف بقيم التعددية والتنوع الثقايف ،كما �أنه رهني
ب�إ�شاعة روح الت�آخي والت�ضامن الإن�ساين ،والعمل على �إعادة هند�سة املخاييل
اجلمعية ،وتفكيك ال�صور النمطية املتبادلة بني ال�شعوب ،حتى يت�أ�س�س التعارف
بينها على املعرفة احلقيقية ،وحتى يكون التفاهم بينها ثمرة للفهم والتفهم ،وهو
ما لن يت�أتى �إال عرب اال�ستثمار يف الثقافة والرتبية ،وذلك بعقد امل�ؤمترات الفكرية
والعلمية ،والقيام مببادرات هادفة من قبيل منتديات احلوار بني الأديان والثقافات
والتعارف والتحالف بني احل�ضارات ،وتوجيه املنظومات الرتبوية وال�سيا�سات
الثقافية �إىل �إقرار التنوع والتعدد واحرتام االختالف ،وبناء عالقات متينة مبنية
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على الثقة املتبادلة ،لتحرير العقول من �إ�سار ال�صور النمطية والت�صورات الذهنية،
وانت�شالها من ظلمات الالوعي �إىل �أنوار الوعي.
وهنا يكمن جوهر حوار الثقافات وتعارف احل�ضارات� ،أي ما الذي ت�ستطيع
الثقافة �أن تقدمه للإن�سانية؟ وهو ما يدفعنا �إىل الت�سا�ؤل عن ما الذي ت�ستطيع
الثقافة الإ�سالمية �أن تقدمه يف جمال البناء احل�ضاري ،والعطاء الكوين والتعاي�ش
ويو�سع ف�ضاءات احلوار
الإن�ساين ،مبا يعيد للثقافة الإ�سالمية دورها احل�ضاريّ ،
بني الثقافات ،والتعارف بني احل�ضارات ،ويعزز بناء ح�ضارة �إن�سانية مرتبطة بقيم
العدل والإخاء والت�ضامن ،ال بقيم الظلم والكراهية والإق�صاء.
-3�إن �أطروحة «تعارف احل�ضارات» ،فر�صة لتقدمي ال�صورة املثلى للفكر
الإ�سالمي الو�سطي ،وحتويله �إىل ثقافة معي�شة يف حياة امل�سلمني ،و�صوت يعبرّ
عنهم ،وطرف حماور وفاعل ومتفاعل ومتعارف مع الكيانات احل�ضارية الأخرى.
وال �شك �أن هذا امل�ؤمتر هو منا�سبة حل�شد ت�أييد الباحثني والإعالميني لهذا
الفكر الأ�صيل ،وفتح نقا�ش �إ�سالمي حوله على طريق بناء نظرية معرفية توا�صلية
تعارفية تعزز امل�شرتك الإن�ساين ،وتقوي دعائم العالقات ال�سلمية بني النا�س،
وتخلق �شروط جناح م�شروع احلوار بني الثقافات ،وجتعل التعارف بني احل�ضارات
�أحد �أهم �شروط هذا النجاح وخلق ممكناته.
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فالفكر الإ�سالمي يحتاج �إىل بناء «نظرية تعارفية» ،نظرية بنائية ا�ستئنافية تنفتح
إعالء
إعمارا للأر�ض و� ً
بوعي على النماذج احل�ضارية ،والأن�ساق الثقافية املختلفةً � ،
ل�صروح احل�ضارة ،وتعزي ًزا للم�شرتك الإن�ساين ،نظرية تعارفية معرفية تتفاعل مع
وامل�سدد مبنهاج اال�ستمداد املوفِّق بني النقل والعقل والواقع ،وتكون
الوحي املر�شِّ د ِّ
املوجه بالآيات
هي ال�ضمانة احلقيقية لنجاح كل حماولة تتغيا جتديد الفكر الإ�سالمي َّ
القر�آنية والكونية ،والباين للإن�سان واحل�ضارة الإن�سانية ،مبا ي�صحح العالقة مع الذات
يف �سعيها �إىل النهو�ض احل�ضاري ،ومع الآخر يف عالقتها بالتعارف احل�ضاري.
بهذه القراءة ال�شمولية تنظر هذه الورقة �إىل م�شروع «تعارف احل�ضارات»،
مع الت�أكيد على �أنه لي�س من �أغرا�ضها االنت�صار ملفهوم على ح�ساب املفاهيم
الأخرى ،فهي ال تنظر �إىل مفهوم «التعارف بني احل�ضارات» بدي ًال عن مفهوم
«احلوار بني احل�ضارات» ،و�إمنا تنظر �إىل التعارف بو�صفه �أحد مداخل احلوار
و�إىل احلوار بو�صفه �أحد و�سائل التعارف ،كما تعترب �أن مفاهيم احلوار والتعارف
والتالقح والتدافع والتعاون والتفاعل يف عالقاتها بالثقافات واحل�ضارات ت�ؤدي
املعنى ذاته ،وتر�سم الأهداف نف�سها ،وبالتايل فالعالقة بينها تكاملية غري تناف�سية،
وما ينق�صها هو بحث ال�سبل الكفيلة وتفعيلها وحتقيق �أهدافها.
ومع �إدراكنا ب�أن الطريق �شاق وطويل ،ف�إن هذا لن يثنينا عن امل�ضي قد ًما
يف م�سالكه� ،إميانًا منا بدور الرتبية والثقافة يف تعزيز امل�شرتك الإن�ساين ،وبناء
احلياة ،و�إحياء روح الأمل يف م�ستقبل �أف�ضل للب�شرية ،يف ظل الأخوة الإن�سانية
والت�سابق يف فعل اخلريات.

الف�صل الثالث
تعارف احل�ضارات ..و�صورة الآخر
•من �أجل تعارف �إيجابي للح�ضارات ..املركزية الفكرية الغربية
يف ميزان النقد � -سعيد بن�سعيد العلوي
•ال�صورة الثقافية للآخر يف �إطار نظرية تعارف احل�ضارات -
�سارة حكيمي
•تعارف احل�ضارات ..واملنظومات القيمية  -عا�صم حفني
•احل�ضور امل�سيحي العربي ..العمق والإ�شكاليات يف �إطار نظرية
تعارف احل�ضارات � -سامح فوزي
•الثورة امل�رصية ..وتعارف احل�ضارات  -حممد يو�سف عد�س

من �أجل تعارف �إيجابي للح�ضارات ..املركزية
الفكرية الغربية يف ميزان النقد
سعيد بنسعيد العلوي

متهيد

«تعارف احل�ضارات» ،كما نقول اليوم ،و«حوار احل�ضارات» ،و«حتالف
احل�ضارات» ،وما �شابه من العبارات التي تفيد نف�س املعنى ،تدل على �إرادة
االنفتاح على الغري املخالف من جهة �أوىل ،وت�شي بالرغبة يف االلتقاء به والتفاعل
إن�سانيا وجهته نحو امل�ستقبل.
معه من جهة ثانية ،وهي من جهة ثالثة ،حتمل م�شرو ًعا � ًّ
ي�صح القول ،يف كلمة جامعة� :إن «تعارف احل�ضارات» (على النحو الذي
نود تو�ضيحه الح ًقا) م�شروع م�ستقبلي ي�ستهدف جماوزة حال النفور واحلرب
اخلفية القائمة اليوم ،ويتطلع �إىل غد قوامه احلوار والتفاهم وال�سالم ،وبالتايل �إر�ساء
القواعد املكينة ملجتمع �إن�ساين تعددي� ،أو للعامل على النحو الوحيد املمكن غ ًدا
حيث ال بديل له �إال احلرب والدمار.
يتعلق الأمر �إذًا بت�شييد �صرح جديد ،وت�أ�سي�س نظر جديد ،مغاير لكثري من
الأفكار ال�سائدة ،والنظريات املتداولة يف فهم الإن�سان.
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هناك حكمة كبرية ،ن�ستمدها من فل�سفة الفيل�سوف الفرن�سي غا�ستون
با�شالر تق�ضي هذه احلكمة ،يف معر�ض القول يف املعرفة العلمية �أو املعرفة
ال�صحيحة ،ب�أن التعلم ال يعني اكت�ساب معارف جديدة ،بقدر ما يفيد التخل�ص
من �أوهام و�أخطاء كثرية �شائعة.
م�ساويا لعمر الإن�سان
�أخطاء و�أوهام قد يكون عمرها ،يف بع�ض الأحيانً ،
�ضدا على
ذاته -ولذلك كان ت�أ�سي�س معارف جديدة ،عم ًال يقوم �أحيانًا كثريةًّ ،
معرفيا م ًعا لتخلي�ص العقل الب�شري منها.
نف�سانياًّ -
الأفكار اخلاطئة ،وجه ًدا ًّ
ي�صح القول مع با�شالر� :إن الأمر يتعلق مبجاوزة عدد من العوائق ،عوائق
�سيكولوجية ،و�أخرى اجتماعية ،ثم يف املرتبة العليا ،عوائق �إيب�ستيمولوجية.
ما �أق�صده با�ستح�ضار الدر�س البا�شالري ،يف معر�ض احلديث عن «تعارف
احل�ضارات» ،هو الت�سليم ب�أن البداية ال�سليمة تقوم يف البحث عن «العوائق
املعرفية» ،ق�صد جماوزتها بالتخل�ص منها� ،أو بالأحرى تخلي�ص العقل الب�شري
منها ،والنظر يف اللغط ال�شديد الذي دار يف ت�سعينات القرن املا�ضي خا�صة حول
مقولة «�صدام احل�ضارات» (لأ�سباب �سيا�سية وتاريخية وثقافية) ،والنظر يف اجلدل
ال�سابق على ذلك يف القرن التا�سع ع�شر امليالدي عند دعاة املركزية الفكرية
الأوروبية.
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كل ذلك و�سائل ملجاوزة العوائق التي تقف يف وجه الدعوة �إىل التفاهم
واحلوار � ًّأيا كانت نعوته وت�سمياته .ويف عبارة �أخرى� :إن الت�أ�صيل لدعوة «تعارف
احل�ضارات» على النحو الذي نفهمه ،ي�ستدعي وقفة نقدية �ضرورية ،وقفة يكون
فيها ت�سليط الأ�ضواء الكافية للك�شف عن مناحي الق�صور وال�ضعف ،ومن ثم
الإ�ساءة ،التي متنع من �إر�ساء دعوة الإيجاب والت�شييد.
�إن طرح نظريات املركزية الغربية يف ميزان النقد ،هو عندنا من املقدمات
ال�ضرورية لإقامة �صرح «تعارف احل�ضارات» على �أ�س�س �صلبة ،منطقية ،ووا�ضحة
من جانب ،وهي ال�سبيل من جانب �آخر ،ملعاودة االت�صال مع ما افتقدناه يف
مكوناتنا الثقافية العميقة ،وما �أ�ضاعه الفكر العربي الإ�سالمي نتيجة الرتدي
يف ظلمات االنحطاط ،واخل�ضوع مل�ؤثرات النظرية اال�ستعمارية يف �صورتها
ثانيا.
الكال�سيكية �أو ًال ،ثم يف جتلياتها املعا�صرة ً
ت�ستدعي الوقفة التي نتحدث عنها ،النظر يف املركزية الفكرية الغربية يف
�صورتها الأوىل (املركزية الفكرية الأوروبية) ،ثم النظر يف ال�صورة الثانية للنزعة
ذاتها (املركزية الغربية يف �صورتها الأمريكية ،ممثلة يف فكر املحافظني اجلدد) ،ثم
�إن هذه الوقفة تقت�ضي ،معاودة االت�صال بالفكر العربي الإ�سالمي يف مراحل
البهاء والإ�شعاع.
لنقل �إننا يف ق�سم �أول ،نقف عند املركزية الأوروبية و�شعارها� :أوروبا وغري
�أوروبا ،ثم يف ق�سم ثان ،عند النزعة الغربية املركزية اجلديدة و�شعارها :العرب كتلة
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واحدة ،ويف ق�سم ثالث و�أخري نتبني مالمح النظر الإيجابي يف الفكر الإ�سالمي
ودعوته �إىل الإن�صات للغري املخالف ،ثم حماورته ،وال�شعار املعرب عن التوجه
واملرحلة م ًعا هو :الثقافة احلوارية.
متى جعلنا من النقد العقالين� ،أو من العقل باعتباره قيمة عليا ،ومبد�أ
معيارا ن�أخذ به ،ف�إن الطريق التي جتعلنا عند م�شارف «تعارف
يكون االحتكام �إليه ً
احل�ضارات» تنفتح �أمامنا وت�صبح دربًا ً
�سالكا.
 -1املركزية الأوروبية� :أوروبا وغري �أوروبا

املركزية الأوروبية ( ،)Européocntrismeيف نعت عام لها ،موقف يقوم
على �إخ�ضاع كل الق�ضايا التي يكون النظر فيها �إىل منظور �أوروبي حم�ض .وي�صح
القول يف عبارة �أخرى� :إن �أوروبا تغدو عند �أ�صحاب هذا املوقف هي املركز الذي
يكون االنطالق منه ،والرجوع �إليه ،وهي املنظار الذي ال يدرك العامل �إال من
خالله.
هي �إذن نزعة مركزية ،مبعنى �أنها جتعل من ذات جماعية ثقافية متوهمة
(�أوروبا) مرك ًزا ومرج ًعا م ًعا .املركزية الأوروبية ،وقد مت اعتبارها كذلك ،تقبل
املماثلة مع نزعة مركزية الذات �أو النزعة املو�سومة بـ«الأنانة» (ن�سبة �إىل الأنا
 ،)Egocentrismeهذه الأخرية ،كما هو معلوم ،مرحلة من مراحل النمو النف�سي
عند الطفل ح�سب فرويد ومدر�سته ،بل وح�سب عموم املدار�س ال�سيكولوجية،
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مرحلة من مراحل التدرج حيث يبد�أ فيها الطفل ب�إدراك التمايز عن العامل
واملوجودات من حوله.
وللأنانة هذه ،جتليات تظهر يف �سلوك الطفل ،ولها يف علم النف�س ،تعابري
خمتلفة بح�سب مناذج ال�سلوك ،يف الرنج�سية حي ًنا ،وهي يف اللغتني الفرن�سية
أي�ضا� :سرة
والإجنليزية ن�سبة � Nombrilismeإىل ال�سرة ،ويف اللغة العربية يقال � ً
الدنيا وبهجتها ،مبعنى مركز الأر�ض �أو و�سط العامل .ويف الأحوال كلها ،هي نزعة
تق�ضي باعتبار الذات �أو الأنا  Egoاملركز والأمنوذج واملعيار يف القيا�س .ذلك �أن
الغارق يف الأنانة ،ال ميلك �أن يقدر مكامن اخلط�أ يف ت�صوره ،لأنه ال يرى �شي ًئا �آخر
غري الذات.
واملركزية الأوروبية ،من حيث احتمالها املماثلة مع مركزية الذات �أو
�شعوريا� ،أحيانًا كثرية ،للأوهام والأخطاء
�شعوريا ،حي ًنا قليالً ،وال ًّ
الأنانة ،تخ�ضع ًّ
التي تخ�ضع لها هذه الأخرية ،ولرمبا كانت الرنج�سية �أكرثها داللة ،ينظر نرج�س
فال يرى �سوى ذاته� ،سوى �صورته.
تقوم املركزية الأوروبية على منطق ذاتي ،يق�ضي بجعل العامل ق�سمتني
غري متكافئتني� ،شق �أول هو �أوروبا ،و�شق ثان هو كل ماعدا �أوروبا ،ف�أوروبا غري
كما يقول متكملة الإ�سالم ،وباقي العامل غري� ،إنهما غريان �أو طرفان متناق�ضان:
�أوروبا وغري �أوروبا.
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جتد املركزية الأوروبية بداياتها الأوىل مع ميالد الفكر الفل�سفي احلديث،
يف القرن ال�سابع ع�شر ،ولكنها تبلغ مداها الأق�صى من التطور واالكتمال مع نهاية
القرن التا�سع ع�شر� ،إذ �أ�صبحت �أوروبا قوى ا�ستعمارية مهيمنة على �أجزاء غري
ي�سرية من الكرة الأر�ضية.
واملركزية الأوروبية ،من الناحية الفكرية ،تواكب ن�ش�أة وتطور عدد من
العلوم االجتماعية واالقت�صادية ،وكذا انت�شار نظريات جديدة ،مثل نظرية
الأجنا�س الب�شرية ،ونظريات التطور ،وفكرة التقدم...
وحيث �إننا ال ن�ستهدف التو�سع يف املو�ضوع ،بل نحبذ الإيجاز والرتكيز
خ�شية االبتعاد عن املو�ضوع ،ف�إننا نكتفي ب�إ�شارات قليلة ،من ذلك مث ًال ظهور
نظرية  Gobineouغوبينو يف الأجنا�س الب�شرية والتفا�ضل بينها ،والقول ب�أف�ضلية
العرق الآري على العرق ال�سامي ،واالختالف يف الأ�س�س امليتافيزيقية واملنطقية
التي حتكم �سلوك واعتقادات كل فئة من املنت�سبني �إىل هذا اجلن�س �أو ذاك.
ومنها ،على �سبيل التمثيل ،ظهور نظريات« :العقلية البدائية» ،و«الأقوام
البدائيون» (�شعوب �إفريقيا ال�سوداء ،و�سكان الغابات اال�ستوائية ،و�ساكنة مناطق
عديدة من �أمريكا الالتينية) ،وهذه النظرية تق�ضي بوجود فوارق جوهرية يف
طرائق التفكري والإدراك العقلي بني «البدائيني»� ،أي �أولئك الذين يظلون على
حال من الب�ساطة التامة جعلتهم �أقرب ما يكونوا �إىل �إن�سان الع�صور احلجرية ،ومن
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ثم القول بالتمايز بني العقلية «املنطقية» (الأوروبية يف نهاية املطاف) ،والعقلية
«غري املنطقية» �أو «البدائية».
أخريا جممل النظريات التي تتحدث عن «املعجزة اليونانية»� ،أ�سا�س
ونذكر � ً
احل�ضارة الأوروبية� ،إذ �إىل هذه «املعجزة» تعزى ن�ش�أة علوم ومعارف وتقنيات
عديدة ،املركزية الأوروبية ال تريد االنتباه �إىل الأ�صول امل�صرية البعيدة للنظريات
الريا�ضية التي �سي�أخذ بها اليونان الح ًقا ،وهي تقلل من �ش�أن الإ�سهام العربي يف
تاريخ العلوم ،ويف الفل�سفة.
مل يكن من الغريب �أن تن�ش�أ يف �أجواء �أيديولوجيا املركزية الأوروبية،
نظريات يف احل�ضارة ويف التاريخ ،تت�سم بخ�صائ�ص االنتقائية من جانب،
واال�ستعالئية التحقريية من جانب �آخر.
أي�ضا� ،أن يكون هناك ظهور وانت�شار لنظرية مثل
ومل يكن من العجيب � ً
التي يقول بها الفرن�سي �إرن�ست رينان  Ernest Renanيف كتابه عن «ابن ر�شد
والر�شدية» ،وال �أن يكتب هانوتو ما كتبه عن الفروق اجلوهرية بني احل�ضارة
«الآرية» من جهة ،واحل�ضارة «ال�سامية» من جهة �أخرى.
وقد كان من الطبيعي �أن يت�صدى الفكر الإ�سالمي الإ�صالحي ،للردود
على دعاوى مماثلة ،بالنظر �إىل ما ات�سم به الفكر الإ�صالحي من نزوع نه�ضوي،
حمله على الدفاع عن الإ�سالم وفكره ،وما �أحدثه الزحف اال�ستعماري على
البلدان الإ�سالمية والعربية الإ�سالمية من نزوع �إىل الدفاع عن النف�س.
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كذلك نقر�أ ردود الإمام حممد عبده على هانوتو (املجلد الثاين من
الأعمال الكاملة لل�شيخ حممد عبده ،ال�صادر عن دار ال�شروق ،ال�صفحات
 ،)256 -215وكذلك جند حما�سة كبرية عند تلميذه من بعده ،ال�شيخ م�صطفى
عبد الرازق ،يف دح�ض �أطروحات رينان ،وذلك يف كتابه «متهيد لتاريخ الفل�سفة
الإ�سالمية».
نح�سب �أن ردود ال�شيخ حممد عبده على هانوتو معروفة م�شهورة� ،ش�أنها يف
ذلك ردوده على فرح �أنطوان يف «الإ�سالم والن�صرانية يف معركة العلم واملدنية»،
ومن ثم فال نرى حاجة يف الرجوع �إليها ،وال�ش�أن نف�سه بالن�سبة ل�صاحب «متهيد
لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية».
وب�صفة عامة يجوز القول� :إن املنحى الدفاعي التمهيدي الذي هيمن
على الفكر العربي الإ�سالمي طيلة الن�صف الأول من القرن الع�شرين ،كان ر ًّدا
منطقيا ،على حماوالت الت�شويه التي حلقت بالفكر الإ�سالمي ،جراء
طبيعياًّ ،
ًّ
املوقف التحقريي الذي �سار عليه ،يف الت�أريخ للفل�سفة الإ�سالمية ،تالمذة �إرن�ست
رينان ،واملت�أثرون بنظريات الأجنا�س ،و�صفاء العرق الآري ،التي خيمت على
الفكر الأوروبي ،عمو ًما ،طيلة القرن التا�سع ع�شر.
من ثم ،كان رد الفعل الطبيعي يعمل يف اجتاهني اثنني :اجتاه �أول دفاعي
عن احل�ضارة الإ�سالمية ،وعن الأمم ال�سامية عامة ،واملثال الوا�ضح لهذا االجتاه
هو ال�شيخ حممد عبده يف ردوده على هانوتو .واجتاه ثان هجومي من جانب،
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و�ساع �إىل �إبراز �سبق احل�ضارة الإ�سالمية من جانب ثان ،واملثال الوا�ضح لذلك
هو ال�شيخ حممد عبده يف ردوده على فرح �أنطون ،ويف مقاطع من االعرتا�ض على
أي�ضا.
هانوتو � ً
هجومي يربره اال�ستفزاز ،واملبادرة بالتحقري من مفكري النزعة الأوروبية
املركزية�« ،إن �صح احلكم على الأديان ....جاز �أن نحكم ب�أنه ال عالقة بني الدين
امل�سيحي واملدنية احلا�ضرة» (ردود على هانوتو -الأعمال الكاملة -املجلد الثالث-
ال�صفحة  220وما بعدها).
أي�ضا «وقر يف نفو�س امل�سيحيني� ،أن ال�سالمة يف ترك الفكر ،والأخذ
نقر�أ � ً
بالت�سليم ،وتقرر عند القوم قاعدة« :اجلهالة �أم التقوى» ( )...ال �أجد يف التاريخ
ذكرا للعلم والفل�سفة بعد ظهور امل�سيحية� )...( ،إال يف �أثناء املنازعات الدينية التي
ً
كان يف�صل فيها تارة ب�سلطان امللوك ،و�أخرى بجمع املجامع ،وثالثة ب�سفك الدماء
فتخمد �شعلة العلم وينت�صر الدين املح�ض» (الأعمال الكاملة.)286 -284 ،
يف الردود على فرح �أنطون و�سعى �إىل �إبراز ال�سبق يف جماالت الإبداع
العلمي ،والإبداع الفل�سفي ،والأ�سبقية على �أوروبا ،ولعل هذا املنحى الأخري
ي�شكل ال�سمة العامة التي تتغلب على الفكر القومي العربي يف خم�سينيات
و�ستينيات القرن املا�ضي على نحو ما جنده ،على �سبيل املثال ،عند �ساطع احل�صرى.
منح�صرا يف
على �أن النتائج املبا�شرة للنزعة املركزية الأوروبية ،مل يكن
ً
نظرته اال�ستعالئية �إىل ما عند الأقوام يف «غري �أوروبا»( ،فالهجوم مل يكن ي�ستهدف
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الإ�سالم والعرب فقط ،بل �إن النظرة التنقي�صية للغري �شملت فكر الهند ،وال�صني،
وم�صر القدمية ،وح�ضارات الأنكا والزنوج يف �إفريقيا ال�سوداء .)...
ذلك �أن النتائج �شملت املنهج يف الت�أريخ للفكر الغربي الأوروبي ذاته،
ف�أدخلت هذا الفكر يف نفق م�سدود ،و�أحكمت �إقفال الأبواب والنوافذ حوله،
�ضدا على التقاليد الليربالية امل�ؤ�س�سة ،التي تق�ضي ب�شمولية العقل الب�شري
ًّ
و�أنواره الطبيعية ،و�إق�صاء الأحكام القبلية ،واليقني الكاذب.
وبالتايل ف�إن املركزية الأوروبية �أ�ساءت للفكر الغربي مرتني :الأوىل من
حيث �إنها كر�ست القول باحلدود والفوا�صل بني احل�ضارات والأفكار ،من حيث
�إنها �صنفت احل�ضارات الإن�سانية يف ح�ضارات دنيا و�أخرى عليا ،ال بل �إنها جعلت
احل�ضارة الأوروبية (كما تتوهمها هذه النزعة) ،يف مقابل كل احل�ضارات الأخرى،
والإ�ساءة الثانية من حيث �إنها نزعت عن الفل�سفة الغربية �أجمل ما فيها ،وهو
روحها النقدية ،ومن ثم فهي قد طوقت الفكر الأوروبي بالأغالل.
ال يتعلق الأمر يف نقد النزعة املركزية الأوروبية ،بالعمل على �إزالة الأوثان،
وتك�سري العوائق ،التي تقوم يف وجه دعوة �إىل احلوار بني احل�ضارات ،بل �إنه �أبعد
من ذلك ،ي�ستهدف الإ�سهام يف حترير الفكر الأوروبي من �أغالل ظلت تطوقه
عقو ًدا طويلة.
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احلق �أن الفل�سفة النقدية املعا�صرة يف �أوروبا الغربية عامة ،ويف املدر�سة
الفرن�سية ،قطعت على هذا الدرب �أ�شواطًا غري قليلة ،نقول ذلك ونحن ن�ستح�ضر
املغزى البعيد لأعمال كل من مي�شيل فوكو (يف درا�ساته للع�صر الكال�سيكي،
كما ي�سميه� ،أي للفكر الغربي يف مراحل الت�أ�سي�س يف القرن ال�سابع ع�شر) ،وكلود
ليفي �سرتو�س.
قد يجدر التنويه ،بالن�سبة لهذا الأخري ،بدر�سه االفتتاحي يف الكوليج
دوفران�س واملن�شور يف كتاب �صغري ذائع ال�صيت« :العرق والتاريخ» (Raca et
 ،)Historieيف هذا البحث الطريف ،يجتهد الفيل�سوف الفرن�سي يف الدفاع عن
ق�ضيتني �أ�سا�سيتني :الق�ضية الأوىل� :أنه ال وجود يف التاريخ الب�شري لعرق �أو
قدرا من الإ�سهام يف احل�ضارة الب�شرية ،ذلك �أن
�شعب �أو جماعة ب�شرية مل ت�سهم ً
احل�ضارة الإن�سانية جهد ب�شري ،جماعي وت�ضافري.
أثريا يف العامل ،تعرب عن
والق�ضية الثانية هي �أن �أقل احل�ضارات �ش�أنًا �أو ت� ً
حال من الوجود الثقايف هو دو ًما �أعلى من حالة الطبيعة ،فهي متقدمة عليها.
النزعة املركزية الأوروبية ،على النحو الذي ينتقدها به علماء الأنرثبولوجيا
الأوروبيون ،والفال�سفة م ًعا ،ك�شف و�أبان عن جوانب ال�ضحالة ،والتقهقر يف فكر
�إن�سي منفتح ،يجد جذوره العميقة يف العقالنية ،والليربالية ،وي�ستمد قب�سه من
ع�صر الأنوار.
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 -2املركزية الغربية اجلديدة

ترتبط املركزية الغربية اجلديدة ،باحلال الناجت عن انهيار نظام القطبية
قطبا واح ًدا مهيم ًنا ،ومن ثم نظام القطبية الأحادية .قد
الثنائية ،وظهور �أمريكا ً
يلزم �أن نذكر جهات ثالث �أ�سهمت يف التنظري لهذه املركزية الغربية اجلديدة،
وهم :املحافظون اجلدد يف الواليات املتحدة الأمريكية ،والفيل�سوف فران�سي�س
فوكويا وكتابه «نهاية التاريخ» ،واملفكر الأمريكي الذائع ال�صيت بكتابه «�صدام
احل�ضارات»� ،صامويل هنتنغتون.
نعلم ال�سطوة الهائلة التي غدت للمحافظني اجلدد يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،وت�أثريهم املبا�شر يف رئا�سة بو�ش الأب ثم يف حكم ابنه بعده ،دون
�أن يكون لهم اختفاء تام عن الت�أثري الأيديولوجي القوي يف فرتة بيل كلينتون
الدميقراطي.
نح�سب �أننا يف غنى عن التذكري بالأطروحات الكربى التي ي�صدر عنها
ه�ؤالء املحافظون ،غري �أنها متنح من دعاوى الأ�س�س العقائدية للفكر الغربي الذي
يقول بالعماد امل�سيحي -اليهودي للح�ضارة الغربية.
كما �أن تلك الأطروحات ت�ستند على عداوة متوهمة للإ�سالم بح�سبانه
عد ًّوا للغرب ،عداوة تربطها هذه الأطروحات بالواقع الذي نتج عن حرب
أخريا
1973م ،وق�صة الأ�سرى الأمريكيني يف ال�سفارة الأمريكية يف طهران ،و� ً
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بالأعمال الإرهابية التي نفذتها بع�ض اجلماعات «الإ�سالمية» يف الواليات
املتحدة الأمريكية� ،أو ت�ضررت منها م�صالح �أمريكية يف مناطق خمتلفة من العامل.
على �أن ال�صياغة النظرية العليا لفكر املحافظني اجلدد ،والتعبري الوا�ضح
عما نقول عنه �إنه النزعة املركزية الأوروبية يف ترجمتها الأمريكية� ،أو �أنها املركزية
الأوروبية اجلديدة  néo- européocentrismeأو ،néo- européocentrisme
هذه ال�صياغة تبلغ مداها الأق�صى عند �صامويل هنتنغتون.
ترويجا وا�س ًعا لها يف املنتديات
ومع �أن نظرية «�صدام احل�ضارات» ،عرفت ً
العربية والعاملية يف القارات املختلفة ،ف�إننا ال نرى ب� ًأ�سا من التذكري ب�أهم الأطروحات
�سعيا لبلورة نظرية املركزية الغربية اجلديدة.
يف هذه النظريةً ،
خم�س �أطروحات كربى حتكم نظرية �صدام احل�ضارات ،كما يب�سطها
�صاحبها� ،أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة هارفرد ،هذه الأطروحات اخلم�س
هي:
الأطروحة الأوىل :وهي �شديدة الو�ضوح والب�ساطة م ًعا ،وترى �أن
الكراهية هي حمرك التاريخ ،ذلك �أن عاملًا دون كراهية هو من قبيل املحال ،فك�أن
هنتنغتون ي�ستعيد املقولة ال�شهرية للفيل�سوف الربيطاين توما�س هوبز :الإن�سان
ذئب للإن�سان .والر�أي عند �صاحب «�صدام احل�ضارات» هو �أنه حيث كان كل
من ال�سيا�سة والأيديولوجيا واالقت�صاد يحكم العامل �إبان ال�سنوات الطويلة التي
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�شهدتها احلرب الباردة ،ف�إن ما يحكم العامل اليوم �شيء خمتلف متا ًما «هي العالئق
الثقافية العميقة ،والفروق الثقافية التي حتدد امل�صالح وال�صراعات بني الدول»
(�ص 23من الن�ص الفرن�سي الذي نرجع �إليه) ،وهكذا ف�إن احل�ضارة والثقافة هما
ما ي�ؤ�س�س الدعائم التي ينه�ض عليها العامل اجلديد.
الأطروحة الثانية :يف عامل تت�سم فيه العالقات بني الب�شر بالت�أرجح بني
العنف والالمباالة ،ف�إن على املحلل الذكي ،يف ت�صور هنتنغتون� ،أن يتبني �أن
«القوة املحورية يف ال�صراع تغدو هي الدين» (�ص )68
الأطروحة الثالثة :مفادها �أن احل�ضارات الكربى التي تكون عامل اليوم
هي خم�س ح�ضارات �أ�سا�سية ،ال�صني ،الهند ،اليابان ،الإ�سالم ،الغرب .ومتى
�أمعنا النظر ف�إننا نتبني �أن واقع احلال يجعل الق�سمة ،يف النظر لهذه احل�ضارات،
ثنائية ،فهناك الغرب من جهة �أوىل ،وهناك «غري الغرب» من جهة ثانية.
�إذا كانت املركزية الأوروبية تق�ضي بوجود «�أوروبا وغري �أوروبا» ،ف�إن
هنتنغتون يذهب �أبعد من ذلك� ،إذ يرى «هنالك كيفيات �شتى حتى ال يكون
غربيا» .متى ت�صفحت احل�ضارات الأربع الأخرى (الإ�سالم ،الهند ،ال�صني،
املرء ًّ
جذريا� ،إال متى تعلق الأمر بالغرب
اليابان) ،ف�إنك تتبني �أن االختالف ال يغدو ًّ
وحده ،وبالتايل فهنالك «الغرب وباقي العامل».
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الأطروحة الرابعة :وتق�ضي ب�أن الغرب ،الواحد واملوحد ،ال يجد عند
حدوده الثقافية والواقعية �سوى عدوين اثنني خطريين هما :الإ�سالم من جانب
�أول ،وال�صني من جانب ثان.
�إن العدو الفعلي يف ت�صور هنتنغتون هو اجتماع بني هذين اخل�صمني �أو
العدوين ،وح�سب قوله« :التفاعل الناجت ( )...عن االلتقاء بني انعدام الت�سامح
يف الإ�سالم ،وبني ال�صلف واالعتداد بالذات عند ال�صينيني» (�ص .)199
الأطروحة اخلام�سة :وت�صاغ على النحو التايل�« :إن �سقوط ال�شيوعية قد
�أزاح العدو امل�شرتك بني كل من الإ�سالم والغرب ،ومن ثم ف�إن ذلك ال�سقوط قد
جعل من كل من هذين الأخريين عد ًّوا للآخر».
�أما هذه العداوة امل�شرتكة بني الإ�سالم والغرب (ال�شيوعية) ،ف�إنها مل تعمر
طويالً ،فهي ال تتجاوز فرتة الوجود ال�شيوعي ،يف حني �أن العداوة بني الإ�سالم
والغرب ترقى �إىل � 1400سنة ،ويف عبارة وا�ضحة �شفافة يقول �صاحب «�صدام
احل�ضارات»« :طاملا ظل الإ�سالم هو الإ�سالم و(هذا �أمر �أكيد) ،وظل الغرب هو
الغرب (وهو �أقل ت�أكي ًدا) ،ف�إن هذا ال�صراع الأ�سا�سي بني ح�ضارتني ،وبني منطني
متحكما يف العالقة املقبلة بني احل�ضارتني ،مثلما ظل
من �أمناط الوجود �سيكون
ً
حاكما لهما طيلة �أربعة ع�شر قرنًا» (ال�صفحة .)232
ً
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متى عر�ضنا الأطروحات اخلم�س ال�سابقة على حمك النقد ،فنحن نتبني
هيمنة ثالثة �أوهام �أيديولوجية كربى حتكم خطاب هنتنغتون يف كليته ،هذه
الأوهام الثالثة هي:
الوهم الأول :اعتقاد وجود الغرب كتلة واحدة ،ذلك �أنه لي�س �أدعى �إىل
ال�سذاجة من هذا االعتقاد� ،إذ واقع الغرب �أنه كرثة وتعدد ،واالعرتا�ض ي�أتي،
�أول ما ي�أتي ،من فكر الغرب ذاته ،ومن املفكرين يف ذلك الغرب ،الذين يرون يف
مغايرا �أو غربًا
�أمريكا ال�شمالية عامة ،ويف الواليات املتحدة خا�صة غربًا �آخر ،غربًا ً
هو «غري» الغرب الأوروبي.
الوهم الثاين :هو عني الوهم الذي وقعت فيه املركزية الأوروبية ،من
حيث وجود �شعوب ذات ح�ضارة ،و�شعوب �أخرى «بدائية» �أو «ال ح�ضارة لها
باجلملة» ،ذلك مغزى اللوحة التي تق�ضي بوجود جمموعات ح�ضارية كربى
تقريبا ،يف �شرك نظرية «اجلن�س
خم�س ،اعتناق هذا الوهم �سقوط ال �شعوري ً
ال�صايف» والأجنا�س الدونية.
الوهم الثالث :هو التقرير الأيديولوجي بوجوب وجود عدو ماكر يرتب�ص
بالغرب الدوائر ،وي�سعى �إىل الإيقاع به ،الغرب ممث ًال يف الواليات املتحدة
الأمريكية بطبيعة الأمر .ويف هذا املعنى ف�إن الإ�سالم (املتطرف ،الإرهابي) يقوم
بالدور عينه ،الذي كان املع�سكر ال�شرقي بقيادة االحتاد ال�سوفيتي يقوم به.
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احلق �أننا ن�صري �إىل نتيجة ال تخلو من غرابة� ،إن نظرية املركزية الغربية
خطوا بخطو ،ذلك �أن املوجهات
اجلديدة ،حتذو حذو �سلفها املركزية الأوروبية ً
واحدة ،و�إن مل تكن دو ًما تطفو على �سطح ال�شعور ،والأهداف الأيديولوجية
واحدة ،كما �أن العوائق الأيديولوجية وال�سيكولوجية واملعرفية التي تقوم يف وجه
النظرة العلمية ال�سليمة واحدة بدورها.
و�إذا كان كذلك ،ف�إن يف عمل النقد الإيجابي الذي يقوم بعمل التطهري،
وبتحطيم احلواجز والعوائق املختلفة ،يغدو ذا فائدة مزدوجة مرة �أخرى ،حترير
للعقل الغربي من جانب �أول ،ورفع للعوائق التي تقوم يف �سبيل حوار هادف
وهادئ وبناء بني الثقافات واحل�ضارات العديدة يف العامل من جانب ٍ
ثان.
 -3خطوة �إيجابية يف �سبيل تعارف احل�ضارات

أ�سا�سيا يف احلديث عن التعارف وهو �صيغة
رمبا �أغفلنا ،دون وعي منا� ،شي ًئا � ًّ
التفاعل �أو تبادل الفعل واالنفعال .التعارف يقت�ضي ،وهذه بديهية ،وجود الرغبة
يف التعارف ،و�إرادة التعارف.
و�إرادة التعارف تقت�ضي بدورها وجود احلرية ،واحلرية تعني ا�ستمرار فعل
قائما ،وفاع ًال يف احلرية .و�إرادة التعارف �شيء �آخر هو القدرة على احلوار،
التحرر ً
و�أول مقدمات احلوار و�شروطه وجود متقابلني ومتمايزين ،بل ورمبا متناق�ضني
يقف كل منهما من الثاين على طريف نقي�ض ،وثاين املقدمات االعرتاف املتبادل
بالوجود لكال اخل�صمني.
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هذه املقدمات ،على ب�ساطتها الظاهرة ،تقت�ضي التحرر من الأوهام التلقائية
�أو الأوىل على النحو الذي يو�ضحه غا�ستون با�شالر يف �أحاديثه العديدة عن
الفكر العلمي ،والروح العلمية ،واملعرفة املو�ضوعية.
والتحرر من الأوهام ،يف معنى حديثنا ،يفيد التحرر من الثنائيات املطلقة،
وهذه ت�ستوجب االنفكاك من �إ�سار مركزية الذات يف كل جتلياتها ،و�إعمال الفكر
النقدي هو ،دون غريه ،ال�سبيل �إىل ذلك� ،أو قل �إذا �شئت �أنه الدال على �سبيل
التحرر.
الر�أي الذي نود �أن ن�سوقه يف هذا ال�صدد وعلى �سبيل الإيجاز ،يقوم يف
الدعوة �إىل ت�أ�سي�س ثقافة حوارية ،ثقافة تعتمد احلوار -من حيث هو �إقرار بوجود
الغري املخالف ،واعرتاف بوجوب الإن�صات �إليه ،وما نقول عنه �إنه خطوة �إيجابية
يف هذا الدرب هو ا�ستخال�ص الدر�س والعظة عما كانت عليه الثقافة العربية
الإ�سالمية يف الع�صر الذي ننعته بالع�صر الكال�سيكي.
الع�صر الذي يعني عندنا جملة املراحل التي مت فيها ت�شكل الثقافة العربية
الإ�سالمية� .إن من املتعذر علينا �أن نح�صر هذه الثقافة يف مرحلة تاريخية حمددة،
مهما كان من دينامية وغزارة العطاء يف تلك املرحلة ،حتى لو كان الأمر متعل ًقا
بع�صر التدوين ذاته ،ما دام �أن علو ًما �إ�سالمية عديدة مل ترق �إىل م�صاف العلوم
التي تتميز بو�ضوح كامل يف املو�ضوع ،ودقة يف املنهج� ،إال يف ع�صور الحقة ،ويف
مناطق متفرقة من العامل الإ�سالمي (القاهرة ،قرطبة ،فا�س ،القريوان وغريها).
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لنقل �إن الع�صر «الكال�سيكي» مرن ،متحول ،فهو ي�شمل كل ع�صور الإنتاج
النظري ،فهو ال ي�ستثني �سوى عهود «االنحطاط».
و�أما ال�سمة الكربى املميزة للثقافة العربية الإ�سالمية يف الع�صر الكال�سيكي،
فهي ثقافة تقوم على االعرتاف بوجود الغري ،وتق�ضي بوجود املغايرة (االختالف
كما نقول اليوم) ،وهذا من جانب �أول ،كما �أنها ت�سعى �إىل الدخول مع ذلك
الغري يف حوار ت�ضبطه قواعد و�شروط دقيقة وهذا من جانب ثان.
كذلك كان ال�ش�أن يف علم الكالم واملتكلمة ،وكذلك كان ال�ش�أن يف
«املناظرات» ،وكذلك كان ال�ش�أن عند الرموز الكربى يف ثقافتنا العربية الإ�سالمية،
�أمثال :اجلاحظ ،التوحيدي ،علماء الكالم ،املاوردي ،الغزايل و�أ�ضرابهم.
�إ�سهامنا يف �إر�ساء دعوة �أو فكرة تعارف احل�ضارات ،يكون بالتعريف بالبعد
احلواري يف ثقافتنا العربية الإ�سالمية� ،أو لنقل :فهم الثقافة العربية الإ�سالمية يف
الع�صر الكال�سيكي بح�سبانها ثقافة حوارية ،غري �أن املربي يف حاجة �أن يتلقى
بدوره تربية ،ومن ثم وجب القول� :إن املقدمة الأوىل ،ال�شرط الأول ال�ضروري،
للإ�سهام الفعلي يف الدعوة �إىل التعارف احل�ضاري �أو �إىل «تعارف احل�ضارات»،
هو �أن نكون نحن �أو ًال ،نحن العرب ،م�شبعني بالدر�س العميق لثقافتنا العربية
الإ�سالمية يف الع�صر الكال�سيكي.
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نحن مطالبون بانتفا�ضة �شاملة ،يكون بها التحرر من قيود ثالثة جتثم على
�صدورنا ومت�سك ب�أنفا�سنا ،ثقافة «ع�صر االنحطاط» التي ال نزال متم�سكني بها
دون وعي منا ،ثقافة ردود الفعل على النزعة املركزية الأوروبية ،مما يحيل فكرنا �إىل
جملة من املواقف الدفاعية يف جانب ،والتمجيدية يف جانب �آخر ،وثقافة يكون
مبوجبها رف�ض النقد والنقد الذاتي ،وبالتايل اجلمود على الأحكام القبلية وهذا
من جانب �أول ،وتوهم عداوة مزعومة الق�صد منها هو «الغرب» وهذا من جانب
قيا�سا على «الإ�سالموفوبيا»،
ثان ،مما ي�ستوجب الوقوع يف ما �أ�سميه «الغرب فوبيا» ً
ذلك �أن الغرب فوبيا هي النقي�ض ،واملقابل املو�ضوع املعكو�س لنزعة اخلوف
املر�ضي من الإ�سالم.
تعارف احل�ضارات م�شروع �ضخم �أوله النقد وقبوله ،وال�سبيل �إليه هو
احلرب الد�ؤوب �ضد الأوهام والعوائق التي قد نكون نحن �أنف�سنا �أطرافًا فيها،
وجنو ًدا مدافعني عنها.

ال�صورة الثقافية للآخر يف �إطار نظرية تعارف
احل�ضارات
سارة حكيمي

�سجل امل�ؤرخ والفيل�سوف الأمريكي «ول ديورانت « »Will Durantعدد
�سنوات احلرب التي خا�ضتها الب�شرية فوق هذه الأر�ض فوجدها � 3421سنة.
بينما مل تزد �سنوات ال�سالم والهدنة عن  268عا ًما� .إذن مل تتمتع الإن�سانية �إال
بعام واحد �سال ًما كل اثنتي ع�شرة �سنة حربًا و�صرا ًعا.
وال�صراع هو لقاء ت�صادمي مع �آخر ا�صطدم ب�إ�شكالية التوا�صل ،التي ظلت
ت�ؤرق احل�ضارات وحتدد عالقاتها ،طاملا �أن التنميط ال�سلبي كان املفتاح الذي
و�سمت به هذه العالقات .وهو ما يجعل العالقة بني الإن�سانية باختالفاتها مو�ضع
خطر ،ويجعل ال�صورة الثقافية مو�ضع م�ساءلة.
ولكن ملاذا ال�صورة الثقافية حتدي ًدا؟
طاملا �أن التنوع الب�شري ال نهائي ،كما �أقر هذه احلقيقة تودوروف Todorov

تاريخيا
و�أثبتها الواقع بتنوعاته املختلفة ،فنحن �أمام �إن�سانية متعددة ،تتحقق
ًّ
�ضمن العالقات البينذاتية ،فال�صورة الثقافية هي املفتاح لعالقة الثقافات ببع�ضها
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البع�ض� .إنها من ي�سمي هذه العالقات بالعدائية �أو احلوار ،بال�سلبية �أو الإيجابية
من خالل كيفية مت ّثل الآخر.
هذا املفهوم (�أي ال�صورة الثقافية) ،مي�س جميع حقول املعرفة لأنه رحيق
جميعها من علم التحليل النف�سي والأنرتوبولوجيا ،وعلم االجتماع والتاريخ
وغريهم ،وال مفر من ا�ستعمال هذا املفتاح يف جميع اخلطابات العلمية ،التي
تتكلم عن املا�ضي �أو احلا�ضر.
وتعترب ال�صورة الثقافية من �أخطر الآليات يف الت�أثري على العالقات البني
ح�ضارية ،فما يرت�سخ يف املخيال اجلمعي ،وما ي�صاغ من �أفكار حول الآخر ،يظل
مرت�سبا يف ذاكرة احل�ضارات وي�ؤثر على املدى القريب والبعيد ،بل من ال�صعوبة
ً
�صورا منطية �سلبية،
�أن متحى �آثار ال�صور الثقافية عن الآخر خا�صة �إذا ما �أ�صبحت ً
�صاغها ال�سياق التاريخي يف ظل الأحداث والوقائع وال�سياق الثقايف يف �إطار
التمثل واال�ستبطان.
ف�صورة الآخر نحن من يبنيها بناء على االنتقاء والعزل والرتكيز على
جانب من اجلوانب الأخرى حلياة ال�شعوب ،وكما وقع الغرب ،يف �أكرث احلاالت،
أي�ضا يف �أ�سر الفهم
يف �أ�سر فهمه النمطي واجلامد للإ�سالم ،فقد وقع امل�سلمون � ً
النمطي واجلامد للغرب ،تر�سخت تلك ال�صورة ب�أن الإ�سالم دين العنف ،وظل
الغرب يف املتخيل ال�شرقي ذلك املعطى املادي البحت.
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تنتج ال�صورة الثقافية النمطية ر�ؤية جامدة عن الآخر ،ويف �أغلب الأحيان
�إنها ر�ؤية م�شوهة ت�ؤدي �إىل الت�صادم وال�صراع ،فاملتعدد هنا ي�صبح عد ًّوا بفعل متثلنا
له ،وما نراه من �سوء فهم حتول �إىل �سوء تفاهم نتيجة االحتكام �إىل جمموعة من
الأحكام امل�سبقة ،و�إنتاج �صور ثقافية بناء على هذه الأحكام وبعي ًدا عن الواقع.
فهما �سي ًئا� ،أدى بدوره
حرك الرت�سبات التاريخية يف الذاكرة اجلمعية و�أنتج ً
وهو ما ّ
�إىل انعدام التفاهم بني الذات والآخر ،ورف�ض كل �أ�شكال التوا�صل واحلوار مع
ميدانيا يف
اخلارج ،ف�أ�صبح احلديث عن عدم اعرتاف و�إق�صاء وتنازع ترجم ذلك ًّ
احلروب وامل�صادمات وامل�شاحنات.
نتاجا ل�صور ثقافية منطية �سلبية بنيت على اجلهل
غالبا ما يكون ً
والعداء ً
بالآخر ،وانطالقًا من املتخيل وبناء على ما ن�شره مفكرو كل ثقافة ،رغم �أن معرفة
كل طرف بالآخر مل تكن باملعرفة املعمقة.
فهل املعرفة قادرة على تبديد غ�شاوة العداء؟ وكيف ميكن �أن يلعب
أ�سا�سا دور املوجه الإيجابي لل�صورة الثقافية
التعارف عمو ًما وتعارف احل�ضارات � ً
بني الثقافات؟
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�أو ًال :ال�صورة الثقافية

بداية ما هو مفهوم ال�صورة الثقافية؟
�إذ �إن حتديد املفاهيم �أمر �أ�سا�سي ،فقد �س�أل �أحد ملوك ال�صني القدماء
الفيل�سوف احلكيم كونفو�شيو�س  Confuciusقائالً�« :أريد �أن �أ�صلح الدولة فبماذا
�أبد�أ»؟ ف�أجابه كونفو�شيو�س« :ابد�أ ب�إ�صالح اللغة وحتديد امل�صطلحات».
 -1مفهوم ال�صورة الثقافية:

ال�صورة الثقافية هي ربط بني مفهوم ال�صورة ومفهوم الثقافة وما تنتجه من
متثل للآخر ،فما هو مفهوم الثقافة؟ ثم ما هو مفهوم ال�صورة الثقافية؟
كبريا ،ول�سنا هنا يف مو�ضع �إح�صاء لها ،بل �سنعتمد
تتعدد مفاهيم الثقافة تعد ًدا ً
املفهوم الذي نراه الأن�سب يف هذا ال�سياق ،ومنه ما عرب عنه �آدم كوبر عن الثقافة يف
�أدق تفا�صيلها ،بقوله« :ت�أمل ه�ؤالء النا�س� ،أ�سلوب حياتهم ،عاداتهم� ،سلوكياتهم،
نربة �أ�صواتهم ،انظر �إليهم بانتباه ،ت�أمل الأدب الذي يقر�ؤونه ،الأمور التي ت�سعدهم،
الكلمات التي تنطق بها �أفواههم ،الأفكار التي ت�شكل الرتاكيب يف عقولهم»(((.
ولعلي �أميل �إىل القول :ب�أن الثقافة هي ما يكت�سبه الإن�سان ليكون به طريقة
احلياة يف جمتمع ما� ،إنها تلك الر�ؤية �أو القراءة القادرة على فك رموز العامل ،وهي
تلك املرجعية الباعثة ل�سلوك ما واملحددة لردة الفعل.
(((	�آدم كوبر ،الثقافة :التف�سري الأنرتوبولوجي ،ترجمة تراجي فتحي� ،سل�سلة عامل املعرفة عدد  ،349املجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكويت� ،2008 ،ص .24
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�أما ال�صورة ،فهي جمموعة ال�سمات احلقيقية �أو املتخيلة عن ظاهرة ما ،فهي
تعني كيفية ت�صور لآخر قد يكون جمتم ًعا �أو فر ًدا �أو �شي ًئا� ،سواء ّ
حتكم بت�صورنا
ت�صورا مماث ًال للحقيقة بعي ًدا عن الت�شويه.
لهذا الآخر معطيات �أيديولوجية �أو كان ً
قيا�سا �إىل �آخر،
ويف املعنى الفرن�سي ،تعني كلمة (�صورة) معنى الت�شابه ً
كمثال لذلك يقال (االبن �صورة حية عن والده) ،كما تفيد معنى املر�آة العاك�سة،
وتعني كذلك الرمز �أو التمثيل املادي لواقع جمرد ،وهي متثيل ذهني ل�شخ�ص �أو
�شيء ما ،وتفيد كذلك معنى الهيئة املتمثلة يف فكر الآخرين عن �أمر ما(((.
ويرتبط �إنتاج �صورة معينة مبدى متثل معطيات حمددة�ُ ،ص ّممت �ضمن
�سياق خا�ص .وبالتايل فالت�صور يكون بناء على تف�سري للأ�شياء باعتماد منط معني
من خالل �إعادة �إح�ضار لل�شيء مرة ثانية �إىل جمال الوعي ،وهو ر�أي مو�سكوفي�شي
 Moscoviciيف تعريفه للت�صور عمو ًما .ويرى بياجيه  Piagetبالدور الهام للت�صور
يف ال�سيكولوجية التكوينية وخا�صة يف �سيكولوجيا الفعل� ،إذ هو الذي يحكم
ت�صرفات الإن�سان.
ورغم �أن املفاهيم التي ّمت تناولها تبني مفهوم ال�صورة املتعلق بالفرد
كحالة ذهنية للأ�شخا�ص ،ف�إنها ميكن �أن متثل ظاهرة اجتماعية� ،إذا كانت جماعة
ت�شرتك يف حمل �صورة واحدة �أو �أن م�صادرها لل�صورة اجتماعية� ،إنه االعتقاد
ب�أن الآخرين ي�شرتكون معنا يف ال�صورة نف�سها عن العامل وعن الآخرين ،وهذا
(1) http://www.larousse.fr
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االعتقاد هو جزء من �صورتنا للعامل .وهو ما يربر درا�ستها يف جمال علم االجتماع
بالذات ،وما يربر �أهميتها وت�أثريها.
هذه ال�صورة الذهنية ذات وظيفة رمزية تقدم ر�ؤية للعامل ،وت�سعى حلل
رموزه من خالل متثلنا لها ،باعتبار �أن الثقافة هي التي توجه هذه الت�صورات
االجتماعية ،وف ًقا لأن�ساق حمددة يف املخيال العام للفرد واملجموعة.
�إذن ميكن القول� :إن ال�صورة الثقافية هي مت ّثل نابع من الثقافة ،وم�ستقى
من املتخيل الثقايف ،الذي يعتربه الدكتور نادر كاظم «مبثابة الإطار املرجعي لهوية
املجتمع الثقافية» ،و�أما العملية التي يت�شكل املتخيل بوا�سطتها ويتعزز بجهودها،
فهي عملية ت�سمى «التمثيل» «.(((»Représentation
� ّإن احلديث عن ال�صور الثقافية بني عاملني �أو ثقافتني ،يحيلنا �إىل احلديث
عن التمثالت التي تنتج هذه ال�صورة ،والتي بدورها تر�سم معامل عالقة الأنا
بالآخر .فالآخر هو كل مبد�أ �أو فكرة �أو منهج �أو ح�ضارة �سوى ما يدور يف ذهننا �أو
نعتقد ،فما هو خارج الذات هو �آخر.
من هنا يبدو لنا الآخر متعدد الداللة ،وقاب ًال للفهم ب�أكرث من �صيغة ،جنده
غربًا �إذا كان الأنا �شرقًا ،وجنده ري ًفا �إذا كان الأنا مدينة كما فعل �إبراهيم عبد القادر
املازين يف (�إبراهيم الكاتب) ،وكذلك حممد ح�سني هيكل يف (زينب)� ،أما
((( نادر كاظم ،متثيالت الآخر� :صورة ال�سود يف املتخيل العربي الو�سيط ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر،
ط ،1بريوت� ،2004 ،ص.39
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حممد املويلحي يف (حديث عي�سى بن ه�شام) ،فريى �أن الأنا متخلف جاهل
ظالمي مازال يعي�ش على منط الأقدمني ،يف حني �أن الآخر خطا خطوات جبارة
يف �شتى امليادين العلمية .ويف روايات جنيب حمفوظ وخا�صة (احلرافي�ش) ،الأنا
هو �ساكن احلارة املركزية ،والآخر هو �ساكن احلارات الأخرى� .أما توفيق عواد يف
رواية (الرغيف) فيمثل الأنا العربي والآخر هو العثماين.
�إنها جدلية الأنا والآخر ،فال ميكن �أن تتحقق �أو تكتمل �إن�سانية الأنا �إال
أ�سا�سيا للإنية والإن�سانية .ولي�س
بعالقة مع الغري الذي ميثل �شر ًطا �ضرور ًّيا ومكونًا � ًّ
عر�ضيا �أو �ضمن عالقة نفعية .فلي�س للأنا هوية م�ستقلة عن الغري وال للغري
وجوده ًّ
تاريخيا �ضمن العالقات البينذاتية ،وما
وجو ًدا منف�ص ًال عن الأنا .فالإن�سانية تتحقق ًّ
�أحمله عن هذا الآخر هو �صورته الثقافية التي حتدد موقفي منه وبالتايل موقفه مني.
� -2إ�شكالية النمطية يف ال�صورة الثقافية:

التنميط فعل موجه نحو �صياغة توجه حمدد ومتكرر ،ففي مفهوم ال�صورة
النمطية جند �أنها متثل مرحلة الحقة لل�صورة الذهنية� ،أو هي �صورة ذهنية يف
�أق�صى تطرفاتها .فال�صورة الذهنية االجتماعية متى تقولبت وجمدت وقادت �إىل
التع�صب ،ت�صبح �صورة منطية تتميز بعن�صرين هما :العن�صر الأول هو التب�سيط
والتعميم فيحملها النا�س عن جماعتهم �أو عن جماعة �أخرى ،والعن�صر الثاين هو
عن�صر الثبات والت�صلب مبعنى عدم قابلية ال�صورة على التغري ،فهي تنطوي على
�أحكام قيمية ،وتكون م�شحونة بامل�شاعر الذاتية والعواطف ال�شخ�صية.
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ويف تعريف النمط جند �أنه ال�صنف �أو الطراز ،يطلق على النموذج املثايل
الذي جتتمع فيه �أكمل ال�صفات الذاتية لنوع من الأ�شياء ،ويرادفه املثال �أو
النموذج ،ويطلق النمط يف علم النف�س التحليلي على الطريقة الأ�سا�سية التي
ي�صطنعها املرء لتوجيه طاقته النف�سية ،نقول منط االنطواء ومنط االنب�ساط ،ويطلق
النمط على الفرد احلقيقي �أو اخليايل(((.
ويرجع ا�ستخدام م�صطلح الـ« »stéréotypeما نرتجمه «بالنمطية» �إىل عامل
الطباعة� ،إذ تعني ال�صفيحة املعدنية املطبوعة التي ت�صب يف قالب �أو �آلة �سباكة
ويتم ا�ستخدام القالب يف �إنتاج ال�سطور املطبوعة التي ميكن ا�ستخدامها
طباعيةّ .
�آالف املرات من دون احلاجة �إىل �إعادتها.
ويعترب ال�صحفي الأمريكي والرت ليبمان � Walter Lippmannأ ّول من
ا�ستخدم هذا امل�صطلح بو�صفه مفهو ًما يراد به القول �أن ال�شعور الوحيد الذي
يحمله �أي �شخ�ص حول حدث مل يجربه هو �شعور نابع من ت�صوره الذهني
للحدث ،و�أن ما يقوم به ال يعتمد على معرفة معينة �أو مبا�شرة ،بل على �صورة
�صنعها �أو �أعطيت له.
وال�صورة النمطية هي �صورة على طراز حمدد ،وميكن �أن تكون �سلبية �أو
�إيجابية ،وعمو ًما جندها �أكرث ما تكون �سلبية ملا تفرزه من تر�سيخ ل�سلوك حمدد
((( جميل �صليبا ،املعجم الفل�سفي ،اجلزء  ،2دار الكتاب اللبناين ،بريوت� ،1982 ،ص .507
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مبني عن الت�صور للأفراد الآخرين الذين يج�سدون مو�ضوع ال�صورة ،ويقومون
بتعليلها على نحو يت�سق معها وي�ساعد على �إثبات �صحتها.
والنمط تنتجه �آليات ،تعمل على توجيه ال�صورة الثقافية نحو �أيديولوجيات
مرتبطة بعالقة الأنا بالآخر ،ويكمن دور الآليات يف �أنها الرحم التي تبلور العالقات
نظرا للدور الريادي الذي تلعبه يف �صياغة متم ّثلنا عن
بني الثقافات واحل�ضاراتً ،
الآخر.
فاخلطاب بني الثقافات �أو احل�ضارات ،ي�شتغل وف ًقا لآليات تربر الأبعاد
املتخيلة عن الآخر لأنها من تنتجها .وبقدر �أهمية النظر يف طبيعة ال�صورة الثقافية
نرى ب�أهمية البحث يف من/ما كان وراء هذه ال�صورة الثقافية ،وكيفية تكونها على
هذا النحو �أو ذاك.
خا�صا بها
ولعل �أخطر ما تقود �إليه ال�صورة النمطية ،هو �أنها تخلق واق ًعا ًّ
ي�ؤدي �إىل توجيه عملية التفاعل بطريقة تدفع ال�شخ�ص امل�صور لي�سلك بطريقة
تعزز ال�صورة النمطية ال�سائدة عنها ،فمن خالل ال�صورة يرى النا�س جوانب من
احلقيقة ،ويهملون �أخرى لأنها ال تتنا�سب مع معتقداتهم.
زد على ذلك� ،أن ال�صورة النمطية تعمم �صورة معينة على جماعة من
تلقائيا
النا�س فتتجاهل االختالفات والفروق الفردية ب�سبب التعميم ،فيفرت�ض ًّ
�أن ما ينطبق على اجلماعة ككل ينطبق على كل فرد فيها دون اعتبار الن�سبية بني
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الأفراد ،بغ�ض النظر عن كونه فر ًدا له �سماته ال�شخ�صية اخلا�صة به .فهي ال تقوم
أي�ضا ،لأن �أي تعبري عن
بطم�س الآخر فح�سب ،بل هي تقوم ب�إيذاء الـ «النحن» � ً
االختالف داخل الوحدة ال ي�ؤخذ بعني االعتبار ،فهي ال تعي الفروقات التي
تخ�ص الثقافات الفرعية ،وهنا تطرح م�س�ألة الأقليات الدينية ومنها العرقية وغريها
ب�شدة يف العالقات بني احل�ضارات ،ومراعاة الثقافات للأقليات تعترب م�س�ألة
عمو ًما ّ
مهمة يف ا�ستقرار احل�ضارات ومتا�سكها ،كما �أن ال�صورة النمطية ت�ؤدي للتمركز
الإثني من خالل دعم املركزية الذاتية بغ�ض النظر عن فكرة ن�سبية القيم.
تكون حمتوى ال�صورة
وتبنى ال�صورة النمطية على الأحكام امل�سبقة ،التي ّ
وطبيعتها بال�سلب �أو الإيجاب ،ك�أن نعترب �أن جمموعة ما ت�شرتك يف خا�صية معينة
بناء على ت�صور معني ،هذا الت�صور قد يكون �صوابًا �أو غري ذلك .هذه الأحكام
هي يف الواقع ما نتخيله حول �أمر ما ،وبالتايل فاملتخيل هو خلفية ال�صورة النمطية
التي ت�شكل بدورها مت ّثل الآخر يف الثقافة.
لعلنا هنا ن�ضرب مثا ًال لتلك ال�صورة الثقافية النمطية بني العامل الإ�سالمي
والغرب ،فكالهما كناظر ومنظور �إليه ،ظال حمكومني بالنمطية يف �أغلب الأوقات،
ف�صور الإ�سالم كدين العنف والدموية منذ ت�شكل �أول منظومة عنه ،و�صورته
ّ
خالل القرون الأوىل لظهوره� ،إذ كانت الأنباء تر�صد ظهور دين جديد وانت�شاره
ب�سرعة كبرية وهو ما �أقلق الكني�سة ،فحاولت ال�سلطة الكن�سية �أن تربز لرعاياها
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�صورة هذا الدين اجلديد كعارفة به وحميطة بكل ال�ش�ؤون الدينية يف العامل
وخا�صة مع الثقة املطلقة التي حظيت بها الكني�سة يف تلك احلقبة.
انكب رجال الدين على الت�أليف حول الدين اجلديد معتمدين يف ذلك
املخيلة والت�صور ،ومرجعهم ت�أويالتهم من الكتاب املقد�س ،ومنذ البداية �أغلقت
الكني�سة الباب �أمام كل معلومات معرفية عن هذا الدين ،بل دعمت اجلهل
به وجتاهله ،ذلك �أن «الن�صرانية الغربية كانت جتهل ال�شرق الإ�سالمي»((( ،ف�إىل
حدود منت�صف القرن العا�شر امليالدي ورغم تواجد الن�صارى يف امل�شرق ويف
�إيطاليا و�إ�سبانيا« ،فن�صارى الغرب مل يكن لديهم فكرة عن الآخر الإ�سالمي»(((.
حتى �أن جييرب النوجنتي اعرتف ب�أنه ال يعتمد يف كتاباته عن الإ�سالم
على �أية م�صادر مكتوبة ،و�أ�شار فقط �إىل �آراء العامة و�أنه ال يوجد لديه �أية و�سيلة
للتمييز بني اخلط�أ وال�صواب.
�ساهم هذا املخيال يف متثل �صورة م�شوهة عن الإ�سالم لي�س من باب
املعرفة ،بل بنيت على ت�صورات يعتربها �ألك�سي جوراف�سكي «يف منتهى اخليالية
«الفانتازيا» والتوهم»((( ،وهو ما يف�سر النزعة العدائية التطورية التي بنيت عن
الإ�سالم منذ وجوده .و�أوجد �سيكولوجية �شعبية عامة كارهة للإ�سالم ولأهله.
(1) Cécile Morisson, Les Croisades, collection que sais-je ?, Ed PUF, 9ème éd, Paris, 2003, P13.
(2) Pierre Guichard, Philippe Sénac, Les Relations des Pays d’Islam avec le Monde Latin,
milieu X-milieu XIII, Ed CNED-Sedes, Paris, 2000, P16.

((( �أليك�سي جوراف�سكي ،الإ�سالم وامل�سيحية :من التناف�س والت�صادم �إىل احلوار والتفاهم ،ترجمة خلف حممد
اجلراد ،دار الفكر ،دم�شق ،ط� ،2000 ،2ص .66
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ويف هذا ال�صدد يقرر البع�ض �أنه ب�صفة عامة «تكونت يف وعي الأوروبيني يف
الع�صور الو�سطى مالمح اللوحة التالية عن الإ�سالم� :أنه عقيدة ابتدعها حممد وهي
تت�سم بالكذب والت�شويه املتعمد للحقائق� ،أنها دين اجلرب واالنحالل الأخالقي
والت�ساهل مع امللذات وال�شهوات احل�سية� ،أنها ديانة العنف والق�سوة»((( .فقد
ا�ستهدفت الكتابات اليونانية-البيزنطية املعادية للإ�سالم «تقوية عزائم املقاتلني
وت�شجيع �سكان املناطق احلدودية على حماربة خ�صومهم امل�سلمني»(((.
هذه ال�صورة التي باركتها �أعلى هيئة دينية و�أعلى هرم �سلطوي وهو
الكني�سة ،تر�سخت يف الأذهان وتداولتها الأفكار وذاعت يف جميع الأو�ساط
الن�صرانية ،لت�صبح خلفية املتخيل الن�صراين عن الإ�سالم و�أر�ضية �أي فعل �أو
ردة فعل مع امل�سلمني ،وحتدد طبيعة العالقة بني العاملني الن�صراين والإ�سالمي.
ها هو املخيال مبا ين�سجه وما ينتجه من متثالت للآخر يكون خلفية جميع
العالقات واخلالفات ،ف�شحن الذاكرة ب�صفة جماعية ب�صور منطية �سلبية ي�شوه
التاريخ ب�أحداث دموية تظل ناب�ضة ،يعرب عنها �ألك�سي جوراف�سكي يف عبارة
ت�أليفية بقوله�« :إن الت�صورات الغربية املعا�صرة حول دين امل�سلمني مل تتكون
وترت�سم يف �صفحة بي�ضاء خالية ،و�إمنا انعك�ست يف مر�آة قدمية م�شوهة»(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص .73
((( كاهن (كلود) ،ال�شرق و الغرب زمن احلروب ال�صليبية ،ترجمة �أحمد ال�شيخ� ،سينا للن�شر ،ط ،1القاهرة،
� ،1995ص .36
(((	�أليك�سي جوراف�سكي ،مرجع �سابق� ،ص.67
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ي�شري ريت�شارد �سوذرن ،وهو من الباحثني املتخ�ص�صني يف الع�صور الو�سطى،
يف كتابه «�صورة الإ�سالم يف �أوروبا يف القرون الو�سطى»� ،إىل �أن امل�سلمني بر�أيه
بظهورهم التدرجي كم�سلمني �أوائل ومغول وعثمانيني كانوا يف خانة التحدي
للعامل الغربي الأوروبي ،فال�صورة عنهم م�ضت دون تغيري ،وكانت املعلومات
دورا
ترتاكم يف الغرب .لذلك لعب النهج التاريخي التطوري وتراكم املعلومات ً
ها ًّما يف الر�ؤية الأوروبية ،كما �أن الظروف التاريخية �صاغت بدورها هذه الر�ؤية بناء
على معطيات براغماتية ظرفية.
و�أو�ضح �سوذرن يف درا�سة �سابقة بقوله« :ال �شك �أنهم عندما و�ضعوا هذه
الأ�ساطري والأوهام ،كانوا يرون �أنها متثل ال�صورة احلقيقية �إىل حد ما للواقع الذي
أدبيا وهبها حياتها اخلا�صة ،ومل تتغري
ت�صفه ،ولكنها اتخذت بعد كتابتها طاب ًعا � ًّ
كثريا �صورة حممد و�أتباعه من �أبناء ال�صحراء»(((.
ً
�أنتجت املعطيات �سابقة الذكر ،ما ي�سمى يف الع�صر الراهن بالإ�سالموفوبيا
� Islamophobiaأو رهاب الإ�سالم� ،أو اخلوف من الإ�سالم .والإ�سالموفوبيا
�صورة ثقافية منطية تراكمية عن الآخر الإ�سالمي ،ناجتة عن ال�صراعات التاريخية
للم�سلمني مع �أوروبا ،وبالذات مع دخول الأندل�س ثم احلروب ال�صليبية ،فتحولت
الرتاكمات بفعل الكني�سة الكاثوليكية �إىل نوع ظاهر من العداء للإ�سالم،
وما ينتمي �إليه من �أفكار ومعتقدات حتى م�ؤلفات املفكرين الإ�سالميني مثل
((( نق ًال عن :كارين �أرم�سرتونغ� ،سرية النبي حممد ،ترجمة فاطمة ن�صر وحممد عناين ،م�ؤ�س�سة �سطور ،ط،2
بريوت� ،1998 ،ص.40-39
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ابن ر�شد التي كان يتم حرقها لو وجدوها ويحرقون معها من يقر�ؤها ،و�صل الأمر
بعد ذلك �أن مارتن لوثر  Martin Lutherمنع �أتباعه من �شرب القهوة الرتكية
إنتاجا
فكرا و� ً
لأنها حبوب ال�شيطان يف رمزية لكراهية امل�سلمني وما ينتمي �إليهم ً
وب�شرا ،يف تلك الفرتة مل تتواجد الإ�سالموفوبيا كحالة ،و�إمنا بد�أت تت�شكل دون
ً
ملمح وا�ضح مييزها.
�إن م�س�ألة اخلوف من الإ�سالم م�س�ألة نف�سية ،مت�س اجلانب االنفعايل من
الإن�سان ،ونتجت بناء على تاريخ مطول من ال�صدامات والأحداث دعمت
هذا اخلوف ،ف�أ�صبح الرتابط بني الآخر الإ�سالمي والرهاب � ًّآليا يف نف�سية الفرد
الغربي .فقد اقرتنت يف املخيال العام الغربي �أن الإ�سالم وامل�سلمني معطيات
�سلبية ذات ت�سل�سل تاريخي دموي يرتبط بالعنف واحلرب.
وال غرابة من �أن تورث ال�صورة النمطية عن الإ�سالم يف املناهج الأوروبية،
�إذ تتو�صل الدكتورة فوزية الع�شماوي� ،أ�ستاذة الدرا�سات الإ�سالمية باجلامعة
ال�سوي�سرية ،يف بحث لها حول (�صورة الآخر يف كتب التاريخ واجلغرافيا)� ،إىل �أن
امل�سلمني ي�صورون يف كتب التاريخ واجلغرافيا على �أنهم برابرة ووحو�ش� ،سفاكو
دماء .و�أن معامالت العرب مع الآخر وح�شية ،مما يثبت يف الأذهان الغربية �صورة
امل�سلم الغازي الدموي العنيف الذي يثري الرعب ويهدد الوجود.
تناظرا على م�ستوى ال�صور
ويف اجلانب املقابل ،جند �أن التنميط �أنتج ً
الثقافية ال�سلبية ،فال مفر من تبادل الكره والعداء ،و�إن اختلفت درجاتهما لي�صبح
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الت�سل�سل التاريخي فع ًال ردة فعل من ذات النوع (ال�سلب بال�سلب والإيجاب
بالإيجاب).
أخالقيا ،تغيب فيها
فالعامل الإ�سالمي ينظر �إىل املجتمع الغربي كبيئة منحلة � ًّ
القيم االجتماعية وقيم الرتابط الأ�سري ،يغيب عنها اجلانب الروحي الإن�ساين،
جمتمع مادي بحت ،ولكنه منظم ومتح�ضر ،يبهر الآخرين ،وعمو ًما بقي ال�سمو
الروحي يف ال�شرق بينما ال جند يف الغرب �إال ماديته املطلقة وح�ضارته املتفوقة.
هذه ال�صورة �أ�صبحت منطية يف احلديث عن الآخر الأوروبي ،وك�أننا هنا ب�أ�سامة
ابن منقذ يف حديثه عن الفرجن الأوروبيني منذ ع�شر قرون يخربنا بذات ال�شيء
عندما �أعجب بفرو�سية الغرب ولكنه مل ير فيهم غري اجلانب املادي البحت.
لقد انطلق �أ�سامة بن منقذ كما ننطلق نحن الآن من ثقافتنا الذاتية ،للحكم
عجائبيا ،على الرغم من �أن مقايي�س القيم بني
غرائبيا ًّ
على الآخرين وعلى ما يبدو ًّ
الثقافات ،وبالتايل بني احل�ضارات ،تختلف وتتباين تباي ًنا قد يو�صلها �إىل التناق�ض.
فمما ال �شك فيه �أن الغرب لي�س واح ًدا ولي�س مطل ًقا .فهو ميتاز بالتنوع والفروقات
والتناق�ضات وال�صراعات .ومن �ش�أن التفكري فيه ك�آخر لديه جتاربه الإن�سانية
والثقافية املتنوعة �أن يقل�ص البعد الأ�سطوري الذي ات�سمت به �صور الغرب.
فاملجتمعات الإ�سالمية متتاز بدورها بالتنوع الثقايف والديني واالجتماعي .وال
ميكن بالتايل حتليل ال�صور املتكونة عن الغرب �إال انطالقًا من هذا التنوع.
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ويف نف�س البحث املذكور للدكتورة فوزية الع�شماوي ،تو�صلت فيما يخ�ص
تناول املناهج الدرا�سية الإ�سالمية مل�س�ألة الآخر الغربي� ،إىل �أن �أول مالحظة يف
املناهج الإ�سالمية تناولها مو�ضوع الن�صرانية من وجهة النظر الإ�سالمية فح�سب،
رغم �أن الأجدى تناولها من وجهة نظر �إ�سالمية ووجهة نظر ن�صرانية للوقوف
على اخللفيات الثقافية والدينية للعديد من الأحداث التاريخية من وجهة النظر
الغربية وفهم انطالقة الآخر يف التفكري .فمن ال�ضرورة مبكان تعليم النا�شئة عر�ض
يكون
وجهات النظر املختلفة لتهيئتها لقبول الآخر ،ولي�س ال�سكوت عنها مما ّ
�شخ�صية �أحادية اجلانب يف املواقف والتنوع.
وال يح�ضر الآخر الغربي يف كتب التاريخ الإ�سالمية �إال مفاج�أة عندما
يكون عد ًّوا يف الفتوحات الإ�سالمية الأوىل ،وخا�صة فتح م�صر وال�شام وفل�سطني،
فيتم ذكر الروم البيزنطيني الذين كانوا يحتلون هذه البالد وي�سيئون معاملة �أهلها
قبل دخولها الإ�سالم.
ومن ثم يتعرف التلميذ امل�سلم لأول مرة على الن�صراين الظامل ،ثم
مع تقدم منهج التاريخ ي�صبح الآخر هو الأوروبي امل�ستعمر ،حيث يتم تقدمي
الأوروبيني على �أنهم امل�ستعمرون واملحتلون الذين جا�ؤوا من �أوروبا يف القرن
التا�سع ع�شر .وهكذا يرتبط يف فكر الن�شء امل�سلم العداء ب�أوروبا الن�صرانية ،هذا
الدين الن�صراين ال يعرف عنه التلميذ امل�سلم �إال ما يراه يف و�سائل الإعالم .ففي
كبريا للتاريخ الإ�سالمي،
معظم الدول الإ�سالمية تعطي املناهج الدرا�سية اهتما ًما ً
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وعادة ما يبد�أ منهج التاريخ بتاريخ الب�شرية� ،أو بتاريخ �آدم عليه ال�سالم ثم تاريخ
�إبراهيم عليه ال�سالم ،ثم ظهور وانت�شار الإ�سالم متجاوزين اليهودية والن�صرانية.
وهو ما يجعل �صياغة ال�صورة الثقافية للآخر (الن�صراين ،الأوروبي،
الغربي) �صورة منطية يف الكتب املدر�سية ،ت�صور الأوروبيني ب�صورة �سلبية� ،إما
عدائية �أو نفعية �أو مادية ،باعتبارهم يعي�شون يف فراغ روحي وديني ،وجمتمعاتهم
يتف�شى فيها الف�ساد واالنحالل والتفكك الأ�سري واالجتماعي.
�إن ال�صورة الثقافية هي التي حتدد موقف الأنا من الآخر ،وت�ضبط درجة
التعاون والتوا�صل ،وبقدر ما تكون ال�صورة الثقافية قريبة من الواقع ،بقدر ما
يكون التوا�صل �أجدى و�أ�سلم و�أنفع ،وهو ما ت�ضمنه نظرية تعارف احل�ضارات.
ثانيا :ال�صورة الثقافية للآخر يف �إطار نظرية تعارف احل�ضارات
ً

�إذا كانت �صورة الآخر يف الأذهان تبنى على كيفية مت ّثلنا له ،وهذا التمثل
أ�سا�سا
بدوره يكون نتيجة ملا نعرفه عن هذا الآخر ،ف�إن ال�صورة الثقافية ترتبط � ً
مبعرفة الآخر� .إن املعرفة هي التي حتدد التمثل ال�صحيح للآخر ،وتنتج �صورة
ثقافية واقعية عنه بعيدة عن القولبة والتخيل.
�إن �أزمة ال�صورة الثقافية تتمثل يف �ضرورة اخلروج من دائرة النمطية،
فالتعميم هو ما يو�صل �إىل ال�سلبية ،واحلل يكمن يف ت�صحيح ال�صورة عن الآخر.
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وتعترب نظرية تعارف احل�ضارات املخرج واحلل الأجدى ،لأنها ت�صحح
�صورا ثقافية جديدة مرتبطة بالواقع واملعرفة ،فيمكن
�أفكارنا عن الآخر ،وتن�شئ ً
بالتايل جتاوز اخلالف �إىل اختالف �أرحب يف �إطار قبول املتعدد والتعاي�ش معه.
ولعل اخلوف من تكري�س ال�صور الثقافية ال�سلبية وتنميطها ،يطرح �إ�شكالية
كيفية الو�صول �إىل حوار ح�ضاري بناء بني جميع الأطراف ،وكيفية �صياغة �صور
ثقافية تت�سم بالإيجابية والتفاعل؛ لأن العنف الذي تواجهه املجتمعات احلديثة
متخ�ض عن ظرفيات ما�ضية ،وعن �أ�شكال من التفاعل ال�سلبي بني الأنا والآخر،
لأن ال�صور الثقافية تتوارث كما قال �أبو حيان التوحيدي يف «الهوامل وال�شوامل»:
«رمبا �سرت العداوة يف الأوالد ك�أنها بع�ض الإرث ،ورمبا زادت على ما كانت بني
الآباء».
والبحث عن البديل يف ال�صورة النمطية ال�سلبية للآخر ،ي�ستوجب البحث
يف �آليات �إنتاج هذه ال�صورة ،وتعوي�ضها ب�آليات جديدة قادرة على �صياغة �صور ثقافية
�إيجابية� ،أو لنقل متعاونة ومتعاي�شة ،لأن �أزمة ال�صورة الثقافية النمطية عن الآخر هي
امل�س�ؤول الأ�سا�سي عن ال�صراعات ،واملعمق للهوة بني الأطراف ب�صفة عامة.
واحلديث عن �آليات �إنتاج ال�صورة الثقافية يقود �إىل العالقة التي ميكن
�أن تربط احل�ضارات وجتعلها يف تفاعل مما يبني داخلها مت ُّثل الآخر ،وهو ما يحدد
م�ستقبل العالقات بني الأمم واحل�ضارات .ف�إن كان الآخر عد ًّوا ،و�صيغت �صورته
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كافيا وال �شامالً ،بل تكونت
بناء على هذا الأ�سا�س ،ف�إن االطالع عليه مل يكن ً
�أحكام م�سبقة حوله بناء على املخيال ،فرت�سبت �صور ثقافية �سلبية.
�إن امل�شكلة بني الثقافات لي�ست يف عدم وجود حوار بينها ،و�إمنا يف عدم
التعارف فيما بينها ،واالنقطاع عن تكوين هذه املعرفة ،و�سيادة اجلهل �أو الفهم
غالبا
املنقو�ص� ،أو ال�صورة النمطية وال�سطحية يف املعرفة .لذلك ،ف�إن كل ح�ضارة ً
ما ت�صور م�شكالتها مع احل�ضارات الأخرى على �أ�سا�س عدم املعرفة ال�سليمة �أو
ال�صحيحة بها ،فيبقى جانب ال�صراع والت�صادم هو الطاغي والأبرز.
ويف معنى التعارف ،جند �أنه يعني وجود طرفني غريبني يفرت�ض بينهما
اختالف ولكنهما يتميزان بالرغبة يف ك�شف �صورة الآخر من خالل املعرفة
والتوا�صل� .إذن فالرغبة يف معرفة الآخر هي �أ�سا�س التعارف باعتبار �أن النية
من اللقاء �أو التوا�صل لي�ست طم�س الآخر ،وال �إبراز التعايل عليه ،وال الت�صادم
معه ،وال ا�ستبطانه ،و�إمنا قبول الآخر كما هو من خالل التعرف عليه .فتقرتن
مبدئيا وباالبتعاد عن النمطية والأحكام امل�سبقة .لأن التعارف
املعرفة بالقبول ًّ
يفرت�ض �أن الأنا يجهل الآخر وال ي�سقط عليه �أحكا ًما ،فيكون اخلروج من دائرة
اجلهل والغمو�ض �إىل نور املعرفة والو�ضوح .فالتعارف هو اجل�سر الذي يربط بني
اجلماعات املتنوعة واملختلفة ولكن ال تعارف من دون معرفة ،وال يفرت�ض م�سب ًقا
جتاوز االختالف بقدر ما يفرت�ض قبوله كنتيجة حتمية للتعارف.
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يقول الإمام علي � أن «النا�س �أعداء ما جهلوا» ،فالإ�شكال يف العالقة
بالآخر لي�س يف م�ستوى احلوار ،بقدر ما يكون يف ما لدي من ر�صيد معلوماتي
حوله ،لأن ما �أعرفه عنه هو يف الواقع ما ي�شكل موقفي الأويل والأ�سا�سي منه� ،إن
معرفة الآخر هي الأ�سا�س يف التقارب بني ال�شعوب ،ذلك �أن ال�صورة النمطية
التي تظل را�سخة يف الأذهان ،والأحكام امل�سبقة التي تبنى عن الغري ،ال ميكن �أن
يغريها احلوار لأنها تظل خلفية احلوار ذاته ،بل تبقى كرت�سبات ثابتة يف التكوين
جزءا من �أفكاره.
الثقايف للفرد وت�صبح ً
�إن نظرية «تعارف احل�ضارات» بر�أيي هي احلل الأجدى يف تكوين �صور
ثقافية واقعية عن الذات والآخر ،و�إتاحة الفر�صة للتفاعل التلقائي واالختيار
الواعي ،فتبنى العالقة مع الآخر على �أ�س�س من التعارف والتفاعل والتعاي�ش
بعي ًدا عن الوهم واجلهل ،وتقدم احلل للخروج من امل�آزق العاملية لل�صراعات،
وتقريب امل�سافات بني الأفراد وال�شعوب ،و�إتاحة الفر�صة لها الختيار متثلها للآخر
بناء على معايريها القيمية ،وبناء على معرفتها بالآخر لي�صبح االختيار هو عماد
التفاعل والتالقي والتالقح بعي ًدا عن الأيديولوجية والرباغماتية.
فالتعارف بني احل�ضارات هو الذي يحدد م�ستويات احلوار والتعاون ويرثيهما،
ثم يثمرهما ،فهو ميهد ملعرفة الآخر على حقيقته ،وت�صحيح ال�صورة امل�سبقة عنه� ،إذ
�صورا منطية لغريها ،لذلك كلما زادت قابلية التعارف يف
كثريا ما ر�سمت الثقافات ً
ً
ثقافة ما وجدنا احلوار لديها �أرقى و�أجدى ،و�سهل التوا�صل معها.
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ومن �أهمية التعارف �أنها جتعل ال�صورة الثقافية للآخر مطابقة �أو �أنها قريبة
من الواقع� ،إذ تكمن �أهمية ال�صورة الثقافية عن الغري بغ�ض النظر عن حمتواها
خياليا ،ف�إنها تظل را�سخة يف خميلتنا ون�ستح�ضرها
الذي ميرر للآخرين واق ًعا كان �أو ًّ
متى احتجنا �إليها .فالتعارف يجنب اخلط�أ والرتاكم« ،لكي نتعامل مع �أي �شيء
ال بد �أن نعرفه ،و�إال فلرمبا نقوم بتحطيمه ،ونحن نريد �إ�صالحه� ،أو رمبا انفجر فينا
ونحن نريد �أن ينفجر يف عدونا»(((.
�إن �أول ما يتبادر �إىل الأذهان عند احلديث عن «�آخر» ،هو البحث :من هو
هذا الآخر؟ ماهيته؟ هويته؟ وبالتايل بحث ملعرفته ،و�إزالة �ستار الغمو�ض عنه ،فال
نبحث بداية عن حماورته بقدر ما تكون حاجتنا ملعرفته ،ف�أثناء التعارف يحمل
كل طرف هويته معه.
فيم�س تعارف احل�ضارات الهوية الثقافية� ،إنه �إطاللة واعية بالهوية الذاتية
ّ
على الهوية الآخروية� ،إنه لقاء بني كينونتني يف �إطار من التقارب تفر�ضه املعرفة
بالآخر ،فتتعرف الهويتني الثقافيتني للح�ضارتني اللتني التقيا يف �إطار من الندية،
فال�صدام �أو ال�صراع هو يف الواقع خوف من الطرفني على الهوية الثقافية ،طرف
تفوق الآخر فيحاول احتواء هويته ،وطرف يخ�شى �أن تذوب هويته يف
يخاف ّ
الآخر وهو ما يحدث ال�صدام لأن قوة احل�ضارة تكمن يف هويتها الثقافية.
املدر�سي ،لئال يكون �صدام ح�ضارات :الطريق الثالث بني الإ�سالم و الغرب ،دار اجلديد ،ط ،1بريوت،
((( هادي ّ
� ،1996ص.99
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�إن نظرية تعارف احل�ضارات ك�أ�سا�س ومرجع ل�صياغة متثلنا عن الآخر ،تعترب
النظرية الأجدى يف �إر�ساء الإن�سانية باختالفاتها وتنوعها على ّبر من التعاي�ش
والتعاون ،وجتنبها ال�صدام وال�صراع ،فال�صورة الثقافية املنتجة على �أ�سا�س
التعارف هي ال�صورة احلقيقية لذواتنا وللآخر ،لأنها ن�ش�أت بناء على معطيات
متثل يف جوهرها قبول الآخر ،انطالقًا من احرتام الهويات الثقافية .فمعرفة الآخر
تعرف على هويته ،واعرتاف �ضمني بن�سبية الثقافات واختالفها وابتعادها عن
هي ّ
النظرات التفا�ضلية املركزية ،فكل ح�ضارة كما �أعطت و�أ�ضافت فقد �أخذت من
�سابقاتها وبنت �أ�سا�سها على �أ�سا�س توا�صلي ،فاحل�ضارات تتكامل وال تتناق�ض،
لأن مفهوم احل�ضارة يف ذاته يحمل معنى الرقي.
�إن �صدام احل�ضارات و�صراعها وتدافعها العدائي واقع ،ال نريد �إنكاره ولكننا
نريد �أن نلون م�ستقبله ب�أمل م�شرق يف �أن تتعارف احل�ضارات وتتحاور ،فتتفاهم
وتتعاي�ش وتتكامل وال تت�صارع .ودور التعارف بني احل�ضارات دور ريادي بل دور
يكون �صورة عن ذواتنا و�صورة
م�صريي للإن�سانية ،لأنه الأ�سا�س ال�سليم الذي ّ
عن الآخرين يف �إطار من املبادرة ملعرفة الآخر ولي�س لدح�ضه ،فبف�ضل التعارف
م�سببا للخوف ،فنحن نخ�شى
«ال يبقى الآخر جمهو ًال ،وبالتايل عد ًّوا
وعن�صرا ً
ً
الآخر ما دمنا جنهله ،ف�إذا ما عرفناه مل يعد كذلك ،و�إذا حتررنا من عقدة اخلوف
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من الآخر �أمكننا تقبل وجوده ،بل قبول التعاي�ش معه»((( ،فيكون الت�سامح معه،
«مع ذلك الذي ال نحبه ،مع ذلك الذي ال نعتربه �أب ًدا ك�أنف�سنا»(((.
ورغم املعطيات املا�ضية والآنية يف ما حتمله الأنا عن الآخر من عداء و�سلبية
�أميل �إىل القول ب�أن ع�صر االنفتاح الذي نعي�شه يف الزمن الراهن� ،سيفرز ،بالرغم
حتميا بني الأنا والآخر ،فرغم �أن التنوع
من كل احلروب والنزاعات ،تكام ًال ًّ
م�صدرا للرثاء ،لأن الأفكار
م�صدرا لل�شر ف�إنه �سي�صبح
الثقايف واحل�ضاري بات
ً
ً
والت�صورات املبنية على الرف�ض والنبذ ،كانت بالأ�سا�س قائمة على رف�ض �سببه
اجلهل بالآخر ،والأمل يف التعارف الذي يبدد غ�شاوة اجلهل ،ويحول العنف �إىل
تعارف والتعارف �إىل تعاي�ش والتعاي�ش �إىل تفاعل وتناغم.
وبالتايل �إن وقع ال�صورة الثقافية عند توجيهها نحو الإيجابية ،يجعلنا نقول
لغويا).....
فكريا �أو
ب�أن الأجدى مالقاة املتعدد
منهجيا �أو ًّ
ًّ
(عقائديا �أو ًّ
ًّ
ح�ضاريا �أو ًّ
ولي�س احلرب معه؛ لأن الأنا تزدهر مع الآخر ولي�س بدونه .و�آلية مالقاة املتعدد
يف االختالف تتمثل يف نظرية تعارف احل�ضارات التي تهيئ �أر�ضية تلقائية
غري ُم�ؤدجلة ،بل �ساعية �إىل جتاوز اخلالف مبالقاة االختالف يف رحاب التناغم
والتعارف واالكت�شاف ،وتكوين �صورة واعية وحقيقية عن الذات والآخر بعي ًدا
عن الت�شويه.
((( زكي امليالد ،تعارف احل�ضارات ،دار الفكر ،دم�شق� ،2006 ،ص .147
((( �سمري اخلليل ،توما�س بالدوين ،بيرت نيكول�سون ،كارل بوبر�،ألفريد �آيري ،الت�سامح بني �شرق وغرب :درا�سات
يف التعاي�ش والقبول بالآخر ،ترجمة �إبراهيم العري�س ،دار ال�ساقي ،ط ،1بريوت� ،1992 ،ص.13
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حتول �صورة الآخر من ال�سلبية
ولعل التاريخ خري �شاهد بنماذج خمتلفة من ّ
ح�ضاريا .ون�ضرب من
تعاي�شا فتفاع ًال
�إىل الإيجابية بف�ضل التعارف الذي �أفرز ً
ًّ
تلون به تاريخ ال�صور الثقافية الإ�سالمية الن�صرانية بفرتات من التعاي�ش
ذلك ما ّ
والتفاعل �أبرزها كان بني العامل الإ�سالمي والعامل الن�صراين ال�شرقي ،مع اعتبار
فرتات تعاي�ش وجيزة مع ن�صارى الغرب باعتبار االحتكاك الذي حدث �أثناء
احلروب ال�صليبية ،ف�إمكانية التعاي�ش الفعلي بني الإ�سالم والن�صرانية موجودة
كممار�سة واقعية.
�إن التعاي�ش ال يكون �إال بالتعارف ،فمما يذكره �أ�سامة بن منقذ يف
مذكراته� ،أنه كانت تربطه بال�صليبيني �صداقة وو ّد حتى �أنهم ينادونه بعبارة «يا
أي�ضا« :فكنت �إذا دخلت امل�سجد الأق�صى وفيه (الداوية) وهم
�أخي»((( .ويقول � ً
�أ�صدقائي»(((.
فابن منقذ هنا يعرتف �صراحة بعالقة ال�صداقة التي تربطه بال�صليبيني،
وبلغت ال�صداقة احلميمة بينه وبني �أحد الفر�سان ال�صليبيني �أنه طلب من �أ�سامة
�أن ير�سل معه ابنه �إىل �أوروبا عند عودته ،و�أن يرتبى حتت رعايته ،فرف�ض �أ�سامة
رده يف لطف متعل ًال ب�أن «جدته �شديدة الكلف به» ،كما �أنه عبرّ عن ده�شته من
طلب هذا الفار�س ال�صليبي(((.
(((	�أ�سامة بن منقذ ،كتاب االعتبار ،حترير فيليب حتى ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،د.ت � ،ص.132
((( املرجع ال�سابق� ،ص.134
((( املرجع ال�سابق� ،ص.132
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ويذكر ابن �شداد �أنه عندما طال �أمد القتال بني ال�صليبيني وامل�سلمني
�أمام مدينة عكا عام 1190م�« ،أن�س البع�ض بالبع�ض بحيث �أن الطائفتني كانتا
تتحدثان وترتكان القتال ،ورمبا غ ّنى البع�ض ورق�ص البع�ض لطول املعا�شرة ،ثم
يرجعون للقتال بعد �ساعة»(((.
وبالتايل ف�إمكانية ال�صورة الثقافية الإيجابية عن الآخر مطروحة ،ف�إن كانت
احلرب مبا يعنيه امل�صطلح من عداء ودح�ض قد �أ�شرقت منها ح�ضارة وبزغت رغم
ال�صراع عالقات ود وتعارف بني الن�صارى وال�صليبيني ،فكيف بنا زمن ال�سلم؟
�إن احلاجة �إىل التعارف حاجة �إن�سانية طرحتها النظريات وت�ؤكدها الوقائع،
فما الإ�سراع �إىل الآخر الإ�سالمي وكذلك �إىل الآخر ال�صليبـي بعد انق�ضاء
املعارك ،زمن احلمالت ال�صليبية لتبادل املمار�سات اليومية� ،إال عودة للأ�صل
تلقائيا.
الإن�ساين الذي ميد يد التوا�صل ًّ
�إجما ًال ،قدمنا هذا النموذج لإبراز �أن ثمرة التعارف بني احل�ضارات تذيب
اخلالفات وال�صراعات؛ لأن التعارف يجعل الأن�ساق الثقافية للآخر مقبولة يف
ذواتنا ويف ثقافتنا .فرغم �أن قبول الآخر يف املجال العقائدي «يكون �أ�صعب منه يف
جمال قبول الآخر بني الأ�سر املتجاورة �أو القبائل املتناحرة ،بل وحتى القوميات
غالبا هي
وال�سالالت املختلفة التي يجمعها وطن واحد ..وتكون نقطة البداية ً
((( بهاء الدين بن �شداد ،النوادر ال�سلطانية واملحا�سن اليو�سفية� :سرية �صالح الدين ،حتقيق جمال الدين
ال�شيال ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط�1994 ،2ص.167
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لقاء الآخر ثم احلوار معه ،ويتحول احلوار �إىل فهم قبل �أن تتحول امل�شاعر الإن�سانية
�إىل (قبول) ،وقد ميتد الأمر فتتحول امل�شاعر �إىل وفاق وتعاون»(((.
�إن �إمكانية التفاعل الإيجابي بني احل�ضارات ممكنة يثبتها التاريخ كما
تثبتها النظريات ،وخا�صة التعارف بني احل�ضارات كحل ميكن �أن يقوم مبهمة
ت�صحيح ال�صور الثقافية امل�شوهة عن الآخر التي تتوارث جي ًال بعد جيل ،وعن
جهل بحقيقة الآخر ومفاهيمه ،للتخل�ص من �أثر املوروث التاريخي يف الوعي
العام ،وطرد الأمناط املتجمدة عن الآخر .فالتعارف هو الذي ميكن من جتاوز
الإطار الثقايف امل�شحون برف�ض الآخر ،واخلوف منه «كالإ�سالموفوبيا» املنت�شرة
الآن يف �أوروبا و�أمريكا.

((( ميالد حنا ،قبول الآخر :فكر واقتناع وممار�سة ،دار ال�شروق ،ط ،1م�صر� ،1998 ، ،ص .27

تعارف احل�ضارات ..واملنظومات القيمية
عاصم حفين

متهيد
متثل املنظومة القيمية مكونًا ها ًّما لكل ح�ضارة ،وعالمة مميزة يف حتديد
هويتها ،كما �أن لكل ح�ضارة ،ما ميكن ت�سميته بالكود القيمي ،الذي يتعني
فهما
معرفته والإملام به عند الرغبة يف معرفة الآخر واحلوار معه ،بهدف فهمه ً
جي ًدا ،والتعاي�ش معه ،واحلد من الأحكام امل�سبقة التي تعمق اخلالف وتذكي
ومثمرا
الكراهية ورمبا ت�ؤدي �إىل ال�صراع ،وعليه فال ميكن ت�صور ً
حوارا جا ًدا وفاع ًال ً
للح�ضارات دون معرفة مو�ضوعية ملكونات كل ح�ضارة.
وحتاول هذه الدرا�سة يف مداها البعيد ،مقاربة بع�ض �صور املنظومة القيمية
يف احل�ضارتني الإ�سالمية والغربية ،وا�ضعة ن�صب عينيها �أن العالقة بني احل�ضارتني
تاريخيا ،وم�سكونة يف الغالب ب�صور عدائية بني الطرفني ،ومل تخل من �صراع
مت�أزمة ًّ
م�سلح((( ،وهو ما �أدى �إىل خلق ت�صور عام عند �أفراد كل ح�ضارة عن الأخرى.
((( حول عالقة الإ�سالم بالغرب على امل�ستوى التاريخي والثقايف والديني انظر :مراد هوفمان :الإ�سالم كبديل،
ط  ،2مكتبة العبيكان ،الريا�ض � ،1997ص .35-21
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هذا الت�صور يت�سم عمو ًما بال�سلبية واحلط من قيمة الآخر ،بينما ينظر �أبناء
كلتا احل�ضارتني حل�ضارته على �أنها �أ�صل القيم واملبادئ والأخالق ،وال �صالح
للكون �إال باتباع تلك القيم ،وال تخلو هذه القناعات من جوانب عاطفية يف �أغلب
الأحيان �أو من الإعالء من الأنا يف مقابل الآخر(((� ،إما انطالقًا من املنجزات
العلمية والتكنولوجية من جانب الغرب� ،أو انطالقًا من املوروث الثقايف الذي
و�صل �إىل الذروة يف فرتات تاريخية معينة من جانب امل�سلمني.
دورا ها ًّما يف الت�صور احل�ضاري عن الآخر خا�صة
كما �أن للعقيدة والدين ً
يف العقلية الإ�سالمية؛ �إذ يرى امل�سلم �أنه معتنق خلري الديانات و�آخرها ،ومن ثم
فكل ما ينبثق عن هذا الدين من قيم ومبادئ ،هو خري لكل الب�شرية وواجب
التعميم والتطبيق يف كافة �أنحاء العامل.
ويف املقابل نرى احل�ضارة الغربية تتم�سك بقيمها و�صالحيتها للب�شرية
كافة� ،سواء كانت تلك القيم نابعة من الدين امل�سيحي �أو من التجربة العقلية
البحتة ،وهو الغالب الأعم يف احل�ضارة الغربية وخا�صة الأوروبية� ،إذ ي�سود الف�صل

منتم للح�ضارة العربية الإ�سالمية دي ًنا �أو ثقافة ،وعليه يكون الآخر كل مغاير للأنا على
((( نق�صد بالأنا هنا كل ٍ
وثقافيا انظر :حممد عبد الهادي �أبو ريدة� ،أعمال غري من�شورة،
تاريخيا ًّ
هذا النحو .ملزيد من عالقة الأنا بالآخر ًّ
جـ  ،4حتقيق وتقدمي في�صل بدير عون ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة  ،2011وخا�صة ف�صل "الأنا
والآخر" �ص .205-19
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بني الدين والدولة� ،أو بعبارة �أدق بني الكني�سة والدولة على تفاوت درجاته من
دولة �إىل �أخرى ،وهو ما يعرف بال َعلمانية بح�سب معناها ال�شائع(((.
ونحن هنا ال ننكر على �أبناء كلتا احل�ضارتني حقهم يف االعتزاز بح�ضارتهم
نظرا لأن العقيدة الدينية
ومنجزاتها ،كما ال ن�ضع جانب العقيدة مو�ضع البحث؛ ً
والإميان يقومان يف جوهرهما على الت�صديق الذي ال يخ�ضع للبحث العلمي،
علميا يف العقيدة هو اجلانب العملي منها؛ �أي �صور تطبيق
وكل ما ميكن درا�سته ًّ
هذه العقيدة ،و�أثره على عالقة الفرد باملجتمع� ،أو عالقة �أهل عقيدة ما ب�أهل
عقيدة �أخرى.
•هدف الدرا�سة
انطالقًا من �أن العامل يعي�ش مرحلة متقدمة من العوملة ،حتاول فيه القوى
العظمى ن�شر قيمها وتعميمها بطرق متعددة ،خا�صة يف ظل ات�ساع وتنامي و�سائط
االت�صال مما ي�ؤدي �إىل �إح�سا�س الثقافات التي ال تتمتع بنف�س القدر من القدرة
على ن�شر ثقافاتها �أنها مهددة بزوال خ�صائ�صها الثقافية املميزة ،الأمر الذي قد
(((	ال يعنينا هنا تناول م�صطلح "ال َعلمانية" مبفهومه الفل�سفي والتاريخي و�أ�سلوب تطبيقه املتنوع يف دول الغرب
مرورا بالأملاين ثم الأيرلندي والربيطاين ف�ض ًال عن النموذج الأمريكي؛ فهذا
بداية من النموذج الفرن�سي ً
يحتاج �إىل درا�سة تف�صيلية م�ستقلة� .إال �أن الت�صور الإ�سالمي ال�شائع امل�سكون بال�سلبية عن العلمانية بو�صفها
دورا ها ًّما يف احلكم القيمي على الآخر؛ ولذا
معادية للدين وم�ضادة له وتت�ساوى مع الالدينية والإحلاد يلعب ً
مو�ضوعيا،
حتتاج مثل هذه املفاهيم �إىل درا�ستها داخل منظومتها احل�ضارية ور�ؤيتها بعني الآخر حتى ُت َّقوم تقوميًا
ًّ
تقبيحا لها �أو �ضرورة تطبيقها يف ح�ضارة الأنا ،بقدر ما يعني الفهم املو�ضوعي ملكونات
وهذا ال يعني حت�سي ًنا �أو ً
ح�ضارة الآخر يف �إطار التعارف احل�ضاري.
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يدفع يف كثري من الأحيان �إىل رف�ض ثقافة الآخر بل ومهاجمتها ،مما ي�ضع �أبناء
احل�ضارة الإ�سالمية بني مطرقة �ضرورة التعاطي والتحاور مع الثقافات الأخرى
يف عامل تكاد تذوب فيه احلواجز من ناحية ،وبني �سندان احلفاظ على الهوية
الإ�سالمية من االن�صهار يف الثقافات الغريبة عنها من ناحية �أخرى.
انطالقًا من ذلك تهدف الدرا�سة �إىل مقاربة بع�ض الظواهر واملنطلقات
املتعلقة باحلكم على قيم ومبادئ كل من احل�ضارة الإ�سالمية والغربية ،وال
ت�ستطيع هذه الورقة ادعاء الإملام بكل تلك املنطلقات ،ولكن �ستربز �أهمها يف
ر�أي م�ؤلفها بهدف الإ�سهام يف �إيجاد �أر�ضية م�شرتكة للحوار احل�ضاري ،الذي ال
بديل عنه يف �ضوء �صريورة العامل قرية واحدة.
يقت�صر احلديث هنا على بع�ض مظاهر املنظومة القيمية الأخالقية املبينة
خل�صائ�ص كلتا احل�ضارتني الإ�سالمية والغربية ،وكيفية التعاطي مع ت�صور كل
ونظرا
ح�ضارة عن قيم الأخرى ،ودور ذلك يف دعم احلوار احل�ضاري �أو تعطيلهً ،
لأن هذه الورقة �ستعر�ض يف حميط الثقافة الإ�سالمية وتخاطب القارئ العربي
على اخل�صو�ص ،ف�ستكتفي بعر�ض �أمثلة على ت�صورات احل�ضارة الإ�سالمية عن
�سلبا �أو
قيم احل�ضارة الغربية ،و�أثر ذلك على التعارف واحلوار احل�ضاري الب َّناء ً
مو�ضوعيا �أم تعوزها الدقة ،هذا
�إيجابًا ،مع بيان ما �إذا كانت هذه الت�صورات مربرة،
ًّ
ال يعني �أي تف�ضيل للح�ضارة الغربية على الإ�سالمية كما ال ي�شري �إىل �أن الت�صور
ت�صورا من�ضبطًا ال يحتاج �إىل مراجعة.
الغربي عن املنظومة القيمة عند امل�سلمني ً

295

تعارف احل�ضارات ..واملنظومات القيمية

295

•منهج الدرا�سة
�ست�سلك الدرا�سة يف عر�ضها ل�صور تعاطي الأنا امل�سلم مع الآخر غري امل�سلم
غالبا من خماطبة امل�شاعر
املنهج النقدي ،وهنا �سنحاول جتنب الطريق الأ�سهل ً
العربية ودغدغة عواطفها عن طريق احلط من قيم الآخر ،ورفع قيم الأنا وذكر ما
جاء يف الرتاث ممج ًدا يف احل�ضارة العربية الإ�سالمية وهو ما قد يروق للبع�ض،
على العك�س من ذلك �سن�سلك الطريق الوعر ،لأن كاتب هذه ال�سطور يعتقد �أن
�إبراز �سلبيات نظرة الأنا للآخر ت�ساعد �أكرث يف تقييم الذات وت�شجيع ثقافة نقد
دائما وعدم الركون
الذات ،التي من �ش�أنها �أن تدفع للأمام �ساعية �إىل الأجود ً
�إىل ما �أجنزه املرء.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن م�صطلح «نقد الذات» املن�شود لي�س بغريب من حيث
معناه ومق�صده عن الثقافة الإ�سالمية� ،إذ يعرف فيها مبحا�سبة النف�س التي جاء
احل�ض عليها يف الأثر املنقول عن عمر بن اخلطاب « :حا�سبوا �أنف�سكم قبل
�أن حتا�سبوا»((( ،وا�ستخدامنا مل�صطلح «نقد الذات» بدي ًال عن حما�سبة النف�س ال
يعني بال�ضرورة تف�ضيل �أحدهما عن الآخر ،وكما يقول علماء الأ�صول العربة
باملعاين ال بالألفاظ واملباين.
((( ورد ذلك الأثر يف م�صنف ابن �أبي �شيبة ويف كتاب الزهد يف م�سند �أحمد� ،إال �أن الألباين عده �ضعي ًفا ،وما
يعنينا هنا �أن م�صطلح «حما�سبة النف�س» معروف يف الل�سان العربي.
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ويف ال�سطور التالية �سنحاول عر�ض �أمثلة على بع�ض ظواهر التعاطي
القيمي مع الثقافة الغربية ،تلك الأمثلة التي نعتقد من وجهة نظرنا �أنها �ضرورية
وم�ؤثرة يف تعارف احل�ضارات.
 -1التعميم �ضد التعارف

�أول ما يقف حائ ًال يف �سبيل تعارف احل�ضارات ،ويعوق عملية احلوار
ويذكي تعظيم الأنا ويكر�س للفكر الإق�صائي ،هو التعميم والنظر �إىل ح�ضارة ما
باعتبارها كتلة واحدة �صماء ،ويقع يف هذا التعميم �أبناء كلتا احل�ضارتني الغربية
والإ�سالمية و�إن كانت ظاهرة التعميم ملحوظة ب�شكل �أكرث عند �أبناء احل�ضارة
الإ�سالمية ،الأمر الذي ميكن �إرجاعه �إىل تدين امل�ستوى التعليمي والثقايف يف
العامل الإ�سالمي والعربي منه بالتحديد.
أي�ضا بع�ض املثقفني؛ فمث ًال يقول
ومن امللفت للنظر �أن هذا التعميم يقع فيه � ً
الدكتور عبد احلميد �أبو �سليمان رئي�س املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي بوا�شنطن،
وا�ص ًفا الإن�سان الغربي على العموم« :فكان �أن تخلى الغربي عن الدين ،لذلك
يحلو له �أن ي�صف نف�سه ب�أنه «�أجنو�ستك  »Agnosticولي�س ملحد ،فهو ال ينكر
�أن هناك �شيء فيما وراء الطبيعة ،لكنه يف الوقت نف�سه ال ي�ؤمن بامل�سيحية ،فهو
الآن �إن�سان مادي ولي�س له مرجعية على الإطالق ،فو�سيلتك لأن تفهم الفكر
الغربي �أو التاريخ الغربي الآن هو �أن تعرف قانون الغاب(((».
((( انظر :حوار للدكتور عبد احلميد �أبو �سليمان مع �شبكة «�أون �إ�سالم» من�شور بتاريخ  2011/5/13حتت  
الرابط التايل:
=
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فمع �أنه ال ميكن �إنكار �شيوع مبد�أ «الال�أدرية  »Agnosticismخا�صة بني
�أو�ساط املثقفني يف الغرب ،ذلك املبد�أ الذي ال يعتقد يف وجود �إله ،وال ينفي
نظرا لأن «الال�أدرية» ال ميلك دلي ًال على هذا �أو ذاك ،مع ذلك
�إمكانية وجودهً ،
ال ميكن تعميم هذا االجتاه الفل�سفي على الغرب كافة ،فماذا �إذًا عن الكني�سة
ع�ضوا بح�سب �آخر
الكاثوليكية و�أتباعها الذين يزيد عددهم عن مليار و� 181ألف ً
�إح�صائية عام ((( ،2009ف�ض ًال عن �أتباع الكني�سة الربوت�ستانتية والأرثوذك�سية.
أي�ضا ،يف �إطار تعظيم الأنا واالعتزاز باجلانب الروحي
كما يحلو للبع�ض � ً
املت�سامي يف الإ�سالم ،الذي ال يغفل ال�شق احليواين يف الإن�سان -وهو اعتزاز
مربر دون �شك -يحلو له �أن ينفي اجلانب الروحي عن احل�ضارة الغربية متا ًما،
�إذ يرى الدكتور عبد احلميد �أبو �سليمان جمد ًدا �أن الأوروبي �أغفل ثنائية املادة
والروح (وانت�صر للجانب املادي واحليواين فيه على اجلانب الروحي ،لذلك عندما
حاول االحتاد الأوروبي جعل الديانة امل�سيحية راف ًدا من روافد الثقافة الأوروبية
رف�ض الأوروبيون هذا الأمر ،وطالبوا بثقافة �أوروبية ولي�س م�سيحية((().
= http://www.onislam.net/arabic/madarik/culture-ideas/130488-concepts-and-values.html:

(�آخر اطالع)2012/4/4 :
((( انظر �آخر �إح�صاء للكني�سة الكاثوليكية يف كتابها ال�سنوي لعام  2011حتت الرابط التايل:
_https://www.zenit.org/article-22569?l=german&utm_campaign=germanweb&utm
medium=article&utm_source=zenit.org/g-22569

(�آخر �إطالع)2012/4/4 :
((( انظر احلوار امل�شار �إليه �ساب ًقا يف هام�ش رقم .5
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ومع �أن الدعوات بتنحية الديانة امل�سيحية من العوامل املكونة للثقافة
الغربية موجودة بالفعل ،خا�صة عند من ينكرون وجود الإله كامللحدين �أو من
منتجا
يت�شككون يف وجوده كالال�أدريني؛ �إذ ينظر ه�ؤالء و�أولئك �إىل الدين بو�صفه ً
ثقافيا بح ًتا� ،إال �أنه رغم ذلك ال ميكن تعميم هذه الر�ؤية على الغرب كافة ،فبغ�ض
ًّ
النظر عن ح�ضور الكنائ�س وتعداد �أتباعها امل�شار �إليه �ساب ًقا فهذه �أجنيال مريكل
امل�ست�شارة الأملانية ورئي�سة احلزب امل�سيحي الدميقراطي -الذي يعد جمرد وجوده
واعتالئه ال�سلطة يف �أملانيا دلي ًال على الطابع امل�سيحي لأوروبا -ت�ؤكد وبقوة على
الهوية امل�سيحية لأوروبا ،والأ�صول املتجذرة للمبادئ امل�سيحية يف العقلية الغربية،
و�إن كان هذا غري حا�ضر بقوة يف د�ستور االحتاد الأوروبي ،الأمر الذي تعر�ض لنقد
�شديد على م�ستوى ال�سا�سة واملجتمع وعلى ر�أ�سهم امل�ست�شارة الأملانية مريكل
ذاتها ،بعك�س ما جاء على ل�سان الدكتور عبد احلميد �أبو �سليمان(((.
ومن جانب �آخر ،ال يعني البعد عن الدين �أو �إنكاره �أو عدم االعرتاف
به كرافد من روافد الثقافة ،نفي اجلانب الروحي عن الإن�سان بالكلية ،لأن
اجلانب الروحي والأخالقي غريزة طبيعية يف الإن�سان زوده اخلالق جل وعال
بها؛ �إذ كرمه عن احليوان ،كما جاء يف قوله جل �ش�أنه :ﮋﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
تقريرا عن نقد امل�ست�شارة الأملانية لعدم ح�ضور املرجعية امل�سيحية يف د�ستور االحتاد الأوربي مبجلة
((( قارن ً
"فوك�س" حتت الرابط التايل:
http://www.focus.de/politik/ausland/eu-verfassung_aid_123057.html

(تاريخ �آخر اطالع)2012/4/05 :
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ﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞ

ﮟﮊ[الإ�سراء.]70 :

وكما �سخر له كافة املخلوقات الأخرى خلدمته ،بغ�ض النظر عن ديانته

ﮋ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠ

ﭡﮊ [لقمان.]20 :

ويلتقي هذا التكرمي الإلهي للإن�سان مع النظرية الفل�سفية القدمية التي
أخالقيا ،ويتحمل �أمانة القيم وهو
ترى �أن وحده الإن�سان َمن ي�ستطيع �أن يكون � ًّ
الفارق بينه وبني احليوان(((؛ ومن ثم فهذا الغربي امللحد((( يهتم بالفن واجلمال
واملو�سيقى والزهور وبالرفق باحليوان ناهيك عن حقوق الإن�سان((( ،وله يف كل
ذلك �إجنازات ال تخطئها العني وال ينكرها �أي من�صف.
أي�ضا ،على حكم البع�ض بكفر الدميقراطية �أو �أن
مثل هذا التعميم ي�سري � ً
قيا�سا على بع�ض ظواهرها
الدميقراطية تعني ترك الدين والتحرر من الأخالقً ،
ال�سلبية التي ال تتفق مع منظومة القيم الإ�سالمية ،مثل الإباحية اجلن�سية
((( حول الأخالق كطبيعة يف الإن�سان بجانب احليوانية انظر :حممد مهران ر�شوان ،تطور الفكر الأخالقي يف
الفل�سفة الغربية ،دار قباء ،القاهرة � ،1998ص .19-15
((( لي�س املق�صود هنا تعميم الإحلاد على كل غربي ولكن املق�صود باحلديث هو الغربي الذي ال يتبع �أي دين.
((( حول حقوق الإن�سان يف الإ�سالم وتاريخ ن�ش�أتها يف الغرب و�أحقية الغرب �أن يفخر مبا حققه فيها انظر :مراد
هوفمان ،الإ�سالم كبديل ،ط ،2مكتبة العبيكان ،الريا�ض � ،1997ص 187ـ.194
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وال�شذوذ اجلن�سي ،وكالهما ظواهر عر�ضية ال تعرب عن املجتمع الغربي بالكلية
كما �سي�أتي بيانه(((.
وهنا يجب التفريق بني القانون الأخالقي والقانون ال�سيا�سي� ،إذ يقت�صر
الأخري على تنظيم ال�سلوك اخلارجي للأفراد داخل املجتمع ،بينما يرتك لقواعد
الدين ومبادئ الأخالق تهذيب الأمور الداخلية وال�سلوك الفردي(((.
 -2املبد�أ بني الأ�صل والغاية

غالبا عملية التعارف بني
ال�س�ؤال عن الأ�صل �أو الغاية يف مبد�أ ما ،ال يخدم ً
احل�ضارات ،كما �أن له يف العادة � ًأثرا معوقًا يف حوار احل�ضارات؛ �إذ ال ي�ؤدي اجلدل
ال حول ر�ؤية الفيل�سوف الربيطاين برتراند را�سل (1872ـBertrand 1970
مث ً
� ،)Russelأنه عليك �أن تفعل اخلري لأنه خري ال لأنه ي�صعد بك �إىل ال�سماء(((،
وبني الر�ؤية الإ�سالمية التي تقول بوجوب فعل اخلري لأن اهلل تعاىل �أمر به ووعد
جزاء له ،ال ي�ؤدي هذا اجلدل �إىل التقارب يف احلوار ،ومن الأجدى الرتكيز
باجلنة ً
على قيمة اخلري ذاتها ،مع ترك �أمر حتديد الأ�صل والغاية لكل ح�ضارة حتى يكون
لها ما مييزها.
((( انظر� :أحمد �شوقي الفنجري ،مفاهيم خاطئة ت�ؤخر امل�سلمني ،ط  ،2مكتبة مدبويل ،القاهرة � ،2007 ،ص 63
وما بعدها.
((( انظر� :إمام عبد الفتاح �إمام ،الأخالق وال�سيا�سة ،درا�سة يف فل�سفة احلكم ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب،
القاهرة � ،2010ص .76
((( انظر� :أمرية حلمي مطر ،مقاالت فل�سفية حول القيم واحل�ضارة ،مكتبة مدبويل ،القاهرة (بدون تاريخ)،
�ص ،50 وللمزيد حول مبحث اخلري وبواعثه انظر م�صطفى عبده :فل�سفة الأخالق ،ط  ،2مكتبة مدبويل،
القاهرة � ،1999ص.32-29
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ويعد مبد�أ الأخالق يف حد ذاته �أحد املكونات الهامة للح�ضارة
الإ�سالمية ،كما �أن مكارم الأخالق متثل مق�ص ًدا من مقا�صد الر�سالة املحمدية �إذ
يقول (�ص) «�إمنا بعثت لأمتم مكارم الأخالق(((» ،كما حث القر�آن الكرمي على
الأخالق و�أهميتها وهو ما ي�ستمد من و�صفه تعاىل لنبيه الكرمي ﮋﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮊ [القلم.]4 /
عن�صرا ها ًّما يف احلكم على الآخر،
فلهذا ولغريه كانت الأخالق عند الأنا ً
وغالبا ما يرد على ل�سان الأنا �أن الآخر يعاين من االنحطاط الأخالقي والقيمي؛
ً
(((
ولذا �سنعر�ض هنا ملبد�أ الأخالق يف احلكم على الآخر ب�شيء من التف�صيل .
يف ما يتعلق بالأ�صل والغاية يرى حممود زقزوق �أنه ال فرق بني علم
الأخالق الفل�سفي والديني من حيث الهدف ،فكالهما يطمح على و�ضع مثل
عليا �أمام الإن�سان متمثلة يف مبادئ وقيم �أخالقية ،ولكن الفرق بينهما �أن علم
إ�سالميا ،يعتمد على الوحي ال�سماوي
يهوديا كان �أو
الأخالق الديني ًّ
م�سيحيا �أو � ًّ
ًّ
ومن ثم ال يرى �ضرورة للبحث العلمي يف حتديد اخلري وال�شر والف�ضيلة والرذيلة
التي و�ضع الدين �أ�س�سها و�أمر مبراعاتها� ،أما علم الأخالق الفل�سفي فيعتمد يف
ذلك كله على العقل ،كما ي�ؤكد زقزوق على �أن علم الأخالق الفل�سفي ال يرف�ض
((( انظر احلديث يف م�سند �أحمد برقم 8729؛ ويف البخاري ،كتاب الأدب برقم .273
أي�ضا عند التو�صيف والتحذير
معيارا عند الأنا يف احلكم على الآخر فقط ،بل يح�ضر � ً
(((	ال يعد مبد�أ "الأخالق" ً
من ر�أي جديد يخالف ما توارثته الأجيال مما قد يعوق حرية الفكر ،لذا يحتاج مفهوم "الأخالق" يف ر�أينا �إىل
حتديد دقيق خا�صة فيما يتعلق بجوانبه الثابتة واملتغرية ح�سب الأعراف.
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الأخالق املبنية على �أ�سا�س ديني ،ولكنه ال يجعل هذا الأ�سا�س مو�ضع بحثه
ومن هنا فال �ضرورة للتعار�ض بينهما((( ،ومن ثم تعد هذه التفرقة بني الأ�صل
والغاية من وجهة نظرنا مثا ًال جي ًدا على حماولة التعارف احل�ضاري ومدخ ًال
معتربا للحوار.
ً
من جانب �آخر ،ال ميكن اجلزم �أن �أ�صل الأخالق يف احل�ضارة الغربية هو
العلم �أو العقل فقط ،بينما �أ�صلها يف احل�ضارة الإ�سالمية هو الدين ،لأن جدلية
�أ�صل الأخالق التي تدور بني العلم والدين ،وكذلك جدلية الأخالق والعلم
�أيهما �أ�صل للآخر ق�ضية فل�سفية مل حت�سم يف الغرب ،مع الت�سليم ب�أن ع�صر التنوير
الغربي بو�صفه ردة فعل قوية على معاداة الكني�سة للعلم ،مال �إىل اعتبار العلم
جليا يف كتابي «نقد العقل املح�ض» و«نقد العقل
�أ�ص ًال للأخالق ،وهو ما يظهر ًّ
العملي» للفيل�سوف الأملاين(� )Imanuel Kantإمانويل كانت (.)1804-1724
رغم ذلك ف�إن «كانت» ّفرق بني تنفيذ الواجب خوفًا من القانون ،وتنفيذه
انطالقًا من مبد�أ الأخالق ،ب�أنك يف احلالة الأوىل بعك�س الثانية تنفذ القانون
دون �أن حترتمه؛ ومن ثم رف�ض ربط املبد�أ الأخالقي بالأثر املرتتب على الفعل(((،
أخالقيا �إال �إذا �صدر عن قناعة ذاتية
واعترب �أن ترك ال�سرقة مث ًال ال يعد عم ًال � ًّ
((( انظر :حممود حمدي زقزوق ،مقدمة يف علم الأخالق ،دار القلم ،ط  ،3الكويت � ،1983ص  13والتي تليها،
وب�شكل �أكرث تف�صي ًال �ص .75-70
((( انظر� :إمانويل كانت ،ت�أ�سي�س ميتافيزيقيا الأخالق ،ترجمة عبد الغفار مكاوي ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب،
القاهرة بدون تاريخ� ،ص  27وما بعدها.
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بوجوب ذلك دون اخلوف من القانون �أو الب�شر �أو �أي باعث مادي �آخر((( .ولعل
خال�صا لوجه اهلل تعاىل
هذا يلتقي مع الر�ؤية الإ�سالمية التي حت�ض على فعل اخلري ً
دون انتظار الأثر املبا�شر يف الدنيا(((.
ونف�س الأمر ينطبق على ق�ضية حقوق الإن�سان ،فلي�س من املهم وال
(((
عقليا
غربيا �أو � ًّ
املجدي الت�سا�ؤل عما �إذا كان �أ�صل حقوق الإن�سان ًّ
إ�سالميا ًّ ،
إلهيا) �صرفًا((( ،بل املهم والأجدى يف نظرنا هو العمل
دينيا (� ًّ
فل�سفيا بح ًتا �أو ًّ
ًّ
على �إعالء قيم حقوق الإن�سان من حيث املبد�أ كقا�سم م�شرتك بني احل�ضارتني
الإ�سالمية والغربية ،ولعله ي�ضاف �إىل الإعجاز الإن�ساين لل�سان القر�آين �-إن �صح
دائما ما ي�ستخدم لفظ «النا�س» �أو «بني �آدم» ولي�س «امل�ؤمنون» عندما
التعبري� -أنه ً
يدور احلديث عن العالقات الإن�سانية بني الب�شر بع�ضهم البع�ض بغ�ض النظر
(((
(((
(((
(((

ملزيد من نظرية الواجب عند كانت انظر زقزوق :مقدمة يف علم الأخالق ،مرجع �سابق� ،ص ،123-120
وكذلك حممد مهران ر�شوان :تطور الفكر الأخالقي يف الفل�سفة الغربية ،دار قباء ،القاهرة � ،1998ص -152
.155
قارن الآيات القر�آنية التي حت�ض على البذل بالنف�س واملال ابتغاء مر�ضاة اهلل تعاىل مثل �سورة البقرة� ،آيات
 ،265 ،207والن�ساء� ،آية .114
ا�ستخدام �صفة الغربي اجلغرايف مقاب ًال للإ�سالمي العقدي الفكري تعوزه بع�ض الدقة� ،إال �أنه له ما يربره حيث
نظرا
فكريا �أكرث منه
يرتبط الغرب
دينيا على عك�س العامل الإ�سالمي الذي يرتبط ًّ
ًّ
جغرافيا �أكرث منه ًّ
ًّ
جغرافيا ً
ملرجعية الإ�سالم املعيارية والثقافية عند غالبية �أبناء احل�ضارة الإ�سالمية.
حول الأ�س�س الفل�سفية والدينية حلقوق الإن�سان عامة انظر :حممد عبد الهادي �أبو ريدة� ،أعمال غري من�شورة،
ج ،2الأخالق وال�سيا�سة ،حتقيق وتقدمي في�صل بدير عون ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة ،2011
�ص371-341 ؛ وحول الأ�سا�س الطبيعي حلقوق الإن�سان انظر نف�س املرجع �ص  383وما بعدها؛ وعن �أ�سا�س
حقوق الإن�سان يف الإ�سالم انظر املرجع ذاته �ص  395والتي تليها.
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عن االنتماء الديني ،ومن هنا تكاد تنطق الآيات التالية ب�ضرورة التعارف و�إدارة
احلوار احل�ضاري انطالقًا من امل�شرتك الب�شري قبل الديني قال تعاىل:
ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ [احلجرات.]13 :

ﮋﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮊ [الإ�سراء.]70 :
�أ -احلرية و�أ�صل الأخالق

عالقة الأخالق باحلرية وثيقة ال�صلة ب�أ�صل الأخالق وغايتها ،وال يو�صف
�صادرا من فر ٍد حر((( ،وميكن تعريف
حرا ً
�سلوك الفرد بالأخالق �إال �إذا كان �سلوكًا ًّ
الفعل احلر ب�أنه «ذلك الفعل الذي كان ميكن للفاعل �أن يختار �سواه لأنه �إذا مل
حرا خرج من دائرة الأخالق»(((.
يكن الفعل ًّ
مبعنى �أن االختيار بني الأمانة وال�سرقة �أو الظلم والعدل مبني على احلرية،
و�إذا اختار الفرد الأمانة دون ال�سرقة ،والعدل دون الظلم فهذه درجة عالية من
الأخالق.
((( اعترب كانت �أن الأخالق هي العلم الذي يناق�ش احلرية ،بو�صفها � -إىل جانب الطبيعة � -أحد مبحثي الفل�سفة
املادية .انظر كانت :ت�أ�سي�س ميتافيزيقيا الأخالق ،مرجع �سابق� ،ص.4
((( الأخالق وال�سيا�سة ،مرجع �سابق� ،ص .74
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وعند تطبيق هذه النظرية على املنظومة القيمية الإ�سالمية والغربية ،جند �أن
احل�ضارة الإ�سالمية ت�ستقي �ضرورة فعل العدل وترك الظلم وكذلك �إعالء ف�ضيلة
ال�صدق على الكذب من الأمر الديني املبا�شر ،وهو �أمر حممود يف ذاته.
�أما احل�ضارة الغربية ف�إنها قد ت�ستقي نف�س الفعل �إما من الدين
امل�سيحي مثالً ،وذلك �إذا كان الفرد متدي ًنا وهنا ال فرق بني الأنا امل�سلم
والآخر امل�سيحي ،لأن ك ًّال منهما اتخذ عقيدته التي ي�ؤمن ب�صحتها مرج ًعا
ل�سلوكه� ،أو ت�ستقيه خوفًا من القانون وهنا يت�شابه فعل الأنا امل�سلم الذي يفعل
العدل خوفًا من العقاب الإلهي �إذا جنح �إىل الظلم مع الآخر غري امل�سلم
الذي يخ�شى عقوبة القانون �إذا ما ترك العدل �إىل الظلم((( ،ولكن ميكن
�أن ي�ستقي الآخر غري املنتمي �إىل دين قول ال�صدق وفعل العدل من املنطق
العقلي((( ،الأخالقي فقط ،وهذا يف ر�أينا �سمو �أخالقي دون �شك.
ب -املقايي�س الأخالقية

تتعدد مقايي�س احلكم على ال�سلوك لت�شمل العرف والعادة والر�أي
ال�شخ�صي والقانون ثم الن�ص املقد�س ،ومبا �أن زقزوق ا�شرتط يف املقيا�س اخللقي
((( امل�ساواة هنا يف اخلوف فقط كباعث على ترك الظلم ولي�س املق�صود مقارنة اخلوف من القانون باخلوف من
اهلل تعاىل.
((( ذكر املاوردي بعد �أن بني ف�ضل ال�صدق وذم �آفة الكذب �أن من دواعي ال�صدق العقل لأنه موجب لقبح
كداع من دواعي ال�صدق على اعتبار �أن ال�شرع ال يرد ب�إباحة ما حظره العقل .انظر
الكذب ،ثم ذكر الدين ٍ
�أبو احل�سن املاوردي� :أدب الدنيا والدين ،دار الكتب العلمية ،ط ،1بريوت � ،1987ص  225والتي تليها.
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العموم بحيث ال يختلف باختالف الزمان واملكان ،فهو يرى الأنواع الأوىل غري
كافية يف احلكم على ال�سلوك ،لأنها تتغري مع تغري الزمان �أو املكان بعك�س القانون
ال�سماوي الذي ال يتبدل(((.
ولكن هذا الر�أي خالف ال�شرط الذي و�ضعه ب�ضرورة �أن يكون املقيا�س
الأخالقي عا ًّما ال يتغري بتغري الظروف؛ وذلك لأن القانون ال�سماوي كالدين
الإ�سالمي مث ًال هو ثابت و�صالح لكل زمان ومكان فقط ملن ي�ؤمن به� ،أما من
ال ي�ؤمن به �أو ب�أي دين �سماوي �آخر فال ميكن فر�ض مبادئ هذا الدين على
منظومته القيمية ،هذا ف�ض ًال على �أن املقيا�س الأخالقي الإ�سالمي ي�ستمد يف
الأ�سا�س من القر�آن وال�سنة النبوية ،وال ميكن اجلزم ب�أن فهم ن�صو�صهما ال يختلف
باختالف الزمان واملكان فلو �أخذنا مث ًال حرية العقيدة بو�صفها �أحد �أ�شكال
احلرية الإن�سانية ،وما ت�شمله من تغيري املعتقد �أو ما يعرف بالردة كمثال� ،سنجد
�أنها حمرمة وجمرمة يف غالبية الرتاث الإ�سالمي ،بينما هناك من يرى عقوبة الردة
يف الرتاث �سيا�سية بحتة ،و�أن الن�ص القر�آين يح�ض على حرية العقيدة يف �إطار
م�سئولية الفرد عن �أفعاله التي �سيحا�سب عنها يوم القيامة ،ومن ثم يعمل هذا
االجتاه على قراءة الأحاديث النبوية التي تن�ص �صراحة على عقوبة املرتد بالقتل
قراءة ت�أويلية جديدة(((.
((( انظر زقزوق :مقدمة يف علم الأخالق ،مرجع �سابق� ،ص .67-64
((( انظر عا�صم حفني :احلرية يف الإ�سالم :الردة بني حرية العقيدة واخلروج على اجلماعة ،بحث مقدم �إىل م�ؤمتر:
اجتاهات التجديد والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي احلديث  -مكتبة الإ�سكندرية  -يناير 2009م( ،قيد الن�شر).
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وبناء على ذلك ف�إن الدين ميثل مرجعية للأخالق عند من ي�ؤمن به ،وطاملا
�أن الب�شر بطبيعتهم وبن�ص القر�آن الكرمي ال يتفقون على دين واحد �إذ يقول
تبارك وتعاىل ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮊ [املائدة.]48 :
وطاملا �أن هذا االختالف هو �إرادة �إلهية كما جاء يف الذكر احلكيم ﮋﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ [هود ،]118 :ناهيك عن
�أن من الب�شر من ينكر الديانات من �أ�صلها ،فطاملا �أن ذلك كذلك فيحبذ يف
�إطار الرغبة على التعارف والتحاور بني احل�ضارات قبول كل مقيا�س ت�ضعه كل
وحكما على �أخالقها يف �إطار االحرتام املتبادل والرتكيز على
معيارا
ً
ح�ضارة ً
امل�شرتك الإن�ساين بني احل�ضارتني.
ولعل من املفيد يف هذا املقام �أن نورد ر� ًأيا لأ�ستاذ الفل�سفة والنظرية ال�سيا�سية
الأملاين املعا�صر رايرن فور�ست  Rainer Forstيف �ضرورة وجود اخلالف والتمايز
كما جاء يف الآيتني ال�سابقتني.
ي�شري فور�ست �إىل �أن االختالف مرتبط بجوهر الدين نف�سه؛ �إذ يرتبط
وجود الدين يف حد ذاته مبا�شرة ب�إ�شكالية ر�ؤية �أتباع الدين الآخر �أو الهراطقة �أو
الالدينيني �إلخ ،كما �أن القناعات بقيم معينة منبثقة عن الدين �أو عن الثقافة �أو
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عن كليهما م ًعا ي�ستلزم التعار�ض و�إمكانية ال�صراع مع القناعات املختلفة املبنية
على مرجعيات �أخرى(((.
وهذا يعني �أن اخلالف مبعنى املختلف احل�ضاري �سيظل موجو ًدا ،والواجب
علينا �أن نبقيه خمتل ًفا ممي ًزا لكل ح�ضارة يدعو للتحاور والتعارف والتكامل ال
لل�صراع والتنافر ،كما �أن وجود املختلف ال ينفي وجود امل�شرتك.
ج -الأخالق واللذة

من غري املنطقي تعميم نظرية اللذة التي تعني البحث عن ال�سعادة
احل�سية بو�صفها غاية وهدفًا يف حد ذاتها على الفل�سفة الغربية� ،إذ مرت نظرية
اللذة مبراحل تطور خمتلفة ورمبا متزامنة من حيث القبول من ال�سوف�سطائيني،
والرف�ض من غريهم حيث ظهر من حتدث عن ال�سعادة بجانبها املعنوي بو�صفها
اخلري الأعظم وكغاية بدي ًال عن اللذة مثل �سقراط وتلميذه �أفالطون((( ،كما �أن
فيل�سوف الأخالق كانت مث ًال يرى �ضرورة ربط اللذة بالف�ضيلة حيث يتحقق
بهذا الربط اخلري الأ�سمى(((.
((( قارن  ،Rainer Forstالتسامح يف ظل الصراع ،تاريخ ومضمون وحاضر مصطلح ُم ْش ِكل ،فرانكفورت
 ،2003ص  12واليت تليها .وعنوان الكتاب باألملانية:
Toleranz im Konflikt - Geschichte، Gehalt und Gegenwart eines umstrittenen Begriffs,
Frankfurt a.M. 2003.

((( انظر ذلك بالتف�صيل يف املرجع �سابق الذكر لزقزوق� ،ص .84-78
((( انظر تعليق عبد الغفار مكاوي على هذه النقطة يف� :إمانويل كانت ،ت�أ�سي�س ميتافيزيقيا الأخالق ،ترجمة
عبد الغفار مكاوي ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة بدون تاريخ� ،ص  ،18وكذلك يف الأ�صل:
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و�إذا كان الفيل�سوف الأملاين فريدري�ش نيت�شه (Friedrich 1900-1844

 ،)Nietzscheعمل على �إلغاء الأخالق و�أباح للإن�سان فعل كل ما من �ش�أنه
�أن ي�ؤدي �إىل اال�ستمتاع قاف ًزا على احلدود الدينية والأخالقية ،فقد �سبقه ابن
موطنه فريدري�ش هيجل ( ،)Friedrich Hegel 1831-1770الذي كان يرى �أن
الأخالق طبيعة ثانية للإن�سان ال تنفك عنه وتفرقه عن احليوان �إذ يقول« :الأخالق
طبيعة ثانية للإن�سان ،لأن طبيعته الأوىل هي وجوده احليواين املبا�شر(((».
�أو كما يلخ�ص اجلابري �آراء فال�سفة الغرب يف الأخالق ب�أنها العن�صر
أي�ضا �أبو ريدة حني ي�شري
اجلوهري الوحيد يف �إن�سانية الإن�سان((( ،وهو ما ي�ؤكده � ً
�إىل ربط الفل�سفة الغربية واليونانية منها على وجه التحديد لل�سعادة بالف�ضيلة
ومظهرا للعقل وال�ضمري(((.
بو�صفها متي ًزا � ًّ
إن�سانيا ً
 -3االنحراف القيمي

نظرا ملا تقدم من �أن احل�ضارات الإن�سانية متفاوتة يف ثقافتها ومعتقداتها
ً
و�أعرافها ،فقد تنوعت القيم واملبادئ ال�سلوكية والأخالقية واالجتماعية التي
Kant, I., Kritik der praktischen Vernunft – Grundlegung zur Metaphysik der Sitten.
Weischedel, Wilhelm (Hrsg.). 11. Aufl., Frankfurt a. M. 1991, S. 239.

أي�ضا
((( هيجل ،العقل يف التاريخ ،ترجمة �إمام عبد الفتاح �إمام ،دار التنوير ،بريوت � ،1981ص  .104راجع � ً
الأخالق وال�سيا�سة ،مرجع �سابق� ،ص .72
((( انظر ق�ضايا يف الفكر املعا�صر ،مرجع �سابق� ،ص .36
(((	�أبو ريدة ،الأخالق وال�سيا�سة ،مرجع �سابق� ،ص  32وما بعدها؛ وملزيد حول مقارنة اخلري والف�ضيلة وال�سعادة
الإن�سانية عند بع�ض فال�سفة ومفكري الغرب والإ�سالم انظر نف�س املرجع� ،ص .192-141
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تدين بها تلك احل�ضارات ،تب ًعا لذلك التنوع والتغاير الفكري والثقايف وكذلك
العقائدي ،وكان من الطبيعي �أن ين�سحب هذا التباين على مفهوم االنحراف
قيما و�أخالقًا و�سلوكيات
من ح�ضارة �إىل �أخرى؛ حيث وجدت ح�ضارات تقر ً
هي نف�سها التي ترف�ضها وتقبحها ح�ضارات �أخرى ،ال بل قد جترمها وتعاقب
عليها قانونًا ،ومن ثم ميكن تعريف االنحراف ب�أنه :امليالن والزيغ عن الطريق
الذي تر�سمه منظومة قيمية ما� ،أي �أن �إتيان �سلوك خمالف لل�سلوك املتوقع من
�سلوكيا ،وعليه ال يو�صف
الفرد داخل جمتمع معني ،يعد من �صاحبه انحرافًا
ًّ
�أبناء ح�ضارة ما باالنحراف واالنحطاط �إال �إذا خالفوا املنظومة القيمية بح�سب
مقايي�سها التي ارت�ضوها لأنف�سهم.
 -4املر�أة واملنظومة القيمية

يرى كثريون من ممثلي ما يعرف بالتيار الإ�سالمي �أن مكث املر�أة يف البيت
انتظارا للزوج وتبعيتها لزوجها يف النفقة تكرميًا لها؛ �إذ يقول القانوين �صبحي
ً
�صالح �أحد الأع�ضاء البارزين يف جماعة الإخوان امل�سلمني وع�ضو جمل�س
ال�شعب امل�صري« :متتعت املر�أة يف الإ�سالم مبا مل تتمتع به املر�أة الغربية ،وهو �أن
زوجها ملزم بالنفقة عليها حتى لو كانت �أغنى منه ،وجتل�س يف دارها معززة يعر�ض
عليها اخلطاب فال تتزوج �إال �إذا �أعلنت �صراحة ،وال يكرهها �أحد ،ف�إن �أ�ضارها
فلها حق التطليق لل�ضرر ،و�إن مل تعب عليه ل�ضرر كان لها اخللع(((».
((( جزء من حديث للدكتور �صبحي �صالح يف كلية احلقوق جامعة الإ�سكندرية ون�شر يف موقع اليوم ال�سابع
بتاريخ . 2011/4/27
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ال نريد هنا مناق�شة ق�ضية حرية املر�أة يف الإ�سالم والآراء املختلفة داخل
ما يعرف بالتيار الإ�سالمي ذاته يف متتعها بامل�ساواة مع الرجل يف حق العمل
والتنقل ،وحماولة ال�شرعنة الدينية لهذا الر�أي �أو ذاك(((؛ فهذا كله بعيد عن
هدف هذه الدرا�سة.
ما يعنينا هنا هو احلكم بالقيم الذاتية للأنا على املر�أة يف احل�ضارتني �سواء
اتفق البع�ض مع هذه القيم �أو اختلف .انطالقًا من ذلك وعند قراءتنا لر�أي �أحد
ممثلي التيار الإ�سالمي جند �أنف�سنا �أمام �س�ؤال حتمي وهو :هل ترى ح�ضارة الآخر
حدا من حريتها وم�ساواتها
مكث املر�أة يف بيتها وانتظارها لزوجها تكرميًا لها �أم ًّ
بالرجل؟
ف�إذا كانت ح�ضارة الآخر ترى تكرمي املر�أة يف امل�ساواة املطلقة بينها
وبني الرجل يف كل ما يتعلق باحلقوق والواجبات ،وهذا ي�شمل ملزيد من
التو�ضيح -حتى ال يت�صور البع�ض �أنه ال فرق هنا بني احل�ضارتني لأن كلتيهما
تقر امل�ساواة بني اجلن�سني من حيث املبد�أ -ي�شمل امل�ساواة املطلقة يف املرياث
وحق العمل والتنقل بدون �إذن الزوج ،وكذلك احلقوق ال�سيا�سية من امل�شاركة
والتمكني والتمثيل مثل تويل كافة املنا�صب ال�سيا�سية والق�ضائية ومنها الريا�سة
العامة.
((( حول ر�ؤية دور املر�أة ال�سيا�سي عند التيار الإ�سالمي انظر :هبة رءوف عزت ،التجديد الإ�سالمي وق�ضايا
املر�أة :نحو تر�شيد واقع املواطنة والدميقراطية ،بحث من�شور يف �إحدى �إ�صدارات مبادرة الإ�صالح العربي
فكريا ـ التجربة يف املنطقة العربية� ،2011-2009 ،ص.09-28
بعنوان :احلوار النقدي بني قوى خمتلفة ًّ
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�إذا كانت ح�ضارة الآخر ترى ذلك فهذا هو معيارها للحكم على تكرمي
املر�أة ولي�س للأنا �أن يحط هنا من قيمة هذا املعيار حتى �إن كان يرى التكرمي
ب�شكل �آخر ،وهذا ال يعني بال�ضرورة �أن ر�ؤية الأنا للتكرمي خاطئة فهي مرتبطة
مبكونات ثقافته وما ارت�ضاه لنف�سه من معايري ،وعلى الآخر �أن يقر له بذلك يف �إطار
احرتام املختلف الثقايف حتى تتمتع كل ح�ضارة مبيزات خا�صة تدعو للتعارف
واحلوار والتكامل ال للذوبان واالن�صهار يف ثقافة واحدة تتعار�ض مع �سنن الكون
يف الب�شر ،وعلينا �أن نقر �أن «لكل ح�ضارة روح ت�سري فيها وطابع عام مييزها ،وكلها
م�ستمدة من ت�صور �أهلها للوجود والكون واحلياة والقيم(((».
أي�ضا على
ين�سحب ا�ستخدام معيار الأنا القيمي يف احلكم على الآخر � ً
مفهوم ال�شرف واختزاله يف عفة املر�أة وحياتها اجلن�سية ،و ُت�سلب عن املر�أة �صفة
ال�شرف يف ح�ضارة الآخر انطالقًا مما يعرف باحلرية اجلن�سية ،وعلى الرغم من �أن
هذه احلرية لي�ست مطلقة بل مقيدة بقيود عدم �إيذاء طرف ثالث والتعدي على
حقه كما �سيلي بيانه ،ف�إن يف هذا االختزال تقلي ًال من ِ
معان �أخرى لل�شرف مثل
�شرف العمل و�شرف ال�صدق والإخال�ص.
على �أن ق�ضية �صورة املر�أة يف املنظومة القيمية لكل من احل�ضارة الإ�سالمية
والغربية مرتبطة يف ر�أينا ارتباطًا وثي ًقا بت�صور كال احل�ضارتني ملفهوم احلياة اخلا�صة
((( انظر :حممد عبد الهادي �أبو ريدة� ،أعمال غري من�شورة ،ج  ،3الإ�سالم واحل�ضارة ،حتقيق وتقدمي في�صل بدير
عون ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة � ،2011ص .242
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واحلياة العامة� ،أو املجال اخلا�ص واملجال العام ،فلي�س مفهوم احلياة اخلا�صة يف
الغرب مت�س ًقا مع مفهومها يف ال�شرق الإ�سالمي ،مبعنى �أنه ال ميكن �إ�سقاطه على
كل اجلوانب يف كل ح�ضارة ،فلو �أخذنا مث ًال احلرية اجلن�سية يف الغرب باعتبارها
�أحد قيم احل�ضارة الغربية والتي جاءت ا�ستجابة عك�سية على تعاليم الكني�سة وما
كانت تفر�ضه على اجلن�س من قيود وخرافات قدمية((( ،واعتبار تلك احلرية مرتبطة
بحق الفرد باال�ستمتاع بغرائزه ،طاملا �أن ذلك ال ي�ضر بطرف �آخر.
جند �أن هذه احلرية حتى يف الغرب مقيدة بعدم �إيذاء الغري يف �شعوره �أو
كرامته بحيث ال تقبل احل�ضارة الغربية اخليانة الزوجية باعتبارها اعتداء على
أي�ضا كرامة �أحد طريف
حق خا�ص لطرف �آخر وهو الزوج ،وهذا االعتداء ي�صيب � ً
عالقة معاي�شة ومعا�شرة غري موثقة بالزواج التي تعتمد على ر�ضا الطرفني واحلياة
حياة الأزواج؛ �إذ ال يقبل �أحد طريف هذه العالقة غري املوثقة خيانة الآخر و�إال ُعد
هذا طع ًنا يف كرامته ي�ستوجب �إنهاء العالقة عادة.
وجتدر الإ�شارة هنا �أن هذه العالقة تتمتع بكثري من �شروط الزواج كما
عرفه الإ�سالم و�أقره يف بداياته؛ �إذ يتحقق فيها �شرط الإيجاب والقبول و�شرط
العالنية و�إقرار املجتمع لها واالعرتاف مبا ين�ش�أ عنها من ن�سل ،مما يحفظ الأن�ساب
جوهريا عن الزواج كما تعرفه ح�ضارة الأنا �إىل التوثيق �أو ما يعرف
وال يفرقها
ًّ
بعقد الزواج �ضمانًا للحقوق التي هي حمفوظة بطبيعة احلال عند الآخر لأن
امل�شرع يقر مثل هذه العالقات بني اجلن�سني.
((( انظر :مقاالت فل�سفية ،مرجع �سابق� ،ص .43
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ناهيك عن �أن عقد الزواج يف احل�ضارة الإ�سالمية م�ستحدث ومل يكن
م�شروطًا يف البداية ال كركن من �أركان الزواج وال كواجب من واجباته ،ونخل�ص
من هذا كله �أن احلرية اجلن�سية غري املقننة عند الآخر �أي تعدد العالقات اجلن�سية
دون قيد �أو �شرط قابلة للحدوث فقط بني غري املرتبطني� ،سواء كان هذا االرتباط
كتابة �أو �شفاهة ،و�أن قيم الوفاء والإخال�ص موجودة بالفعل عند الآخر ،وانتهاكها
باخليانة �أو غري ذلك يرف�ضه الذوق والعرف ،وحدوثه هو اال�ستثناء الذي ال يقا�س
أي�ضا يف ح�ضارة الأنا �سواء قل هنا �أو زاد هناك.
عليه ،وهو ما قد يحدث � ً
هذا كله يعني من جانب �أن اتهام كل امر�أة غربية بال�سقوط الأخالقي هو
اتهام جزايف ال يقوم على دليل ،كما يعني من جانب �آخر �أن على احل�ضارة الغربية
�أن تعلم �أن احل�ضارة ال�شرقية الإ�سالمية ال تنظر للأفعال املخلة بال�شرف كالزنا
مث ًال على �أنها تندرج يف �إطار احلق اخلا�ص �أو احلرية ال�شخ�صية اخلال�صة التي ال
ت�ضر بطرف ثالث كما يقيمها الآخر ،بل يراها داخلة يف �إطار احلق العام؛ لأن
الأثر ال�سلبي لهذا الفعل يتعدى مرتكبه �إىل �أهله و�أقاربه ويقدحهم يف �شرفهم مما
غالبا بالغ الأثر يف عالقاتهم االجتماعية ،بل ويف حياتهم العملية كذلك.
يكون له ً
أي�ضا ،ولذا ي�سمح للدولة
ومن ثم يدخل هذا الفعل يف جمال احلياة العامة � ً
بل ينتظر منها التدخل حلمايتها ،ولعل هذا يف�سر الفل�سفة الت�شريعية العقابية
للدين الإ�سالمي حني فر�ض عقوبة �شديدة لهذا الفعل من ناحية ،ولو�ضعه
جدا لإثبات اقرتافه من ناحية �أخرى ،رغبة منه يف احلفاظ على
�شروطًا قا�سية ًّ
�أوا�صر الأ�سرة واملجتمع.
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وال يفوتنا هنا �أن جندد الت�أكيد على �أننا ال نريد ملثل هذه العالقات �أن
تنت�شر عند الأنا وال نرت�ضيها حل�ضارته ،وكل ما يعنينا هو حماولة �شرح مكونات
ثقافة الآخر على حقيقتها بهدف التعرف عليها عن قرب ،مما نرجو منه �أن ي�ساعد
يف فهمها وميهد الطريق حلوار جاد بني احل�ضارتني ،ينبني على معرفة وفهم متبادل
ال على �أحكام م�سبقة و�صور مغلوطة.
 -5ت�صور املعروف واملنكر

يعد الأمر باملعروف والنهي عن املنكر من الأ�س�س الهامة يف املنظومة
جليا يف قوله تعاىل:ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
القيمية الإ�سالمية ،وهو ما يظهر ًّ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ [�آل عمران.]104 :
أي�ضا مركزية مبد�أ الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف الدين
ومما ي�ؤكد � ً
الإ�سالمي وح�ضارته و�صفه جل �ش�أنه �أمة امل�سلمني وما يجب �أن تكون عليه
بقوله :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩﮊ [�آل عمران.]110 :
ولكن هذا الو�صف باخلريية جعل بع�ض امل�سلمني يت�صور �أنه مف�ضل على باقي
الأجنا�س من حيث املبد�أ ،يف حني �أن اخلريية يف ر�أينا لي�ست �صفة مالزمة للجن�س
العربي الإ�سالمي ،ولي�س امل�سلمون هم �أف�ضل �أمة من حيث �إنهم ولدوا م�سلمني
فح�سب ،فهذا تفكري عن�صري يح�ض على التنافر ال على التالقي احل�ضاري.
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ولكن اخلريية مرتبطة بالأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ف�إذا فقد �شرط
اخلريية انتفت ،كما �أنه ال يجب ق�صر املعروف على الإميان ،واملنكر على الكفر،
�أو ربط املعروف بعلم �أهل الإميان به((( ،بل يحبذ �أن ي�شمل معنى املعروف كل ما
عرف العقل ح�سنه و�أقره عن طريق التجربة وكان فيه اخلري وامل�صلحة ،وكذلك
املنكر كل ما �أنكره العقل وثبت �سوءه بالتجربة.
والآية يف نظرنا �أو�ضح من �أن حتتاج �إىل ت�أويل من حيث اختيار مفردات
«املعروف» و«املنكر» ومن املعروف جاء مفهوم «العرف» بو�صفه �أحد م�صادر
الت�شريع يف الإ�سالم ،لأن النا�س �إذا تعارفوا على �شيء كان عرفًا ،و�إذا �أنكروه
منكرا.
كان ً
ولعل هذا الفهم للمعروف واملنكر بح�سب عادات وتقاليد كل مكان
يلتقي مع تطور فكر ال�شافعي وفقهه كما يظهر يف «الر�سالة» يف العراق ثم يف
م�صر ،وكذلك مع قول الإمام مالك �أن ما ر�آه �أهل املدينة ح�س ًنا فهو ح�سن،
وكذلك يف عدم ا�ستجابته للخليفة �أبي جعفر املن�صور يف تعميم كتابه «املوط�أ»
على الأم�صار((( ،وبناء على ما تقدم يف فهم املعروف واملنكر يكون لكل ح�ضارة
معروفها ومنكرها ح�سب ت�صورها ،وتعرفها على اخلري وامل�صلحة يف �أمر ما.
((( انظر :تف�سري الطربي «اجلامع لأحكام القر�آن» لهذه الآية.
((( قارن م�صطفى ال�شكعة� ،إ�سالم بال مذاهب ،الدار امل�صرية اللبنانية ،ط  ،11القاهرة � ،1996ص ،431
.456 ،334

317

تعارف احل�ضارات ..واملنظومات القيمية

317

وبح�سب ت�صورها للخري نف�سه فهو �أمر ن�سبي يختلف من بيئة �إىل �أخرى،
وكذلك يت�شكل يف كل ح�ضارة انطالقًا من نف�س املبد�أ ت�صور خا�ص للمنكر الذي
�شرا لها ،وعليه ال ميكن احلكم على ح�ضارة �أخرى �أنها ال ت�أمر باملعروف
ترى فيه ًّ
منكرا من الأ�سا�س ،يف
�أو ال تنهى عن املنكر �إذا كانت ال ترى � ًأمرا ما معروفًا �أو ً
حني قد تراه ح�ضارة الأنا كذلك ،ولعل هذا املنهج يف ت�صور املعروف واملنكر ميهد
طري ًقا للدخول يف حوار جاد مع الآخر ويعمق التعرف على ح�ضارته.
بهذا املفهوم للمعروف واملنكر ميكن النظر ب�شكل مت�سامح لأعراف الآخر
قيميا �آخر ،ويجدر
وتقاليده وعاداته ،لأنه تعارف على قيم �أخرى �أفرزت ً
ت�صورا ًّ
القول �أن املذهب املعتزيل ا�ستنبط من قوله تعاىل ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ

ﮋﮊ [النحل� ،]90 :أن الأمر القر�آين بفعل العدل وترك الظلم يقت�ضي
�إدراك العقل لكل منهما م�سب ًقا ،و�إال كان من العبث املحال على اهلل تعاىل الأمر
بفعل �شيء غري مدرك ،وهذا يعني �أن العقل ميكن �أن ي�صل مبفرده �إىل قيمة
العدل عن طريق التجربة وذلك انطالقًا من �أن احل�سن والقبح �صفتني ذاتيتني
للح�سن والقبيح((( ،ولي�ستا خارجتني عنهما ،ثم ي�أتي دور الن�ص موج ًها لفعل
املعلوم اجليد وترك املعلوم القبيح(((.
((( يلتقي هذا الت�صور املعتزيل املت�أثر بالفل�سفة اليونانية القدمية مع ر�أي الفيل�سوف الأملاين كانت �أن الإن�سان
ال يقدم على الفعل �إال لقناعته ب�أنه �صحيح وحق يف ذاته انطالقًا من عقله املح�ض .انظر ت�أ�سي�س ميتافيزيقيا
الأخالق ،مرجع �سابق� ،ص هـ.
(((	�أبو الفتح ال�شهر�ستاين ،امللل والنحل� ،صححه وعلق عليه� :أحمد فتحي حممد ،دار ال�سرور ،بريوت ،الطبعة
الأوىل  .59-55 ،1948ويتفق هذا مع الر�أي القائل ب�أن العقل �سبق ال�شرع جمي ًئا بحيث ي�ستدل بكمال
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هذا و�إن كانت ق�ضية احل�سن والقبح ك�صفتني مالزمتني لل�شيء تتعلق
بالقيمة املجردة يف حد ذاتها مثل اخلري وال�صدق� ،أما طرق التعبري عن القيم فقد
يختلف احلكم عليها باختالف الزمان واملكان والن�ش�أة ،وكذلك و�صف ال�شيء
باحل�سن والقبح انطالقًا من علم اجلمال فكل ذلك لي�س كالألوان بحيث يكون
الأبي�ض �أبي�ض يف كل ح�ضارة ،بل هي مرتبطة �أكرث بالذوق الذي هو متغري
بح�سب الأعراف بحيث ال ميكن �س�ؤال املتذوق ومناق�شته يف �شعوره(((.
�أي �أنه هناك فرق بني القيمة وتقييمها((( ،وهذا الفرق �ضروري يف فهم الر�أي
الفل�سفي القائل ب�أن القيم يف حد ذاتها متغرية ،لأن النا�س يعتادون على قيم معينة
غالبا نافعة ومفيدة ،ف�إذا انتفى هذا النفع مبرور الزمن تغريت بذلك تلك
لأنها ً
القيم ،بحيث �أن املق�صود من تغري القيمة هنا تغري احلكم عليها �أي تقييمها(((.
ومن ثم ي�ساعد على التفاهم بني احل�ضارات حماولة النظر �إىل املختلف يف
احل�ضارة الأخرى بعني �صاحبها ،ومن زاوية حكمه على الأ�شياء عندها �سيتمكن
املرء من فهم دوافع اختالف الفعل وال�سلوك والأحكام ويحرتمها ويقدر �صاحبها
دون �أن يتخلى عن قيمه و�أحكامه احل�ضارية ،لأنه كونها انطالقًا من منظور خمتلف.
الأول على الثاين .انظر "�أدب الدنيا والدين" للماوردي ،مرجع �سابق� ،ص .111
((( انظر :مقاالت فل�سفية ،مرجع �سابق� ،ص  64والتي تليها.
«قوم» وم�صدره «التقومي»،
«قيم» �أو م�صدره «التقييم» بل �صاغ لذلك فعل ّ
(((	ال يعرف الل�سان ال�صريف العربي فعل ّ
�إال �أننا ن�ستخدم اللفظ الأول لأنه من جانب �أكرث �شيو ًعا يف الداللة على �إعطاء حكم قيمي ل�شيء ما ،يف حني
�أن اللفظ الثاين �شاع ا�ستخدامه مبعنى الت�صويب والتعديل ،ولأننا من جانب �آخر ال نعار�ض نحت و�صياغة
مفردات جديدة ٍ
ملعان زائدة �أو م�ستحدثة يف �إطار املنظومة اللغوية �إميانًا منا بديناميكية اللغة وتطورها.
((( انظر :حممود حمدي زقزوق ،مقدمة يف علم الأخالق ،دار القلم ،ط  ،3الكويت � ،1983ص  24والتي تليها.
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 -6ق�صر ال�صفات الإن�سانية املحمودة على الإ�سالم وامل�سلمني

تعك�س بع�ض الأمثلة ال�شعبية الر�ؤية العامة للأنا عن الآخر غري امل�سلم
«الكافر»((( على �أنه ال يعرف الرحمة والرقة واحلب والعطف وما �إىل ذلك من
ال�صفات الإن�سانية ،خذ مث ًال على ذلك ما يرتدد على �أل�سنة العامة من �أن «اجلوع
كافر» �أو يف و�صف ما يدعو �إىل الأ�سى واحلزن بـ «حاجة ت�صعب على الكافر» ،مما
يفهم منه �ضم ًنا �أن ال�صفات الإن�سانية املحمودة مثل املذكورة �ساب ًقا متوفرة فقط
يف الأنا امل�سلم.
أي�ضا على ت�صوير غري امل�سلم يف الأعمال الفنية مثل الأفالم
وين�سحب هذا � ً
وامل�سل�سالت خا�صة التاريخية منها ب�أنه ظلف الطباع ،عبو�س الوجه ،غري مهندم
معاقرا للخمر �صباح م�ساء ،مع �أن غري امل�سلم هذا قد
وال مهذبًا للحيته وهيئتهً ،
يكون �شري ًفا يف قومه� ،سي ًدا مطا ًعا يف قبيلته ،مما ي�ستلزم �ضرورة العناية باملظهر.
مثل هذه الت�صورات تعمل على تر�سيخ �صور منطية عن الآخر وتنفر
منه لأنها ت�صوره خا�صة عند الأطفال والنا�شئة مثل ال�شيطان ،وال ت�ساعد على
يهوديا �أو غري ذلك،
((( يحتاج مفهوم «الكفر» لتحديد دقيق قبل �إطالقه عنوة على الآخر �سواء كان
م�سيحيا �أو ًّ
ًّ
كما يحتاج �إىل الإجابة عن عدة ت�سا�ؤالت من بينها هل الكفر عام يف و�صف غري امل�سلم �أم فقط عند �إنكار
�شخ�ص ما للدين الإ�سالمي جحو ًدا وعنا ًدا رغم ظهور احلق له بكل ال�سبل املقنعة� ،أي بعد �أن و�صلته �صورة
وا�ستكبارا؟ وهل �إذا و�صلت لغري امل�سلم �صورة م�شوهة
م�شوقة عن الإ�سالم ثم رف�ضها تعم ًدا
نقية �صحيحة ِّ
ً
كافرا بالإ�سالم �أم بتلك ال�صورة فقط؟ وهل ما يفهمه
ومنفرة عن الإ�سالم قو ًال وفع ًال فكره بها يعد حينها ً
الآخر حتت م�صطلح «الإ�سالم» هو نف�س ما يفهمه امل�سلمون؟ وما عالقة املعنى اللغوي للإ�سالم من حيث هو
�إ�سالم الوجه لإله واحد مبعناه اال�صطالحي امل�شمول يف �أركانه اخلم�سة و�أهمها �شهادة �أن ال �إله �إال اهلل
و�أن حمم ًدا ر�سول اهلل؟ هذه الت�سا�ؤالت وغريها مو�ضوع درا�سة قادمة لكاتب هذه ال�سطور بعون اهلل.
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الدخول يف حوار ح�ضاري جاد ،وحتتاج �إىل املراجعة وتغليب النظرة الإن�سانية
البحتة يف ر�ؤية الآخر ،ف�ض ًال عن �أن ر�سم تلك ال�صورة عن الآخر ال حترتم عقلية
غالبا مع منطق الأ�شياء الأمر الذي ال يخلو من ت�أثري �سلبي
املتلقي لأنها تتعار�ض ً
على بنية العقلية النقدية املرجوة.
وي�ضاف �إىل ذلك احلكم على احل�ضارة الغربية بالنجا�سة لعدم التطهر
يوميا� ،أو القتناء الكالب ،وبدون
بعد اجلنابة مثالً ،رغم �أن الغربي قد ي�ستحم ًّ
الدخول فيما ال ي�سمح به املجال من اجلدل الفقهي حول جنا�سة الكلب والتفريق
(((
جزءا
بني الكلب ال�ضال وكلب احلرا�سة وما �إىل ذلك  ،فالكلب ميثل يف الغرب ً
أني�سا لكبار ال�سن خا�صة من الن�ساء يف وحدتهن ،وداف ًعا للخروج
من ثقافته ،و� ً
من وحدة املنزل �إىل التنزه يف احلدائق ،وحتتاج هذه الأحكام عن الآخر وال�صادرة
بت�أثري من املنظومة القيمية للأنا �إىل مزيد من التعرف على املنظومة القيمية للآخر،
حتما �إىل مزيد من التفاهم وقبول كل ح�ضارة كما هي.
مما ي�ؤدي ً
 -7تو�صيات ختامية
�أو ًال :الآخر من الت�سامح �إىل االحرتام والتقدير

من الأ�س�س ال�ضرورية يف حوار احل�ضارات الت�سامح ،ولكن ال يجب �أن
يفهم الت�سامح على �أنه رخ�صة مينحها الأقوى للأ�ضعف بحيث يتيح له ممار�سة
((( انظر :كيفية التعاطي العقالين مع مفهوم جنا�سة الكلب عند الفنجري ،مرجع �سابق� ،ص  172وما بعدها.
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�شعائره الدينية مث ًال يف حالة الأغلبية جتاه الأقلية ،بل يجب �أن يتعدى هذا املعنى
�إىل معنى االحرتام والندية والتقدير� ،أي كما يعرفه اجلابري «الت�سامح هو احرتام
املوقف املخالف» ،ومن ثم االعرتاف بالتعدد واالختالف واجتناب �أحكام �إق�صاء
الآخر((( ،وميكن البناء على تعريف الفيل�سوف الفرن�سي غوبلو (1858-1935
 ،)Edmond Goblotللت�سامح ب�أنه يقت�ضي �أن «ال �أن يتخلى املرء عن قناعاته،
وال �أن يكف عن �إظهارها والدفاع عنها والدعوة لها ،بل �إمنا يعني االمتناع عن
ا�ستعمال �أية و�سيلة من و�سائل العنف والتجريح والتدلي�س ،وبكلمة واحدة:
احرتام الآراء ولي�س فر�ضها(((».
وانطالقًا مما قد يفهم من الت�سامح كاال�ستعالء والفوقية ،كان الأديب
الأملاين املعروف جوته ينادي دو ًما باعتبار الت�سامح مرحلة م�ؤقتة ال بد �أن تنتهي
باالعرتاف بالآخر� ،إذ يقول:
Toleranz sollte nur eine vorübergehende Gesinnung sein: sie
.muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen

فكريا م�ؤق ًتا� ،أي ال بد �أن يقود �إىل
(ينبغي �أن يكون الت�سامح موق ًفا ًّ
االعرتاف والتقدير� ،أما حتمل الآخر فقط فهو �إهانة له)(((.
((( حممد عابد اجلابري ،ق�ضايا يف الفكر املعا�صر ،مركز درا�سات الوحدة العربية ،ط  ،1بريوت � ،1997ص .20
((( املرجع ال�سابق� ،ص .28
((( الرتجمة �إىل العربية للم�ؤلف وانظر الن�ص الأملاين يف الأ�صل:
.Johann Wolfgang Goethe, Maximen und Reflexionen, in Werke 6, Frankfurt a.M. 1981, S. 507
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ومن الإ�سهامات املعتربة يف حتديد مفهوم الت�سامح والتي رمبا ميكن
اال�ستفادة منها يف تعارف احل�ضارات ،ما قام به رايرن فور�ست ()Rainer Forst
يف التفرقة بني �أربعة م�ستويات �أو مناذج للت�سامح ن�شري �إليها فيما يلي:
 -1امل�ستوى الأول :هو الأغلبية املتحكمة للأقلية يف �أن متار�س حياتها
ح�سب قناعاتها� ،شريطة �أن ال تتعار�ض تلك القناعات مع �سيادة الأغلبية؛ ولذلك
�أطلق فور�ست على هذا امل�ستوى و�صف (منوذج الإذن) «Die Erlaubnis-
 »Konzeptionوهو مرفو�ض عنده ملا فيه من عدم امل�ساواة.
 -2امل�ستوى الثاين :ال يتعلق بالأغلبية والأقلية ،بل مبجموعات �أو طوائف
مت�ساوية داخل املجتمع الواحد و�أ�سماه (منوذج التعاي�ش) «Die Koexistenz-
 »Konzeptionورغم ما يف هذا امل�ستوى من م�ساواة ظاهرة� ،إال �إنه ال ينظر للت�سامح
كقيمة يف حد ذاته بل كو�سيلة نفعية للتعاي�ش ولتجنب ال�صراع؛ ولذلك يتمتع
باال�ستقرار والدميومة ،وهو �أ�شبه بالهدنة يف القتال املعر�ضة للخرق �أو االنتهاء يف
نظرا لفقدان الثقة بني عنا�صر املجتمع الواحد.
�أي وقت ً
 -3النموذج الثالث :هو (منوذج االحرتام) «»Die Respekt-Konzeption
وهو النموذج الذي يقوم على االحرتام املتبادل بني عنا�صر املجتمع الواحد
م�ساويا له
املطبقني ملبد�أ الت�سامح؛ �إذ يرى كل عن�صر الآخر كع�ضو يف املجتمع ً
أي�ضا احرتام املرجعية الأخالقية والقيمية لكل
يف كافة احلقوق ،مما ي�ستوجب � ً
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عن�صر .ورغم �أن هذا امل�ستوى يحقق درجة عالية من الت�سامح� ،إال �أن فور�ست مل
يكتف به ،بل تعداه �إىل منوذج رابع �أعلى و�أ�سمى يف الت�سامح.
 -4امل�ستوى الرابع :هو «� »Die Wertschätzungs-Konzeptionأي
(منوذج تقدير القيم) ،وهو امل�أمول عند فور�ست لأنه يتجاوز منوذج االحرتام �إىل
تقدير قيم احل�ضارات املختلفة ،وهذا ال يعني تف�ضيل قيم الآخر على قيم الأنا،
ولكن اعتبارها ذات قيمة عند �صاحبها(((.
ثانيا� :أ�سا�س للتعارف والتحاور مع الآخر
ً

أ�سا�سا لبداية التحاور
خريا منها � ً
ن�ستعني هنا ب�آية قر�آنية كرمية ال نرى ً
فكريا �أو ما �شابه� ،إذ يقول تعاىل �ش�أنه:
دينيا �أو ًّ
والتعارف مع الآخر املختلف ًّ

ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﭾﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮊ [�سب�أ.]25-24 :

لنا يف هذه الآية الكرمية �أ�سوة ح�سنة يف �أ�سلوب التعامل مع الآخر املختلف
يف العقيدة ،ففي الآية ينطلق الر�سول  من نقطة ال�صفر يف احلوار ،ويفرت�ض
�أنه قد يكون على خط�أ ،وهو الوحيد الذي �شاهد الوحي بعينيه ،بينما �آمن كل
امل�سلمني ت�صدي ًقا له ،وذلك حتى ميهد الطريق لقبول الآخر وفتح قناة ات�صال
وحوار حقيقية للتعرف على امل�شرتك واملختلف يف اجلانبني ،لي�س هذا فح�سب بل
((( انظر :رايرن فور�ست ،مرجع �سابق� ،ص.48-42
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ي�صف القر�آن على ل�سان الر�سول الكرمي فعله بالدعوة �إىل التوحيد واتباع مبادئ
الإ�سالم ال�سمحة ب�أنه قد يكون جرمية ،بينما ي�ستخدم وا�ص ًفا ل�سلوك الآخر يف
رف�ضه الدعوة وعناده وعدم �إميانه جمرد فعل عادي يخلو من �أي تقييم.
�أ�ضف �إىل ذلك �أن احلق تبارك وتعاىل يقول يف حمكم التنزيل :ﮋ ﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

ﭛﭜﮊ [احلديد ،]25 :ف�إذا كانت هذه الآية الكرمية تدل بو�ضوح على �أن
مق�صد الر�ساالت ال�سماوية هو حتقيق العدل ،و�إذا كان املخاطب بها هم «النا�س»
على عمومهم دون حتديد جن�س �أو دين ،و�إذا كانت احل�ضارة الغربية قد حققت
درجة عالية من العدل بني مواطنيها خا�صة يف نظام احلكم� ،ألي�س من العدل
امل�أمور به يف الآية �أن نت�سامح بل ونحرتم ونقدر من يعمل على حتقيق هذا الغر�ض
القر�آين حتى لو مل يكن على دراية به.
�أال ميكن �أن تدخل املنجزات واملخرتعات الغربية التي ينعم بها بنو �آدم
جمي ًعا من الكهرباء والكمبيوتر والإنرتنت وال�سيارة والطائرة وكل الآالت
امل�ستخدمة يف �صنع وحفظ الطعام وغريها الكثري والكثري مما يعمل على راحة
الإن�سان و�سعادته� ،أال ميكن �أن يدخل هذا كله يف �إطار �إعمار الكون الذي كلف
وحمله �أمانة �إعمارها(((؟!
اهلل تعاىل به الإن�سان حني ا�ستخلفه على الأر�ض َّ

((( انظر �آية اال�ستخالف رقم  30من �سورة البقرة ،و�آية قبول الإن�سان عر�ض الأمانة رقم  72من �سورة الأحزاب.
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ولرمبا جاز هنا �أن ن�شري �إىل �أمر عادة ما يعوق التعارف احل�ضاري ويت�سبب
يف كثري من احلرج و�سوء الفهم ،وهو احلوار انطالقًا من مبد�أ الدعوة عند الأنا �أو
التب�شري عند الآخر ،ويحبذ التمييز بني املبد�أين و�إجراء احلوار بهدف التعارف
والو�صول �إىل فهم الآخر ،واعتبار �أن اعتناق دين ما كالإ�سالم مث ًال هو هداية
ربانية يقدرها ملن ي�شاء.
ثالثًا :ترك احلكم على العقائد �إىل اهلل تعاىل

من الأمور التي نرى �أنها ت�ساعد على التعارف والتقارب بني احل�ضارات
ترك احلكم على عقيدة الآخر هلل تعاىل وحده خالق جميع الب�شر على اختالف
�ألوانهم ولغتهم وعقائدهم.
ولي�س �أو�ضح داللة على جواز ذلك من قوله تعاىل:

ﮋﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ [البقرة.]62 :

هنا يخربنا املوىل � أن امل�شرتكني يف عبادة الإله الواحد من م�سلمني
ويهود ون�صارى ناجون يوم القيامة ،مما يفهم منه �أنهم قد يدخلون اجلنة رحمة
منه تعاىل ،و�إال فما معنى نفي �صفتي اخلوف واحلزن عنهم �أن كانوا داخلني
النار ،ولعل الآية بذلك تر�شدنا �إىل �أن املق�صد الإلهي لكل الر�سل والأنبياء هو
التوحيد والإميان باليوم الآخر اللذان �إن حتققا حتقق �أمن العذاب.
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هذا ومل يفت الذكر احلكيم �أن ير�شدنا �إىل كيفية التعامل مع غري املوحدين
من م�شركني وملحدين �إلخ؛ �إذ يقول �أرحم الراحمني :ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﮊ [احلج.]17 :

بهذا الت�أكيد الإلهي املبا�شر ب�أن اهلل وحده احلكم على كل �أ�صحاب
العقائد املختلفة يف�صل فيها كيف ي�شاء ،يدعونا �إىل النظر �إىل امل�شرتك الإن�ساين
فقط يف التعامل مع الآخر وح�ضارته ومنظومته القيمية ،مما يدعونا �إىل التفكر
مليا يف بع�ض ظواهر ومنطلقات التعامل مع الآخر مثل مبد�أ «الوالء والرباء» وما
ًّ
يرتتب عليه من حمبة ومنا�صرة وم�صادقة امل�شاركني يف العقيدة فقط ،بينما يكون
العداء والكراهية وحرمة التهاين وعدم الت�صادق �أو التنا�صر جتاه غري امل�سلم ،وال
بد هنا من الت�سا�ؤل عما �إذا كان هذا املبد�أ ثابت املفهوم� ،أم مرتبط فقط بالظرف
ال�سيا�سي وبحالة العالقة مع الآخر يف زمن احلرب وال�سلم(((.
((( لكاتب هذه ال�سطور بحث من�شور باللغة الأملانية عالج فيه الآراء املتعددة حول مبد�أ "الوالء والرباء" بني م�ؤيد
ومعار�ض وم�ؤول للآيات والأحاديث الدالة عليه و�أثر هذا املبد�أ يف التعامل مع الآخر خا�صة يف الغرب حيث
ميثل امل�سلمون �أقلية �سكانية ،وعنوان البحث:
Assem Hefny, Islamisch-theologische Auffassungen und gesellschaftliche Wirklichkeit
in Deutschland am Beispiel des Prinzips al-walā’ wa-l-barā’, in: Ucar, Bülent u.a. (Hrsg.),
HIKMA – Zeitschrift für Islamische Theologie und Religionspädagogik, Jahrgang II, Heft 3,
.Freiburg in Br. 2011, S. 123-138
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 -8خامتة

وختا ًما ن�ؤكد �أن التعرف على املنظومة القيمية للآخر واحرتامها يف �إطار
ما يعرف بتعارف احل�ضارات ،ال يعني بال�ضرورة قبول هذه القيم والدعوة �إىل
�إحاللها بدي ًال عن منظومة الأنا القيمية.
وفيما يتعلق بالدين علينا �أن نعي �إذا كان هناك موقف غربي معا ٍد للدين فهذا
قا�صرا على الإ�سالم يف حد ذاته بل هو موقف من الدين على العموم نابع من
لي�س ً
التجربة الغربية ال�سلبية مع الكني�سة ورجاالتها ،ومعاداتهم للعلم واملعرفة ومن ثم
ميكن القول ب�أن العداء الغربي املوروث لي�س للدين يف حد ذاته ،بقدر ما هو لتجربة
معينة مع الدين يتم �سحبها تعمي ًما على كافة الأديان ومنها الدين الإ�سالمي.
وعلينا الآن يف ظل ال�صحوة التي يع�شها العامل العربي الإ�سالمي بعد
أي�ضا من �أجل تقدمي �صورة ع�صرية
بزوغ فجر ما يعرف بالربيع العربي �أن نثور � ً
للدين الإ�سالمي جتمع بني روح الدين وبني عدالة الدولة املدنية الدميقراطية التي
ت�ساوي بني جميع مواطنيها دون النظر �إىل جن�سهم �أو معتقداتهم �أو لونهم �أو
لغتهم ،ت�ستطيع البلدان العربية الإ�سالمية الآن بعد ثوراتها امل�شرفة �أن ت�ؤ�س�س
لفهم جديد لعالقة الدين بالدولة يوازي بني مكت�سبات وخريات احل�ضارة احلديثة
يف �أنظمة احلكم من ناحية ،وبني قيم الدين الروحية ال�سمحة من ناحية �أخرى.

عا�صم حفني

328

328

وكما يقول �أ�ستاذ الدرا�سات ال�شرقية الأملاين املعا�صر �أودو �شتاينباخ
(� )Udo Steinbachأنه ينبغي على �أوروبا والعرب بعد الربيع العربي ت�شييد بناء
م�شرتك ،وعلى الأوروبيني ب�صفة خا�صة تعبيد الطريق لتكامل احل�ضارات وقبول
االختالف بدال من البحث عن الهيمنة ،وميكن للعرب وللأوربيني �أن يكمل
بع�ضهم الآخر يف هذا البناء امل�شرتك من �أجل م�صلحتهم جمي ًعا(((.
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن احلوار بهدف الت�سامح مبعنى االعرتاف واالحرتام
والتقدير املتبادل بني الأنا والآخر ال يقت�صر على احل�ضارات فقط ،بل هو �ضرورة
جمتمعية ملحة يف الدول ذات التعددية الدينية �أو الثقافية �أو العرقية؛ فاحلوار
بهذا املعنى ال ي�سري فقط على دولة ودولة مبا يعرف بتعارف احل�ضارات ،بل
أي�ضا على اجلماعات املتنوعة داخل البلد الواحد حيث ترتبط التعددية
ينطبق � ً
ال�سيا�سية بالتعددية الدينية والثقافية ،وكما ي�ؤدي االعرتاف بالتعددية ال�سيا�سية
�إىل ال�سلم ال�سيا�سي وجتنب ال�صراع وم�شاركة كل املواطنني يف احلكم ،ي�ؤدي
أي�ضا االعرتاف بالتعددية الدينية �أو الثقافية بدوره �إىل ال�سلم املجتمعي.
� ً

((( من حوار
.2011

لـUdo Steinbach

يف جريدة

Hannoversche Allgemeine Zeitung

بتاريخ  12أبريل

احل�ضور امل�سيحي العربي ..العمق والإ�شكاليات يف
�إطار نظرية تعارف احل�ضارات
سامح فوزي

تعارف احل�ضارات يف �أب�سط معانيه يعني التعريف واملعرفة باحل�ضارات يف
�إطار من االحرتام املتبادل .وتربز يف العالقة بني ح�ضارة و�أخرى �أهمية عمق
الفهم� ،أ�س�س االلتقاء والتعاي�ش ،االعرتاف املتبادل وم�سارات احلوار ،خا�صة
بعد �أن ظل العنوان الرئي�سي للعالقة بني احل�ضارات يف نهاية القرن الع�شرين هو
ال�صراع �أو ال�صدام.
و�إذا كان التعارف بني احل�ضارات ،يف هذا ال�سياق يرمي �إىل البحث يف
عالقات املعرفة بني احل�ضارات املتنوعة ،ف�إنه يعني بالدرجة نف�سها البحث عن
م�صادر التنوع والغنى يف ثنايا وروافد احل�ضارة الواحدة .وهو ما ٌيعد �ضرورة
�أ�سا�سية يف فهم الذات ،وبالتايل العبور املعريف �إىل الآخر احل�ضاري.
احل�ضارة العربية غنية بتنوعها الثقايف ،والديني ،والعرقي ،واملذهبي.
حميط ح�ضاري حي ،متفاعل ،ثري مبظاهر االختالف .التنوع عالمة ثراء مميزة
خطرا على م�ستقبله .وميثل امل�سيحيون العرب �أحد
له ،و�إق�صاء املختلف ي�شكل ً
روافد التنوع يف احل�ضارة العربية ،باختالف معتقدهم الديني عن معتقد الغالبية
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عن�صرا م�ضافًا
من ال�سكان العرب امل�سلمني ،وتنوعهم املذهبي ،مما ي�شكل يف ذاته ً
للجدارية الدينية العربية ،التي تعرف �ألوانًا من التنوع الإثني والديني واملذهبي.
امل�سيحيون العرب حا�ضرون يف الوطن العربي ،كني�ستهم هي كني�سة
العرب �شاهدة على توا�صل احل�ضور امل�سيحي الكياين دون انقطاع يف املنطقة
التي بزغت فيها امل�سيحية .الهوتهم له م�سحة عربية ،وثقافتهم عربية ،و�صلواتهم
ا�صطبغت بطبائع احلياة يف املنطقة العربية(((.
البحث يف م�س�ألة امل�سيحيني العرب مهمة من زاويتني �أ�سا�سيتني :الأوىل
قيا�س من�سوب الت�سامح يف الثقافة العربية املعا�صرة ،ومدى ا�ستعدادها ،وتفهمها،
دينيا .والثاين التفكري يف مالمح وا�شرتاطات امل�شروع
وقدرتها على قبول املختلف ًّ
الذي يجمع املواطنني العرب ،من �أديان ومذاهب خمتلفة حول م�شروع نه�ضوي
عربي يف حلظات التحول اجلذري التي متر بها املنطقة العربية.

((( ي�شرتك امل�سلمون وامل�سيحيون يف العامل العربي يف الثقافة مبعناها ال�سيو�سيولوجي الوا�سع� ،أي طريقة احلياة،
والنظرة �إىل الظواهر االجتماعية املتعددة ،ومن املالحظ �أن الطقو�س االجتماعية التي لها دالالت دينية
تت�شابه ،فمث ًال هناك �أوجه ت�شابه يف مرا�سم الزواج رغم االختالف يف العقيدة من حيث اللغة امل�ستخدمة
يف الدعاء وال�صلوات ،والرتكيز على �أركان �أ�سا�سية هي الإ�شهار ،و�إعالن الزواج ب�إرادة العرو�سني ،ثم دعاء
احلا�ضرين لهما بالربكة.
.Sameh Fawzy, Muslims and Christians United in Weddings, Daily News Egypt, 9 June 2008
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-1مقدمات �أ�سا�سية

مبكرا يف �شبه اجلزيرة العربية
1 -1مل تكن امل�سيحية غريبة عن العرب ،عرفوها ً
واليمن ،ومع ظهور الإ�سالم ،وبروز ال�صدام احل�ضاري الذي يغذيه االختالف
الديني بني «دولة الإ�سالم» يف مواجهة «الدولة البيزنطية» ظهر التباين بني
موقف البيزنطيني من الإ�سالم ،وموقف امل�سيحيني العرب ،الذين كانوا
يكنون بدورهم م�شاعر �سلبية جتاه البيزنطيني ،وتربطهم عالقات بامل�سلمني.
فقد غلب على الكتابات البيزنطية املوقف القا�سي من الإ�سالم ،والنظرة
الدونية للعرب ،مبا ي�صفه الدكتور طارق مرتي ب�أنها «مر�آة لكربياء جمروحة
على نحو مزدوج ،فهي م�ستهدفة على ال�صعيد الديني من ذوي ثقافة
«بدائية» ،وعلى ال�صعيد القومي بفعل الهزائم الع�سكرية املتالحقة .ويبدو لنا
�أن الغلو عند عدد من املفكرين البيزنطيني يف معر�ض الدفاع عن امل�سيحية
عرب الهجوم على الإ�سالم ،يوحي ب�أنهم يبحثون يف املجال الديني عن �سبيل
للرد على خ�سارتهم يف املجال الع�سكري .(((»....مل يكن احلال كذلك
بالن�سبة للم�سيحيني العرب ،والذين كان موقفهم من الإ�سالم وامل�سلمني
�أكرث رحابة ،وارتبطوا مع امل�سلمني يف حوار احلياة �أكرث من حوار الأفكار.
((( طارق مرتي� ،سطور م�ستقيمة ب�أحرف متعرجة عن امل�سيحيني ال�شرقيني والعالقات بني امل�سيحيني وامل�سلمني،
بريوت ،دار النهار ،طبعة ثانية2008 ،م� ،ص .48
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 -2مرت العالقة بني امل�سلمني وامل�سيحيني مبنعطفات عديدة ،بع�ضها يج�سد
االن�سجام والتعاون ،وبع�ضها يعزز ال�شك واالرتياب ،لي�س جمال تناولها
الآن بالتف�صيل ،ولكن ميكن القول ب�صفه عامة �أن العالقة كانت تت�أثر
بالظرف التاريخي ،و�أمناط العالقات ال�سائدة على ال�صعيد الكوين بني
امل�سلمني وغري امل�سلمني ،فقد احتل امل�سيحيون العرب موق ًعا متمي ًزا يف
الدولة الأموية ،يف الإدارة ،وال�شعر ،واحلرف املختلفة ،وا�ستمر ح�ضورهم
الفكري يف الدولة العبا�سية من خالل التعريف بالرتاث اليوناين عن
طريق الرتجمة وتعاطي الفل�سفة والعلوم ،وبرغم ما عرف من رف�ض
امل�سيحيني العرب لغزوات الفرجنة ،التي �سميت باحلروب ال�صليبية� ،إال
�سلبيا على العالقات
�أن املواجهات بني امل�سلمني والفرجنة تركت ت� ً
أثريا ًّ
بني امل�سلمني وغري امل�سلمني ،وقد هي�أت هذه الظروف جما ًال لأحكام �أهل
الذمة ،وممار�سة الت�ضييق على امل�سيحيني(((.
 -3يف ظل الدولة العثمانية مل تكن �أو�ضاع امل�سيحيني يف م�صر وامل�شرق العربي
مت�شابهة ،بل كان بينها اختالف نتيجة تباين ال�سياق ال�سيا�سي والثقايف
على ال�صعيد املحلي� ،إذ بينما عرفت اخلربة امل�شرقية نظام الطوائف وامللل،
مل تعرف م�صر هذا النظام ،و�سارت يف م�سار �آخر �أ�سقطت فيه اجلزية
ر�سميا عام  ،1855والتحق الأقباط مبجل�س �شوري النواب عام 1866
ًّ
((( املرجع ال�سابق� ،ص .33-32
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جزءا فاع ًال يف الطبقة ال�سيا�سية التي ت�شكلت يف
باالنتخاب ،و�أ�صبحوا ً
�أواخر القرن التا�سع ع�شر وبدايات القرن الع�شرين.
� -4شارك امل�سيحيون العرب يف م�شروع النه�ضة العربية احلديثة يف كافة
املجاالت ،وهناك �أ�سماء معروفة كانت لها ب�صمة يف احلياة العامة ،وب�صفة
عامة مل يكن امل�سيحيون العرب لونًا واح ًدا ،بل كانت بينهم اختالفات
يف زاوية الر�ؤية واملوقف ال�سيا�سي ،وهذا التنوع ال يزال �إىل وقتنا احلا�ضر
بني امل�سيحيني هو ما يجعل اندماجهم يف املجتمع ال�سيا�سي العام �أكرث
ي�سرا ،دون وجود ثقافة «اجليتو» املغلقة .وقد الحظ البع�ض �أن مثقفي
ً
قدرا ال ي�ستهان به من نقد اخلطابات الدينية يف
النه�ضة امل�سيحيني مار�سوا ً
ع�صرهم� ،شمل نقد امل�سلك الديني ،ومنط العالقات يف املجتمع الديني مبا
يف ذلك ال�سائدة يف املجتمع امل�سيحي ذاته(((.
-2�إ�شكاليات احل�ضور

يف احلقبة �شبه الليربالية التي امتدت منذ بدايات القرن الع�شرين حتى
منت�صفه ظهر احل�ضور امل�سيحي يف قلب م�شروع النه�ضة العربي� ،إال �أنه ما لبث �أن
تراجع نتيجة عوامل كثرية ظهرت يف الن�صف الثاين من القرن الع�شرين.
((( الدكتور جريوم �شاهني ،امل�سيحية والعلمانية ،بريوت :خمتارات� ،2001 ،ص .124-110
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 -1تفكك م�شروع الدولة القومية

عرفت املنطقة العربية م�شروع الدولة القومية التي ولدت من رحم
اال�ستعمار الغربي ،وتعلقت بها نخبها ال�سيا�سية والثقافية يف اخلم�سينيات
وال�ستينيات من القرن الع�شرين على وجه اخل�صو�ص .وانخرط امل�سيحيون
العرب� ،أ�سوة ب�شركائهم يف املواطنة من امل�سلمني ،يف م�شروع بناء الدولة على
�أ�سا�س من املواطنة املت�ساوية ،وتقدير الكفاءات الفنية ،و�شيوع �أيديولوجيات
دينيا يف
�سيا�سية كربي -قومية وا�شرتاكية� -شكلت وعاء ال�ستيعاب املختلفني ًّ
�إطار م�شروع وطني.
هذه الدولة تعر�ضت لإخفاقات �شديدة نتيجة اال�ستبداد ال�سيا�سي ،وظهور
�أنظمة �سيا�سية عادت الدميقراطية ،وجففت منابع التنوع ال�سيا�سي والثقايف،
وفر�ضت الأحادية الفكرية ،مثل حزبي البعث يف العراق و�سوريا ،رافق ذلك
�إخفاق متزايد يف حتقيق التنمية ،والعجز عن �سد احتياجات ال�سكان ،واللجوء
�إىل التكوينات الأولية :الدينية واملذهبية والقبلية ل�سد هذه االحتياجات،
وتنامي معدالت الف�ساد الذي ينخر يف عظام الدولة ،والتلك�ؤ يف الوفاء باملطالب
أخريا عودة اال�ستعمار الغربي �إىل املنطقة� ،سواء ب�صورة �سافرة كما
الدميقراطية ،و� ً
�سفورا يف بقية الدول العربية.
هو احلال يف العراق� ،أو يف �صورة �أقل ً
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كل ذلك �ساعد على تفكيك منوذج الدولة القومية الذي يقوم على
املواطنة يف �إطار امل�شروع الوطني اجلامع حل�ساب الكيانات الأولية ،التي ت�ستند
�إىل �سيا�سات املواالة واخل�صو�صية اال�ستبعادية يف مواجهة الآخرين.
وقد جل�أت النخب احلاكمة للتغلب على عجزها عن الإجناز ،وعدم قدرتها
على احلفاظ على وحدة كيان الدولة القومية �إىل و�سائل عديدة من بينها القمع،
وتوظيف «الدين» �أو «املذهب» يف �إنتاج «�شرعية» تتقرب بها �إىل اجلماهري.
ومن املعروف �أن م�صادر ال�شرعية تتنوع� ،أهمها الإجناز ،والذي يرتفع معه
درجة القبول والر�ضا من جانب اجلماهري ،ف�إذا عجزت النخب احلاكمة عن بلوغه،
جل�أت �إىل م�صادر �أخرى مثل «�إحياء القبلية» ،و«البحث عن املذهبية» ،و«ا�ستنفار
القومية ال�شوفينية»� ،إلخ� .أدى ذلك �إىل �إذكاء «الع�صبية» مبعناها ال�شامل على
ح�ساب االندماج القومي.
 -2العجز عن �إدارة التنوع

يف كثري من الأحيان عجزت النخب احلاكمة يف العامل العربي عن �إدارة
التنوع الديني واملذهبي ،نتيجة غياب منظومة احلكم الر�شيد ،والعجز عن حتقيق
امل�شاركة وامل�ساواة يف �إدارة عالقاتها بالأقلية الدينية ،يف الوقت الذي تت�سم فيه
عالقاتها باملجموع ال�شعبي باال�ستبداد والقهر والظلم.
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وعمدت الأنظمة احلاكمة �إىل ت�صدير ر�سائل متباينة متناق�ضة �أحدثت
م�ساحة عري�ضة من التنافر بني �أبناء املجتمعات العربية املختلفني يف الدين �أو
املذهب ،فهي من ناحية �أ�شعرت الأقلية �أن الأمان يكون بالوالء الكامل للنظام،
�شعورا لدى �أبناء الأغلبية ب�أن الأقلية تلقى معاملة
ومن ناحية �أخرى خلقت ً
تف�ضيلية على ح�ساب الأغلبية.
الأمر الواقعي �أن كال الطرفني ،الأقلية والأغلبية ،ي�شعران بالظلم .وهي
حالة ي�صفها الدكتور فريد اخلازن ب�أن «امل�شكالت التي تعاين منها املجتمعات
العربية يت�أثر بها امل�سلمون وامل�سيحيون ،ولكن هناك �شعور بقلق �أكرب ،ورمبا
با�ستهداف يطال امل�سيحي �أكرث من امل�سلم»(((.
وقد �أ�سهمت ال�سيا�سات العامة «الرديئة» يف �إدارة التنوع الديني واملذهبي
يف �شعور امل�سيحيني باملواطنة املنقو�صة ،وتراكم م�شاعر �سلبية ،وتن�شئة �أجيال على
ا�ستعذاب فكرة اال�ضطهاد يف مواجهة النخب احلاكمة ،ورمبا يف مواجهة �أ�صحاب
الأديان �أو املذاهب التي ت�أتي منها هذه النخب.
هذه الظواهر لي�ست غريبة عن املحيط العربي ،نعرفها من العراق �إىل ال�سودان.
�أدى ذلك حتمل الذاكرة التاريخية ما ال طاقة لها به ،من �أحداث و�صور واجتاهات
ملتب�سة ،عمقت من م�شاعر الريبة يف العالقات بني �أهل املذاهب والأديان.
((( ف�ضيل �أبو الن�صر (حمرر) ،هواج�س امل�سيحي اللبناين مقاالت وحوارات ،بريوت :بي�سان للن�شر والتوزيع،
� ،2001ص .94
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 -3تقل�ص م�ساحات االلتقاء

العالقة بني امل�سيحيني وامل�سلمني ،وما يرتبط بها من و�شائج اجتماعية
وثقافية واقت�صادية تتحقق فيما نطلق عليه «املجال العام»  ،Public Sphereوهو
الف�ضاء احليوي املتاح للأفراد كي ميار�سون فيه حركتهم بحرية ،يعلنون فيه عن
براجمهم وت�صوراتهم ،ويلتقون فيه مع املختلفني يف الدين �أو املذهب حول ق�ضايا
عامة تتجاوز اال�ستقطاب الديني �أو االنتماء ال�ضيق للجماعات الأولية.
ُيعد �إليك�س دي توكفيل �أحد الذين روجوا للمنظمات املدنية باعتبارها
«مدار�س لتعليم الثقافة الدميقراطية» ،حيث يتعلم ال�شخ�ص يف �أروقتها النقا�ش
احلر ،والتفكري النقدي ،والتداول ال�سلمي لل�سلطة ،وهكذا .هذه النظرية �سيطرت
على عقول املب�شرين باملجتمع املدين مثل روبرت بوتنام وفرن�سي�س فوكوياما،
باعتبار �أن وجود هذه امل�ؤ�س�سات املدنية ،ورفع �أية قيود قانونية �أو �سيا�سية على
حركتها كفيل ب�أن يجعل منها واحة للممار�سة الدميقراطية ،و�إيجاد روابط حديثة
بني الأفراد املختلفني يف النوع �أو العرق �أو الدين(((.
((( هناك عدد من الباحثني يرون �أن املجتمع املدين� ،أو املنظمات املدنية التي تقوم على �أ�سا�س الثقة املتبادلة،
حيويا للأفراد يتعلمون يف �أروقتها التنوع ،الدميقراطية ،وامل�شاركة ،والفعل
هي التي ميكن �أن ت�شكل جما ًال ًّ
ال�سيا�سي الر�شيد
راجع
Robert Putnam, Making Democracy Work, Civic Traditions in Modern Italy, Princeton:
.Princeton University Press, 1993, p. 167
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وت�شري التجربة يف العامل العربي �إىل �أن امل�ؤ�س�سات املدنية مل تقم بالدور
املنوط بها يف التن�شئة الدميقراطية ،وحتولت �إىل كيانات م�ؤ�س�سية ،ين�شئها ويديرها
الأفراد على �أ�س�س ا�ستبدادية وا�ستبعادية ،ال حتكمها الثقافة الدميقراطية ،وتتف�شى
فيها الثقافة الت�سلطية بكل معاين الكلمة.
يكفي �أن نت�أمل �أمناط ال�صراعات ،ونوعية اخلطابات ،و�أ�ساليب �إدارة
امل�شكالت التي تن�شب يف النقابات ،والأحزاب ،والأندية لرنى �إىل �أي حد
�أ�صبحت هذه التكوينات املدنية تفرز ممار�سات ،وتنتج ثقافة ال متت ب�صلة �إىل احللم
الثقايف الدميقراطي الذي متلك على �إليك�س دي توكفيل ،ومن �سار على دربه
عمليا  -يف حاالت كثرية �إىل
من مفكرين وباحثني ،وحتولت هذه امل�ؤ�س�سات ًّ -
عبء على املجتمع مبا تنتجه من تع�صب واحتقان ،و�أ�شكال من الرتاجع الثقايف،
وحاالت مزاجية �سلبية لدى قطاعات وا�سعة من النخب املهنية وال�سيا�سية(((.

راجع

وهناك مدرسة مبكرة يف العلوم السياسية ترى أن احلياة املؤسسية  Associational Lifeكفيلة بالتعبري
عن آراء ومطالب األفراد ،وحتمي اجملتمع من مغبة التعبري العشوائي عن املطالب ،ومن هنا فإهنا إحدى
األدوات األساسية يف حتقيق املواطنة اليت تقوم على املشاركة واحرتام القانون.
.David Truman, the Governmental Process, New York, Alfred Knopf, 1951
.Robert Dahl, Who Governs? New Haven: Yale University Press, 1961

و�أ�شار يف االجتاه ذاته فرن�سي�س فوكوياما �إىل �أهمية �أن يتنظم الأفراد م ًعا يف روابط م�ؤ�س�سية من �أجل حتقيق �أهداف
م�شرتكة ،وكيف �أن مثل هذه الروابط ت�صب مبا�شرة يف حتقيق الدميقراطية.
,Francis Fukuyama, Social Capital and Development: The Coming Agenda, SAIS Review
.Vol. XXII, No.1, (Winter-Spring 2002), p. 29

((( �سامح فوزي ،م�شكلة ثقة �أم �أزمة جمتمع مدين؟ جريدة الأهرام 28 ،نوفمرب .2007
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من هنا ف�إن املجتمعات العربية مل تعرف الدولة احلديثة مبختلف م�شتمالتها،
وقبليا،
تقليديا،
ًّ
عرفت فقط �أبنية وهياكل الدولة ،وظل باطن املجتمع ًّ
ع�شائريا ًّ
يقوم على الطائفية واال�صطفاف الديني واملذهبي .وتعرثت «م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين» التي ت�شكل م�ساحة اللتقاء الأفراد املختلفني على �أ�سا�س «امل�صلحة»
و»التعبري عن الر�أي» �أكرث من «االنتماء» �إىل الطائفة �أو اجلماعة الدينية �أو املذهبية.
ومبرور الوقت ،ازدادت الدولة ترهالً ،وتطيي ًفا ،وظهر ر�أ�س املال االجتماعي
«اجلامع» يف �صورة تكوينات قبلية ودينية ومذهبية تن�شئ �أبناءها على الوالء لها،
واالرتباط بها على ح�ساب املواطنة يف الدولة ،وتراجع ر�أ�س املال االجتماعي «العابر»،
الذي يقوم على جتميع الأفراد على �أ�سا�س الإرادة احلرة الطوعية خلدمة ق�ضايا عامة
دون النظر �إىل االختالف يف االنتماء القبلي �أو اجلهوي �أو الديني �أو املذهبي(((.
� -4صعود خطابات الأقليات

�أدى الف�شل يف �إدارة التنوع ،وترهل الدولة القومية ،وعدم قدرتها على
حتقيق املواطنة لكل مواطنيها يف �إطار م�شروع وطني ،وهزائمها املتكررة �أمام
((( يفرق وول كوك بني نوعني من ر�أ�س املال االجتماعي :اجلامع والعابر .النوع الأول يعني التما�سك بني
املتماثلني يف مواجهة املختلفني مثل االنتماء القبلي �أو الع�شائري �أو الديني ،وهو يحفظ للمجتمع متا�سكه لكنه
يحد من تنوعه� .أما النوع الثاين� ،أي العابر فهو على العك�س يجمع بني خمتلفني يف الر�أي �أو املعتقد �أو الثقافة
حول ق�ضية عامة ،مما يتيح تبادل الأفكار ،واالنفتاح على الآخر املختلف ،ويوفر للمجتمع التعددية ،والتنوع.
M. Woolcock, Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and
.Policy Framework, Theory and Societ, Vol. 27, No.,21998, pp 161-168

340

�سامح فوزي

340

�إ�سرائيل �إىل اعتبار ملف الأقليات �أحد مواطن اجلرح يف اجل�سد العربي ،التي
ميكن اخرتاق العامل العربي من خالله .هذا اخلطاب له ما يغزيه ،وي�ؤ�صل له،
ويهبه املنطقية يف الطرح يف الدوائر البحثية وال�سيا�سية الإ�سرائيلية يف �سياق
م�شروع متكامل لتفكيك املنطقة العربية.
بالطبع يوجد الكثري الذي كتب يف هذا املجال ،ولكن ميكن التوقف  -يف
هذا ال�سياق � -أمام كتاب و�ضعه موردخاي ني�سان ،وهو �أ�ستاذ جامعي �إ�سرائيلي،
ُيدر�س يف تل �أبيب وبع�ض جامعات العامل الأخرى ،له ت�شابكاته الأمنية
وال�سيا�سية ،واهتماماته البحثية التقليدية يف الأديان واجلماعات الدينية .الظاهر
من عنوان الكتاب �أنه يتحدث عن الأقليات يف ال�شرق الأو�سط ،لكن اخلو�ض
يف باطنه ،وما حمله من �أطروحات و�سيناريوهات ،تعززها �سيا�سات عامة ر�صدها
الباحث ،يحملنا �إىل نتيجة مفادها �أن الكتاب لي�س جمرد م�ؤلف علمي ،لكنه
م�شروع دولة وجمتمعُ ،ي�سخر فيه الباحث العلم يف خدمة ال�سيا�سة ب�شكل فج،
فا�ضح ،ومبا�شر مما يندر وجوده ،بهذه الكيفية ،يف درا�سات �أخرى ،مهما بلغ انحياز
وا�ضعوها(((.
ينطلق الكتاب من �أطروحة �أ�سا�سية مبناها �أن ن�شوء �إ�سرائيل ،بو�صفها دولة
يدين �سكانها باليهودية� ،أدى �إىل تغيري م�سار التاريخ واجلغرافيا يف ال�شرق الأو�سط،
(((Mordechai Nisan, Minorities in the Middle East, a History of Struggle and Self-Expression,
.London: McFarland & Company Inc. Publishers, Second Edition, 2002
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وو�ضعت اجلماعات الدينية امل�سيحية وامل�سلمة غري املنتمية �إىل املجموع العربي
ال�سني ،على طريق التحرر من الهيمنة واخل�ضوع .ويف ر�أيه �أن �إ�سرائيل �أحرزت -
يف ن�ش�أتها � -أمرين �أ�سا�سيني :االنف�صال اجلغرايف وتكوين كيان م�ستقل ،وتبني
لغة �أخرى غري العربية .من هنا ف�إنه على اجلماعات الدينية امل�سلمة وامل�سيحية
ولغويا
ال�سري على هذا النهج ،من خالل ت�أكيد ذاتيتها،
جغرافيا عرب االنف�صالًّ ،
ًّ
عرب �إحياء لغات قدمية تعرب بها عن نف�سها خارج اللغة العربية.
وامللفت �أن الكتاب ،الذي يف ظاهره يتناول م�س�ألة الأٌقليات يف ال�شرق
الأو�سط ،مل يلج�أ �إىل �أمناط متعارف عليها يف تق�سيم الأقليات ،ما بني �أقليات
لغوية وعرقية ودينية ،واعتمد فقط على تق�سيم واحد هو التق�سيم الديني� ،ألغى
به كافة الهويات الأثنية واللغوية.
يف الق�سمني الأول والثاين من الكتاب تناول موردخاي ني�سان ما �سماه
الأقليات امل�سلمة وهي :الأكراد والرببر والدروز والعلويني واجلماعات العرقية
على حدود باك�ستان و�أفغان�ستان ،ويف الق�سم الثالث يتناول الأقليات امل�سيحية
وهي :الأقباط والأرمن وال�سريان واملوارنة وقبائل جنوب ال�سودان ،ويخ�ص�ص
الق�سم الرابع للحديث عن ا�سرتاتيجيات �إ�سرائيل للتعامل مع الأقليات الدينية
امل�سلمة وامل�سيحية يف املنطقة.
هنا تثار ت�سا�ؤالت كثرية� ،أهمها اخلا�ص بالتق�سيم والت�صنيف ،وهو ت�سا�ؤل
حموري يف البحث االجتماعي بوجه عام .يف هذا الكتاب يعترب الكاتب
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املدخل الرئي�سي يف العالقة بني الأغلبية والأقلية هو الت�أكيد على الهوية الدينية
�أو املذهبية املنف�صلة يف �إطار عالقة مركبة جتمع ما بني كيان ديني يهودي� ،أي
�إ�سرائيل ،وكيانات دينية فرعية م�سلمة وم�سيحية منف�صلة.
ويطالب موردخاي ني�سان با�ستلهام روح �إ�سرائيل يف �إن�شاء دولتها .وطرح
مفهو ًما جدي ًدا هو «ال�صهيونية املمتدة»  Ultra-Zionismويعني �إن�شاء �شبكة
متكاملة من العالقات تكون فيها �إ�سرائيل هي املحور ،والأقليات الأخرى هي
الأطراف ،بحيث ي�صبح هناك �أكراد �صهاينة ،وموارنة �صهاينة ،وبربر �صهاينة� ،إلخ،
يحققون ا�ستقاللهم اجلغرايف� ،أو اللغوي� ،أو كليهما مبا يخدم حتالفهم مع �إ�سرائيل.
ويختتم موردخاي كتابه املثري للجدل ،وهو ما يهمنا يف هذا ال�سياق،
بالت�أكيد على �أهمية الأن�شطة ،واملبادرات امل�شرتكة التي جتمع ممثلي املجتمعات
الدينية املتنوعة يف ح�صار الإرهاب ،والهيمنة العربية الإ�سالمية يف املنطقة.
-3تقل�ص احل�ضور امل�سيحي العربي

�سلبا على احل�ضور
ترتب على هذه الإ�شكاليات عدد من التداعيات� ،أثرت ً
امل�سيحي يف املحيط العربي على عدة م�ستويات:
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� -1شيوع مناخ من عدم الت�سامح يف املنطقة العربية ،والذي ارتبط بظهور
ت�أويالت وتف�سريات دينية مت�شددة ،تنفي عن الآخر ح�ضوره ،ومواطنته،
وتعيد �إنتاج الت�صورات القدمية التي حتكم عالقة امل�سلم بغري امل�سلم قبل
ن�شوء الدولة احلديثة مثل الذمية .وبرغم �أن هذه الت�صورات حدثت لها
مراجعات جذرية على يد مفكرين �إ�سالميني معا�صرين مثل الدكتور �أحمد
كمال �أبو املجد ،والدكتور حممد �سليم العوا وامل�ست�شار طارق الب�شري
وغريهم ،على خلفية انق�ضاء الدولة القدمية التي طبقت بها ،ون�شوء دولة
حديثة �صنعها امل�سلم وغري امل�سلم ،ويتمتع كالهما فيها بحقوق املواطنة
كاملة غري منقو�صة �إال �أنه ال تزال هناك حركات �إ�سالمية ت�ؤمن بهذه
الت�صورات ،وترى �أنها ت�صلح للتطبيق يف ظل الدولة القائمة.
 -2تف�شي العنف الطائفي يف مواجهة امل�سيحيني ،والذي بلغ �أعلى �صوره
يف العراق يف ظل عمليات التفجري والقتل واالختطاف التي تعر�ض لها
أ�سا�سا
امل�سيحيون والكنائ�س وامل�ؤ�س�سات امل�سيحية ،وتركزت االعتداءات � ً
يف بغداد واملو�صل ،مما �أدى �إىل موجات نزوح جماعية منهما ،وكذلك
الب�صرة ،ويقدر تعداد امل�سيحيني الذين هاجروا �إىل خارج العراق بنحو
� 250ألف من �أ�صل � 800ألف م�سيحي ع�شية اجتياح القوات الأمريكية
للعراق عام  ،2003ما يقرب من ن�صفهم كانوا يعي�شون يف بغداد((( .ويعرف
(((	�أنطوان �سعد ،تراجع الدور امل�سيحي يف امل�شرق العربي ،م�شكلة عربية �أم مع�ضلة م�سيحية ،بريوت :مركز
ع�صام فار�س لل�شئون النيابية� ،2010 ،ص �ص .45-44
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املجتمع امل�صري �أحدا ًثا متقطعة ،ازدادت وتريتها يف العقود الأخرية من
التوترات الدينية التي تخلف �ضحايا ،وت�ستهدف كنائ�س ،وتت�سبب يف
تخريب من�ش�آت ومبان ،وبرغم وجود حالة رف�ض عام يف املجتمع امل�صري
لها �إال �أن �أحداث العنف ذات الوجوه الدينية ت�ستمر على نحو مقلق.
 -3االنكفاء ،حيث عمد امل�سيحيون على االنكفاء على الذات اخلا�صة ،و�شكلت
نظرا لأنها هي الوحيدة يف حميطهم
امل�ؤ�س�سات الدينية املالذ بالن�سبة لهمً ،
الديني التي تتمتع بال�شرعية ،وامل�صداقية ،يف وقت مل توجد فيه م�ؤ�س�سات
مدنية جتمعهم ب�شركائهم يف املواطنة من امل�سلمني.
 -4تراجع احل�ضور ال�سيا�سي للم�سيحيني� ،سواء يف امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية التي
تت�شكل باالنتخاب مثل الربملان� ،أو يف مواقع الإدارة العليا� ،أو يف املجال
العام من �أحزاب ونقابات وخالفه ،مما �أ�شعرهم بالتهمي�ش ،رمبا تكون احلالة
اال�ستثنائية يف ذلك الأردن التي يتمتع فيها امل�سيحيون بو�ضع خا�ص يف
ظل ارتباطهم بالنظام امللكي القائم.
 -5تزايد معدالت الهجرة امل�سيحية �إىل الدول الغربية نتيجة عوامل عديدة
أي�ضا مما �أثر على تعداد امل�سيحيني
اقت�صادية� ،سيا�سية ،ثقافية ،ودينية � ً
العرب .و�إذا كانت الهجرة العربية �إىل الغرب لي�ست م�سيحية فقط ،بل
عري�ضا من امل�سلمني هاجر بح ًثا عن حياة �أف�ضل ،ف�إن
�أن هناك قطا ًعا ً
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الو�ضع بالن�سبة للم�سيحيني �أكرث تعقي ًدا حيث ت�ؤثر الهجرة لي�س فقط على
أي�ضا على النظرة
احل�ضور العددي للم�سيحيني يف العامل العربي ،ولكن � ً
العامة لتحديات البقاء و�سط غالبية ال�سكان من امل�سلمني.
� -6شيوع لغة جديدة يف املجال العام للتعبري عن العالقات الإ�سالمية امل�سيحية،
وثقافيا
دينيا ًّ
غري متعارف عليها ،وال ت�أخذ يف اعتبارها العمق التاريخيًّ ،
ومتيل �إىل الت�شدد ،واخل�شونة ،وتنزع �إىل ال�سجال الديني ،والت�شكيك يف
العقائد ،والتعري�ض بخ�صو�صيتهم الدينية.
 -7التغري يف ال�سيكولوجية الدينية ،من االنفتاح �إىل التقوقع ،من االندماج يف
املجتمع �إىل اخلوف منه ،هيمن ذلك على اخلطابات الدينية التي اتخذت
موقف الدفاع عن العقيدة ،والرتكيز املفرط على ثقافة اال�ست�شهاد يف
مواجهة جمتمع يعيد �إنتاج �أ�شكال التمييز الديني والثقايف يف مواجهة
دينيا ،ف�ض ًال عن الت�أكيد امل�ستمر على «اخلال�ص الفردي
املختلفني ًّ
للم�ؤمن» دون طرح ت�صورات الهوتية حول دور الإميان يف تغيري املجتمع،
والق�ضاء على الظلم ،والف�ساد ،واال�ستبداد .وهو ما �أ�سهم بدوره يف تغذية
االن�سحاب من املجتمع بت�صورات دينية.
 -8ظهور ردة فعل معاك�سة لدى بع�ض امل�سيحيني ،من رف�ض وان�سحاب وخوف
على امل�صري� ،إىل احتجاج ،ومقاومة ،وتع�صب .ويذهب جريوم �شاهني �إىل
�أن «الع�صبية هي �شكل �آخر من الي�أ�س ،فبد ًال من اال�ست�سالم ي� ًأ�سا� ،أو
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االنغالق واالنزواء� ،أو الهجرة تقود الع�صبية امل�سيحيني �إىل �سيا�سات
«مقاومة»((( .وقد لوحظ �أن املقاومة ت�أخذ �أحيانًا «�صورة �سلبية» منقولة
حرفيا ملا تقوم به بع�ض جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي ،مثلما ظهر يف م�صر
ًّ
يف الآونة الأخرية من احتجاجات متوالية على عمل فني �أو رواية �أدبية،
وخالفه على خلفية رف�ض الطعن يف العقيدة امل�سيحية.
-4اال�ستقالل الثاين ..الفر�ص والتحديات

ت�شكل املرحلة اجلديدة التي متر بها الدول العربية ،والتي جت�سدت يف
الثورة التون�سية ،ثم ثورة  25يناير  ،2011والتي �أدت �إىل �إ�سقاط النظام ،وفتحت
املجال �أمام خمتلف القوى والتيارات كي تتخل�ص من �إرث املا�ضي ،وتعيد بناء
توج�سا ،تقوم على امل�ساواة
جمتمع جديد ينطوي على عالقات �أكرث ً
انفتاحا و�أقل ً
والعدالة بني امل�سلمني وامل�سيحيني.
ويعد احل�صول على «اال�ستقالل الثاين» يف الثورة الدميقراطية ،مدخ ًال
جدي ًدا لإعادة اندماج امل�سيحيني العرب يف التيار الرئي�سي للمجتمعات العربية
املطالب باحلرية ،والدميقراطية والعدالة االجتماعية .يف ال�سابق واجه امل�سلمون
((( الدكتور جريوم �شاهني ،امل�سيحيون العرب ،التحديات الراهنة وخيارات امل�صري ،بريوت :تعاونية النور
الأرثوذك�سية� ،2008 ،ص .138
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وامل�سيحيون العرب اال�ستعمار الأجنبي ،وح�صلوا على اال�ستقالل الأول ،وبعد
عدة عقود عادوا �إىل �صفوف املواجهة م ًعا ،وح�صلوا على اال�ستقالل الثاين من
اال�ستعمار الداخلي.
ويف هذا النطاق هناك اجتاهان �أ�سا�سيان:
االجتاه الأول :هو اجتاه ثورة  25يناير الذي تبلور يف ميدان التحرير يف قلب
القاهرة ،من خالل م�شاركة امل�سلمني وامل�سيحيني م ًعا ،وهو ما دعا ال�شيخ يو�سف
القر�ضاوي عقب زوال نظام مبارك �إىل خماطبة «�أهل امليدان» ،م�سلمني وم�سيحيني
يف �صالة اجلمعة يف �سابقة مل حتدث ،وقد �أثارت امتعا�ض بع�ض املت�شددين.
ثقافة «ميدان التحرير» تعني الكثري بالن�سبة للعالقات الإ�سالمية امل�سيحية:
•ك�سر حاجز اللقاء ،وااللتقاء حول �أجندة �سيا�سية تتعلق بتغيري املجتمع،
تتجاوز الذهنية الطائفية.
•الفح�ص املبا�شر من خالل خربة التعاي�ش امليداين على مدار �أيام من
حيث اكت�شاف الآخر على حقيقته دون افتعال �أو تزييف �أو الوقوع يف �أ�سر
ال�صور النمطية اخلاطئة.
•الت�ضامن والتعا�ضد يف حمنة املواجهة مع عنف يرعاه بقايا نظام �سابق،
وم�شاعر اخلوف من املجهول القادم ،والرجاء الذي يتلك�أ يف البزوغ.
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وبينما كان املعت�صمون يف ميدان التحرير يدافعون عن الثورة ،كانت «اللجان
ال�شعبية» من املواطنني يدافعون عن مقدرات املجتمع ،الأرواح واملمتلكات .مل
يمٌ �س مواطن م�سيحي� ،أو كني�سة� ،أو من�ش�أة دينية.
باخت�صار هو «ميالد جديد» لر�أ�س مال اجتماعي «عابر» يجمع بني
امل�صريني املختلفني يف النوع والدين والفكر واملوقع االجتماعي ،لقاء ممتد على
�أ�سا�س من الثقة ،والت�ضامن ،واالحرتام املتبادل .ثقافة «ميدان التحرير» مل
تعرف اال�ستقطاب ،ومل ت�سمح به ،وا�ستمدت روحها وزخمها من التوافق بني
املختلفني ،وكانت ،وال تزال من املمكن �أن تلد نظا ًما جدي ًدا ي�ستوعب الكل ،وال
ي�ستبعد �أح ًدا.
ثقافة «ميدان التحرير» تعني �أن امل�سلمني وامل�سيحيني العرب ب�إمكانهم
�أن يعيدوا بناء نظام �سيا�سي يحقق العدالة وامل�ساواة ،بعي ًدا عن �إرث الطائفية
وال�شك املتبادل والتمييز يف �إطار هوية اجتماعية جديدة.
االجتاه الثاين :هو اجتاه ما قبل ثورة  25يناير ،يعي�ش على اال�ستقطاب ،والتمييز،
وتعطيل التوافق ،وزرع م�شاعر االرتياب بني املختلفني يف النوع �أو الدين �أو
املعتقد ال�سيا�سي �أو الفكري.
باخت�صار هو يعمق من ر�أ�س املال االجتماعي «اجلامع» ،الذي يعزز
الت�ضامن حول ال�صيغ التقليدية يف العالقات االجتماعية ،ويطورها �إىل مواجهة
مع الآخر املختلف .وقد ترتب على هذا االجتاه تداعيات كثرية �سلبية� ،أهمها:
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•اال�ستقطاب الإ�سالمي العلماين ،وهو لي�س جدي ًدا نعرفه يف م�ساجالت
ممتدة ،واتهامات متوا�صلة بني هذا الطرف �أو ذاك .تداعي الأنظمة امل�ستبدة
يف املنطقة العربية يف الثورات ال�شعبية التي حدثت يف تون�س ،ثم م�صر،
وت�شتعل الآن يف ليبيا واليمن و�سوريا ينع�ش هذا اال�ستقطاب ،ويحوله من
نظرا الحتكار
ا�ستقطاب فكري ممتد على مدار عقود مل يحدث مفعوله ً
النخبة املهيمنة لل�سلطة ،وتوظيفها ملثل هذا النوع من اال�ستقطاب� ،إىل
ا�ستقطاب �سيا�سي يف ال�شارع على هوية املجتمع .امل�سيحيون العرب يف
قلب هذا اال�ستقطاب ،فمن ناحية تنادي القوى العلمانية بدولة تقوم على
�سببا للتمييز بني املواطنني ،ومن
املواطنة الكاملة دون �أن يكون الدين ً
ناحية �أخرى تطالب غالبية القوى الإ�سالمية بدولة حديثة ت�ستند �إىل
حا�ضرا يف بنيتها
حكم القانون وامل�ؤ�س�سات ،ولكن على نحو يجعل الدين ً
حاليا،
ال�سيا�سية والقانونية واالجتماعية� .إذا كان هذا هو احلادث يف م�صر ً
وي�شعر امل�سيحيون ب�أنهم بني هذا الطرف وذاك ،ف�إن امل�سيحيني يف لبنان
يقعون بني �شقي رحى �أخرى هو اال�ستقطاب بني ال�سنة وال�شيعة� ،أو املواالة
واملعار�ضة ،وهو تناق�ض �سيا�سي ومذهبي ،تغذيه �سيا�سات �إقليمية ودولية.
•عودة التوترات الدينية� ،سواء يف �شكل حتر�شات طائفية� ،أو مواجهات
تدمر فيها كنائ�س ،وتزهق �أرواح مواطنني ،م�سلمني وم�سيحيني ،وحتطم فيها
املمتلكات ،ويزداد ال�شعور باخلوف ،والي�أ�س ،ويعاد �إنتاج االتهامات املتبادلة،
وتبعث الق�ص�ص والروايات القدمية يف العالقات بني الطرفني من مرقدها.
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•ت�صاعد �أ�صوات كانت خافتة يف ال�سابق ،تطرح ر�ؤى دينية �شديدة التقوقع،
ت�سلب الفقه امل�صري الرحب خ�صو�صيته وتفرده ،وتطرح �أفكار تعمق
م�شاعر االرتياب ،واخلوف ،وتولد ردة فعل عك�سية غا�ضبة يف وقت يعيد
املجتمع فيه بناء ذاته.
•ا�ستمرار ذهنية �إدارة امللف الديني كما كانت يف النظام ال�سابق من حيث
تنحية القانون ،والركون �إىل احللول العرفية ،وعدم التعامل ب�شفافية مع
التوترات الدينية ،واالكتفاء باحلديث املبهم حول القلة �أو ال�شرذمة التي
تفتعل الفتنة� ،أو فلول النظام ال�سابق� ،أو الأيادي اخلارجية ،ومتثل جميعها
�إحالة للمجهول ،دون حتديد وا�ضح للأطراف ال�ضالعة يف الإ�ساءة �إىل
العالقات الإ�سالمية امل�سيحية ،على نحو يجعل املجتمع يتب�صر الأمر.
ورغم هذه املظاهر ال�سلبية يف التعامل مع ال�ش�أن الديني ،ف�إن الأمر ال يخلو
من �إيجابيات يتعني التوقف �أمامها:
•الق�ضايا املتعلقة باملواطنة ،والعالقات الإ�سالمية امل�سيحية �أ�صبحت تداول
على نطاق وا�سع ،ومب�ساحة �أكرث من ال�صراحة.
•حتول العالقات الإ�سالمية امل�سيحية رمبا للمرة الأوىل منذ �أكرث من ثالثني
�سنة �إىل �ش�أن �سيا�سي ،تنظر يف �أمره م�ؤ�س�سات �سيا�سية ،بعد �أن ظل
ل�سنوات طويلة رهن للحل الأمني ،والذي-للأ�سف� -أ�ساء توظيفه ل�صالح
النظام ال�سابق.
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•ت�شكل منتديات وجلان كثرية ،من «بيت العائلة» التي يرعاها الأزهر
ال�شريف� ،إىل جلنة «العدالة الوطنية» مبجل�س الوزراء ،وخالفه ،كل ذلك
يجعل هناك نقاط كثرية لاللتقاء على م�ستويات خمتلفة للنقا�ش حول
م�شكالت حقيقية ،بعد �أن ظلت ل�سنوات جمرد مظاهر احتفالية.
من املتوقع �أن ي�سود هذه املرحلة كثري من غلو �أفراد وتيارات دينية كانت
بعيدة عن احلياة املدنية ،وتغلب على ال�ساحة ال�سيا�سية مواجهات بني ر�ؤى
متناق�ضة ،ولكن هذه احلالة ،رغم ما تثريه من خماوف تبدو �ضرورية لت�صفية
تناق�ضات نظام �سابق ،وبناء نظام جديد على �أ�س�س جديدة من العالقات التي
تقوم على الفهم ،واالحرتام املتبادل ،وتطبيق القانون يف دولة دميقراطية ،ت�سودها
قيم العدالة واحلرية وامل�ساواة.
-5الإ�سالم احل�ضاري ..مدخل جديد لعالقة قدمية

يف �ضوء التحوالت التي �أملت باملجتمع امل�صري خا�صة على مدار الأ�شهر
أ�سا�سيا ملا ميكن �أن تكون عليه التفاعالت
املا�ضية ،والتي متثل يف ذاتها ً
منوذجا � ًّ
بني امل�سيحيني وامل�سلمني يف املنطقة العربية ،ميكن القول ب�أن هناك منهجني
للإ�سالم� ،أحدهما ح�ضاري رحب ،ي�شعر الآخر بوجوده فيه بذاته ،وعقيدته،
وثقافته الفرعية ،دون تناق�ض مع الت�صور العام ال�سائد للإ�سالم .وهناك منهج
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رقيبا على �ضمري
دينيا ،وي�شكل ً
�آخر مت�شدد ،مغلق ،ال يعرتف بالآخر املختلف ًّ
امل�سلم .الأول يعرب عن الفقه امل�صري الرحب ،والآخر ميثل فق ًها �آخر ن�ش�أ يف
جمتمعات مغايرة ،واكت�سب منها خ�صائ�صه املت�شددة.
أ�سا�سيا له،
الإ�سالم احل�ضاري هو الذي يجعل تقدم املجتمع م�شرو ًعا � ًّ
وفائ�ض التدين راف ًدا من روافد التنمية ،واحلرية الدينية وامل�ساواة �أ�سا�س العي�ش
فيه ،والف�ضاء املدين مفتوح �أمام كل الأفكار والتيارات دون و�صاية� ،أو م�صادرة
يف ظل ثقافة تعلي من �ش�أن التفكري النقدي ،واحلوار البناء ،وتعرف �أن مزايا
احلرية مهما �شهدت من جتاوزات �أف�ضل بكثري من امل�صادرة الفكرية التي ت�أخذ
يف طريقها عوامل التميز واالختالف.
ومن الطبيعي �أن يتالقى امل�سلم العربي مع امل�سيحي العربي على �أر�ضية
الإ�سالم احل�ضاري ،الذي يرف�ض الغلو والتطرف ،وي�صون احلرية الدينية ،ويعلي
من �ش�أن الكفاءة يف �شغل الوظائف العامة ،ويجعل الإجناز عنوان احل�ضور يف
املجتمع ،دون نظر �إىل النوع �أو املعتقد الديني للأ�شخا�ص.
الإ�سالم احل�ضاري هو «انتماء اجتماعي» جديد ،يحفظ للثقافة العربية
تنوعها ورحابتها .وقد عرب الدكتور كمال �صليبي عن هذه الظاهرة بقوله« :العرب
امل�سيحيون احللفاء الطبيعيون للإ�سالم احل�ضاري يف مواجهة قوى التخلف يف
البالد العربية»(((.
((( الدكتور كمال ال�صليبي و�آخرون ،امل�سيحيون يف لبنان وال�شرق (ر�ؤى م�ستقبلية) ،بريوت :دير �سيدة الن�صر
ن�سبيه -غو�سطا� ،1997 ،ص .40
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هذا الر�أي �أعاد الت�أكيد عليه الكاتب عبد الرحمن الرا�شد بعبارة �أخرى
«يف بع�ض احلاالت الإرهاب املتعمد �ضد امل�سيحيني العرب حقيقي ،ف�إنه جزء من
حمنة كل املنطقة ،حيث �إن التطرف الإ�سالمي املوجه �ضد �أبناء الإ�سالم �أنف�سهم
�أعظم.(((»...
يف اخلربة امل�صرية الآنية يبدو �أن الإ�سالم احل�ضاري لديه فر�صة حقيقية
للت�شكل يف �إطار م�ؤ�س�سة الأزهر ،التي حتولت -واق ًعا� -إىل كيان جامع تلتقي
فيه التيارات الإ�سالمية املتنوعة ،والقوى العلمانية ،وي�شعر امل�سيحيون بانتمائهم
له ،وميكن من خالل االلتقاء يف رحابها االتفاق على املبادئ الأ�سا�سية احلاكمة
للعالقة بني الدين والدولة ،املقد�س والن�سبي ،يف �إطار ر�ؤية �أ�شمل ملقت�ضيات
تع�صبا.
جمتمع يحبو
دميقراطيا ،يريد �أن يكون �أكرث ت�سا ً
حما ،و�أقل ً
ًّ
هذه ال�صيغة لي�ست �صعبة املنال ،وميكن حتقيقها يف ظل حوار ح�ضاري ممتد،
ال يعرف اال�ستقطاب ،كما ال يعرف اخلوف واالرتياب ،وهناك من االجتهادات
الإ�سالمية املعتربة التي ت�شكل العمود الفقري للإ�سالم احل�ضاري تعزز حقوق
دينيا ،وحترتم العقائد الدينية ،وت�صون احلرية الدينية ،واحلق يف
املواطنة للمختلف ًّ
�شغل املنا�صب العامة يف الدولة من �أعالها �إىل �أدناها على �أ�سا�س مبد�أ الكفاءة،
والنظر �إىل الرتاث احل�ضاري امل�سيحي بو�صفه جز ًءا �أ�صي ًال من الثقافة العربية ،العرب
�أوىل به من غريهم ،وكني�سة العرب احلية الناب�ضة ال تخ�صم من الإ�سالم وامل�سلمني.
((( عبد الرحمن الرا�شد ،امل�سيحيون العرب والهروب من التطرف ،جريدة ال�شرق الأو�سط ،ال�سبت  25دي�سمرب
.2010
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حممد يوسف عدس

-1م�شكورا للم�ساهمة بورقة بحث يف
دعاين الدكتور �صالح الدين اجلوهري،
ً
م�ؤمتر تعارف احل�ضارات الذي �أَ�شرف على تنظيمه ،ولوال وجودي بعي ًدا عن م�صر
يف تلك الفرتة ،لكنت قد �سعدت باال�ستجابة �إىل دعوته الكرمية.
لكني تابعت �أعمال امل�ؤمتر عن ُبعد ،وخالل متابعتي كانت تت�أكد عندي
فكرة �أن الثورة امل�صرية قد فتحت الباب وا�س ًعا على تعارف احل�ضارات ،وقد
كانت هذه الفكرة �أول ما خطر ببايل كمو�ضوع بحث للم�شاركة يف �أعمال امل�ؤمتر.
وال بد �أن � ّأنوه �إىل �أن رائد فكرة تعارف احل�ضارات ،هو املفكر الأ�ستاذ
زكي امليالد ،الذي قام بتحليل فكرة حوار احل�ضارات ،واكت�شف عقمها وف�شلها
على امل�ستويني النظري والعملي ،ورف�ض فكرة �صدام احل�ضارات ل�صمويل
تكر�س العن�صرية والعنف والتباغ�ض بني ال�شعوب .ونعلم من
هنتنجتون لأنها ّ
كتاباته ال�سابقة �أنه اهتدى �إىل فكرة تعارف احل�ضارات من ت�أمله العميق يف �سورة
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احلجرات ،وعلى الأخ�ص الآية الثالثة ع�شرة :ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮊ.

ويطور فكرته عن تعارف احل�ضارات،
ثم ذهب يحلل الآية القر�آنية الكرميةّ ،
يف جهد فكري مبدع ،لي�ؤكّ د �أن ما تفتقر �إليه ال�شعوب ،وما يدفعهم �إىل الت�صادم
والعنف �أكرث من �أي �شيء �آخر هو جهلهم بع�ضهم ببع�ض ،و�أن ما ينق�صهم يف
مقومات
حقيقة الأمر هو التعارف� ،أن يعرف بع�ضهم البع�ض الآخر ،و�أن يفهم ّ
ح�ضارته ،ويتقبلها على ما هي عليه ،خا�صة و�أنه الحظ يف عملية حوار احل�ضارات
كثريا من اجلدل العقيم ،وحماولة بع�ض الأطراف التي ترى يف ح�ضارتها تفوقًا،
ً
�أن تفر�ض هذه احل�ضارة على الآخرين ،ومن ثم برزت فكرة العوملة لتختزل
احل�ضارات كلها �إىل ح�ضارة واحدة ت�سود اجلميع ،وتلغي اخل�صو�صيات الثقافية
التي تتميز بها ال�شعوب املختلفة.
وهذا ما ترف�ضه الفكرة القر�آنية يف التعارف احل�ضاري ،التي ت�ؤكد الأ�صل
الواحد جلميع الب�شر ،و�أن التفا�ضل لي�س باللون �أو اجلن�س �أو املعتقد ،و�إمنا بالتقوى،
وهو معيار لي�س لأحد من الب�شر �أن ميلك احلكم به على الآخرين ،و�إمنا هو من
خ�صو�صيات الألوهية ،فاهلل وحده هو الذي ميلك ميزان التقوى ،وهو وحده الذي
يحا�سب عليها� ،أما الب�شر فلي�س لهم �إال ما يظهر من �سلوك النا�س ،وت�صرفاتهم،
و�أخالقهم ،كما تبدو يف معامالتهم بع�ضهم مع بع�ض.
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-2مل يكن حتقيق فكرة تعارف احل�ضارات ممك ًنا من الناحية العملية ،قبل
الثورة امل�صرية يف  ٢٥يناير ٢٠١١م ،ومل يكن �أحد ليحلم ب�أن ي�شهد �إرها�صات
حت ّققها يف الواقع قبل عقود من النقا�ش ،ولكن عبقرية الثورة امل�صرية ّقربت
البعيد ،وحققت ما كان يف عداد امل�ستحيل؛ فكما ا�ستطاعت �أن تطلق قوى
التحرر الكامنة يف ال�شعب امل�صري ،ا�ستطاعت يف الوقت نف�سه �أن متزق ال�ستار
الذي كان يحجب الر�ؤية ال�صحيحة عن عقول املجتمعات الأخرى يف العامل،
وعلى الأخ�ص يف البالد الغربية ،والواليات املتحدة الأمريكية من بينها.
ولي�س هناك �أبدع يف ت�صوير هذه احلالة املعرفية الفريدة املفاجئة ،من
الآية القر�آنية :ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
مبهرا ،بل �أقول
ﮘﮊ [ق ،]22 :فهذه الآية ت�صور انك�شافًا للحقيقة مفاج ًئا ً
أي�ضا؛ لأنه يجيء على غري توقع من الإن�سان ،مزلز ًال لكل معتقداته ال�سابقة
�صاد ًما � ً
تر�سخت يف عقله عرب �سنوات عمره كلها ،حتى �أ�صبحت هي مرجعيته يف
التي ّ
ت�شكيل مواقفه و�سلوكه وم�شاعره ،وحتى يف تف�سري الوقائع والأحداث التي ي�صادفها
خالل خرباته وجتاربه اليومية ،ثم ينهار ذلك كله يف حلظة واحدة كلمح بالب�صر.
يف مثل هذه احلالة الإن�سانية الفريدة ،التي ي�سقط فيها حاجز الر�ؤية
العقلية ال تتعر�ض معتقدات الإن�سان ال�سابقة ملجرد ال�شك فح�سب ،و�إمنا لل ّن ْـبذ
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أ�سريا
�شطرا من حياته � ً
امل�صحوب مب�شاعر الندم والإثم ،على �أن الإن�سان قد ّ
�ضيع ً
خلراف ٍة اطم� ّأن �إليها ،ومنحها ت�صدي ًقا وقدا�سة ال ت�ستح ّقها.
هذا االنقالب املعريف امل�صحوب مب�شاعر الإثم والندم ،تدفع الإن�سان �إىل
ي�صح
بقوة عن موقفه الفكري اجلديد ،ك�أنه يعتذر عن خط�أٍ ج�سيم ما كان ّ
التعبري ّ
له �أن يقع فيه ،ويبقى حمتفظًا به كل هذا الزمن دون �أن ي�ضعه حلظة واحدة مو�ضع
ت�سا�ؤل!...
-3�أ�ضيف �إىل هذه احلقيقة ،حقيقة �أخرى ،تت�صل بخ�صو�صية يف الإدراك
املعريف للإن�سان الغربي ،الذي يت�أثر بال�صورة املن�شورة كقوة ذات ت�أثري �سحري يف
ت�شكيل الأفكار وامل�شاعر ،حتى ليمكن القول بال مبالغة �أن ال�صورة يف اخلريطة
املعرفية هي احلقيقة ،و�أن احلقيقة بال �صورة هي ال �شيء.
وقد عبرّ عن هذه الفكرة �صحفي �أمريكي ،بعد جل�سة نقا�ش حول الق�ضية
الفل�سطينية ،علّق بقوله :لقد بد�أت �أفهم الآن مدى ما يعانيه الفل�سطينيون من
خ�صو�صا بعد اطالعي على هذا العدد الكبري من ال�صور
االحتالل الإ�سرائيلي،
ً
ذات الداللة على وقائع و�أحداث مل ن�شهدها على �شا�شات التلفزة الأمريكية،
هذه ق�ضية عادلة ،ولكن النا�س يف الغرب مل ي�شهدوا هذه ال�صور ،ولذلك ال ميكن
تف�سر هذا..؟ قال بكل
�أن يفهموا الق�ضية على وجهها ال�صحيح .وملا ُ�س ِئل :مب ّ
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ب�ساطة« :لأن النا�س تكيفوا على �أن يفهموا الواقع من خالل ال�صورة ،فال�صورة
تتحدث �إىل ه�ؤالء النا�س وتقنعهم بق�ضيتك،
هي اللغة احلديثة التي ميكن بها �أن ّ
وما مل حت�سن ا�ستخدام ال�صورة ،ف�إن ق�ضيتك عندهم خا�سرة ال حمالة»!...
-4-

وتطبي ًقا على الثورة امل�صرية ،ن�ستطيع �أن ن�ؤكد �أن ال�صورة كانت عام ًال
حا�سما يف نقل ثورة ال�شعب امل�صري �إىل �أب�صار وعقول مئات املاليني من الب�شر،
ً
يف كل مكان على وجه الكرة الأر�ضية ،فقد كانت �صورة ح�شود ال�شعب امل�صري
حا�ضرة على �أو�سع نطاق� ،صباح م�ساء بال انقطاع على �شا�شات التلفزة العاملية،
وقد ا�ستمر هذا احلال على مدى ثمانية ع�شر يو ًما ،وكان هناك ت�سابق حمموم،
ومناف�سة بني الف�ضائيات على متابعة �أخبار هذه الثورة ،والرتكيز على تطوراتها
بتف�صيل مكثف ،حلظة بلحظة ،وظلت �صورة ميدان التحرير مباليينه املحت�شدة،
مو�ضع اهتمام الب�شر من ال�صني �إىل كاليفورنيا ،ومن �أق�صى �شمال القارة الأوربية
�إىل �أق�صى جنوب �أ�سرتاليا ونيوزيلندة ،حتى �أ�صبح ميدان التحرير ملحمة
�أ�سطورية ،يرت ّدد نطقه العربي على كل الأل�سنة بني خمتلف �شعوب العامل.
�شعبا يثور على الدكتاتورية
يف هذه الفرتة �شهد العامل �أمام عينيه ً
واال�ستبداد ،يرف�ض العبودية ،ويهتف للحرية والدميقراطية ،وي�صر على �إ�سقاط
النظام القمعي ،يواجه عنف قوى الأمن التي تطلق الر�صا�ص احلي بب�سالة نادرة،
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�صابرا حمافظًا على �أ�سلوبه ال�سلمي ورباطة ج�أ�شه ،حتى �سقط الدكتاتور،
وظل ً
ومت ّزقت قواته ال ْأم ِن ّية.
لقد ر�أى العامل حر�ص امل�صريني خالل الثورة ،على �أداء ال�صالة يف
�أوقاتها وا�صطفافهم بالآالف واملاليني ،وكيف قام امل�سيحيون ب�أداء ّقدا�سهم يف
حماية �إخوانهم امل�سلمني ،ور� ْأوا كيف كان �شباب الثوار رجا ًال ون�ساء ينظفون
ال�شوارع من املخلفات التي تركها مئات الآالف من املتظاهرين واملعت�صمني،
ور� ْأوا كيف نظّ م ال�شباب �أنف�سهم بعد �سقوط قوات الأمن ،واختفائها من ال�شوارع
يف جمموعات حلرا�سة البيوت واملن�ش�آت العامة ،وتنظيم املرور ،وكيف تعاونوا على
ذلك يف �أداء ح�ضاري منظم ورائع.
حتدثت
كانت ال�صورة هي الأداة الأ�سا�سية يف التعبري عن الواقع ،وهكذا ّ
الثورة امل�صرية �إىل �شعوب العامل باللغة الوحيدة امل�شرتكة التي ال ميكن �أن
تكذب ،وال ميكن ت�أويلها ،فهي لغة مبا�شرة ال حتتاج �إىل و�سيط� ،إنها لغة الفطرة
الأ�صلية التي يفهمها كل الب�شر.
-5مل ُت�سقط الثورة امل�صرية �إذن الدكتاتورية يف م�صر فح�سب ،و�إمنا �أ�سقطت
الغ�شاوة عن �أعني العامل الذي كان يرى امل�صريني والعرب والإ�سالم وامل�سلمني
من خالل نظارات �سوداء� ،صنعتها لهم ب�إحكام قوى الإمربيالية وال�صهيونية
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لريوا من خاللها �صورة مز ّورة ل�شعوب همجية متخلّفة كارهة للثقافة
العامليةْ ،
وللح�ضارة الغربية والقيم الإن�سانية ،حاقدة متيل �إىل العنف والإرهاب ،وتخنع
للعبودية ،وال ت�ؤمن بالت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي مع بقية الب�شر.
من هذا املنطلق بد�أ تيار جديد ي�شق كتلة الثقافة الغربية التقليدية ،ب�أفكارها
النمطية امل َق ْو َل َب ِة عن الإ�سالم وامل�سلمني ،لي�ضعها يف دائرة ال�شك ،ويحاول بناء
مفاهيم جديدة ،وت�شكيل مواقف تتنا�سب مع هذه املفاهيم.
تغيريا ال ميكن
وال �شك �أن يف هذا �إ�شارة وا�ضحة الداللة على �أن هناك ً
اال�ستهانة به يف اجتاه �إعادة النظر نحو الآخر ،ورغبة يف التعرف عليه من حيث
هو ما هو عليه ،ال من خالل القوالب النمطية التي �سادت الفكر الغربي خالل
أي�ضا على �أن هناك رغبة يف �إن�شاء عالقات �سوية
فرتة �سابقة ،وهي �إ�شارة وا�ضحة � ً
يف امل�ستقبل مع الآخر ،ويف هذا اعرتاف �ضمني ب�أن العالقة ال�سابقة كانت غري
�سوية ،وال بد من ت�صحيحها ،وهذا هو ما ت�ستهدفه فل�سفة تعارف احل�ضارات ،يف
جمال التطبيق.
ولقد عر�ضت يف مقاالت �سابقة مناذج من كتابات غربية يف هذا االجتاه،
كما عر�ضت نتائج م�ؤمتر هام انعقد حتت قبة الربملان الربيطاين لدرا�سة �أثر الثورة
العربية يف العامل� ،أما كلية الدرا�سات ال�شرقية والإفريقية بجامعة لندن (،)SOAS
فقد قامت خالل الفرتة املا�ضية من �سنة 2011م ،بتنظيم عدد من الندوات
واملحا�ضرات عن الثورات العربية وامل�صرية ب�صفة خا�صة ،حر�ص منظموها من
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الأ�ساتذة والطالب على ا�ستدعاء �شهود عيان من ال�شباب الذين ّفجروا الثورة
تناولت هذه
وتابعوها يف قلب ميدان التحرير ،للإدالء ب�شهاداتهم و�أفكارهم ،وقد ْ
الأن�شطة الأبعاد املختلفة ،والآثار املتوقعة يف امل�ستقبل على ال�سيا�سات والعالقات،
بني العرب من جهة ،وبني العامل و�إ�سرائيل من جهة �أخرى.
-6وخال�صة الأمر� ،أننا ب�صدد مناذج عملية للتعارف احل�ضاري بدت �إرها�صاتها
تتجلى يف كالم وكتابات و�سلوك يف �شتى البالد الغربية ،وي�ستطيع كل مراقب
�أن يلم�س وجود تيار فكري قوي للتعارف احل�ضاري ،قد بد�أ ي�شق طريقه بقوة
يف خ�ضم املوروث الثقايف الغربي املرتاكم على مر الع�صور ،واملعادي بطبيعته
للإ�سالم وامل�سلمني ،هناك بالت�أكيد عملية مراجعة للأفكار واملواقف الغربية
التقليدية جتاه احل�ضارة الإ�سالمية وجتاه امل�سلمني.
م�صدرا للهواج�س والقلق ،ومو�ضع ريبة واتهام يف
فقد ظلّ الإ�سالم
ً
الغرب ،وقد تبلورت هذه احلالة املر�ضية فيما يعرف بالإ�سالموفوبيا ،واحلرب على
الإرهاب.
والآن وقد �أ�سقطت الثورة هذه الهواج�س ،ف�إنني �أرى �أن �إ�صرار ال�شعب
امل�صري وال�شعوب العربية على حتقيق حريتها كاملة ،وال�سري احلثيث لبناء �أنظمة
دميقراطية حقيقية ،هو �أكرب دعم للتعارف احل�ضاري بيننا وبني ال�شعوب الغربية.
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ويف الوقت نف�سه ال ميكننا �أن نتجاهل� ،أن ثمة عوامل تثبيط و�إعاقة حتول
تدعمها قوى بعينها ،لأن فكرة
دون حتقيق التعارف احل�ضاري بني �شعوب الأر�ضّ ،
التعارف احل�ضاري تتعار�ض مع �أيديولوجية هذه القوى ،القائمة على العن�صرية
والأنانية ،والرغبة يف ال�سيطرة ،ونهب ثروات العامل ،وا�ستعباد �شعوبه يف ال�شرق
وفى الغرب على ال�سواء ،ويجب على كل من يعمل يف جمال تعارف احل�ضارات،
�أن يفهم حقيقة هذه العوامل والقوى امل�ضا ّدة.

الف�صل الرابع
تعارف احل�ضارات ..يف ميزان النقد
•م�صطلح تعارف احل�ضارات ..ر�ؤية �إ�سالمية حوار مع
زكي ميالد  -حممد كمال الدين �إمام
•يف القابلية على التعارف احل�ضاري ..البعد اجلوهري
الغائب  -يحيى اليحياوي

م�صطلح تعارف احل�ضارت ..ر�ؤية �إ�سالمية حوار مع
زكي امليالد
حممد كمال الدين إمام

يف ع�صر فو�ضى الكلمات ،حتتاج الألفاظ �إىل �ضبط يحرر مفهومها الداليل،
ويف�صح عن م�ضمونها املعريف ،بعد �أن تخرج من رحم معجمها اللغوي� ،إىل زخم
معجمها امل�صطلحي اجلديد� ،أي من العموم �إىل اخل�صو�ص ،فامل�صطلح -كما
يقول بحق ال�شاهد البو�شيخي -هو :كلمة تتميز بانتمائها �إىل معجم خا�ص ،ومن
ا�ستعمالها من قبل املخت�صني يف ميدان معريف حمدد.
تفيد اخلا�صية الأوىل� ،أن امل�صطلح كلمة تفقد بالتدريج انتماءها �إىل اللغة
العامة مكر�سة انتماءها اجلديد فى لغة خا�صة مبيدان معريف حمدد ،وبفعل هذا
االنتماء اجلديد ،يدخل امل�صطلح يف عالقة مع امل�صطلحات الأخرى يف امليدان
ً
متما�سكا.
م�صطلحيا
ذاته ،لت�شكل يف جمموعها ن�س ًقا
ًّ
مق�صورا على �أهل
وتفيد اخلا�صية الثانية� ،أن امل�صطلح ي�صبح ا�ستعماله
ً
م�صطلحا ما يدركون امل�ضمون نف�سه مبا �أن
االخت�صا�ص ،فهم حينما ي�ستعملون
ً
ا�ستعماله مق�صور عليهم� .إال �أن امل�ضمون الذي يحيل عليه امل�صطلح خمالف
للم�ضمون الذي حتيل عليه الكلمة عادة� ،إذ قد يتغري م�ضمون الكلمة الواحدة
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بح�سب �سياق دورها ،وكيفيات ا�ستعمالها ،حتى �إن �أحد فال�سفة اللغة قال� :إن
ا�ستعمال الكلمة هو الذي يحدد معناها� ،أما م�ضمون امل�صطلح � -أي املفهوم -
فيظل هو ذاته بغ�ض النظر عن �سياق وروده ،وكيفيات ا�ستعماله.
وبهذا ف�إن وظيفة الن�سق امل�صطلحي ،هي �أن يعك�س ن�سق املفاهيم املحددة
بدقة داخل حقل من حقول املعرفة ،وحد املفهوم �أنه متثيل ذهني ملو�ضوع من
ح�سيا �أو فكرة جمردة ،ويت�شكل هذا التمثيل الذهني
املو�ضوعات ،قد يكون �شي ًئا ًّ
من �سمات داللية حتدد �صورة املو�ضوع وطبيعته ووظيفته».
م�صطلحا يف
ومن هذا املنظور الداليل� ،أقر�أ «تعارف احل�ضارات» باعتباره
ً
معجم خا�ص ،ولي�س مفردة يف «قامو�س لغوي» ،و�أقر�أه من خالل مفهوم يتحدد
من داخله مبكوناته ،ويتحدد من خارجه مبقابالته� ،أي بالفروق واالختالفات،
ولي�س بالأ�شباه والنظائر.
�أو ًال� :صراع احل�ضارات واملركزية الأوروبية

ال �أريد �أن �أحتدث عن «نهاية التاريخ» لفوكوياما ،وال عن خلفياتها الفل�سفية،
فهي نوع مما ي�سميه �أرنولد توينبي �سراب اخللود .وهي �أطروحة لها جذورها يف فكر
هيجل ومارك�س ونيت�شه ،ويكفيني ما قاله �صامويل هنتنجتون يف كتابه «�صراع
دائما جمتمعات
احل�ضارات» (�إن املجتمعات التي تفرت�ض �أن تاريخها انتهى ،هي ً
يكون تاريخها على حافة االنهيار).
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وال �أريد �أن �أحتدث عن «حوار احل�ضارات» ،لأنه خطاب غربي مل يجد
�صدى عند جمهوره ،ولأنه جعل منظومة القيم املتعالية جميعها ن�سبية ،الأمر
الذي يجعل احلوار لونًا من التهمي�ش يف ظل هيمنة من�شودة ،وتكاف�ؤ مفقود،
بحيث يبدو احلوار دعوة ر�شيقة لال�ست�سالم للآخر.
�إن كلمة احلوار يف مفهومها الفل�سفي ،تعني منهجية مثالية للح�صول على
احلقيقة ،ولكن يف احلركة الواقعية ال ي�صري احلوار كما يقول -حامد ربيع -بحق:
لغة الو�صول �إىل احلقيقة ،و�إمنا و�سيلة احل�صول على تنازالت.
�أما «�صراع احل�ضارات» ،فهو متحور منتج ح�ضاري حول الذات متجاو ًزا
الإرث الإن�ساين امل�شرتك ،الذي هو «جوهر احل�ضارات» ،وفيه تتحول الثقافة
الوطنية من رافد ح�ضاري �إىل منوذج مكتمل ،ينبغي فر�ضه بالقوة �أو باحليلة.
ومل تكن الثقافة بحاجة �إىل ع�سكرة ال�صراع ،لأن بلوغها �سن الر�شد،
يعني �أن�سنتها بال�ضرورة� ،أي �إح�سا�سها بامل�شرتك الإن�ساين العام ،لأن احل�ضارة -
كما يقول حممد عزيز احلبابي -حتيا مغامرتها بالعنا�صر املتنوعة التي توفرها لها
الثقافات القومية ،احل�ضارة ال ت�ؤلف كيانًا ثاب ًتا وم�ستق ًال بذاته ،بل �إنها ن�سيج
�صريورة تاريخ الثقافات املمتزجة فيها ،وعندما تتمتع كل الثقافات بحق املواطنة
يف املجتمع الإن�ساين ،تكون احل�ضارة قد بلغت ذروتها ،وبد�أت فاعليتها تتحرك
�إيجابًا يف املدينة الكونية.

370

حممد كمال الدين �إمام

370

�إن معنى احل�ضارة ،له جتلياته يف ح�ضور الإن�سان احلقيقي يف قلب املعمورة،
والإن�سان احلقيقي جوهره دين متعقل ،وعقل متدين ،هكذا يف وحدة ع�ضوية
وتنا�سق تام ،ف�إذا خ�سر الإن�سان دينه فال ثقة يف عقله ،و�إذا غاب عقله فال
فهم لدينه.
وعندما تفقد ح�ضارة ما يف مرحلة من مراحل التطور ،القدرة على التن�سيق
والتنا�سق ،وتتقل�ص لديها القدرة على الرتبية النافعة ،يعرتيها ان�شقاق داخلي،
فتنزلق خطواتها نحو التيه ،وهو ما يعانيه الغرب الآن� ،أو نحو اجلمود ،وهو ما يعانيه
العامل الثالث ،ومنه العامل الإ�سالمي.
وهذا يعني �أن �صراع احل�ضارات �شعار كبري ،تختفي خلفه �أزمة ح�ضارات
تت�آكل من داخلها ،وت�صارع الإيجابي يف ذواتها حتى ت�صرعه ،وهنا نحتاج �إىل
�شعار جديد ،رمبا هو ما �أ�شار �إليه هادي املدر�سي قائالً« :دعونا نتناف�س يف �صنع
احل�ضارات ،ولي�س يف �إجها�ض �أجنتها».
�إنها دعوة نعرب بها هوة ال�صراع على ج�سر التعارف ،الذي �أمرنا به ،وحان
وقت ا�ستدعائه والتفاعل معه .لأن ال�صراع ينطلق من حالة نفي ،والتعارف ينطلق
من حالة وعي ،وهذا يعني �أن �صراع احل�ضارات ،هو موقف ا�ستقطاب متجمد،
وتعارف احل�ضارات هو منهج ا�ستيعاب متجدد.
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ثانيا :تعارف احل�ضارات
ً

وم�صريا ،امتزج العام
وتطورا
وهو يتحدث عن تعارف احل�ضارات فكرة ً
ً
واخلا�ص عند زكي امليالد ،و�أ�صبحت احل�ضارة �صفحة من ذكرياته ،ثم حتولت �إىل
ح�ضورا� ،إىل �أن حملته الآية الثالثة ع�شر من �سورة احلجرات
�أكرث همومه الكبرية
ً
�إىل �شاطئ الهدوء العلمي ،ف�أثمر ت�أمله العميق لقول اهلل تعاىل ﮋﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮊ [احلجرات� ،]13 :إىل تبلور
مفهوم «تعارف احل�ضارات».
ويف حلظة االكت�شاف املتوهج ،ر�أينا زكي امليالد ،مي�سك بوليده الفكري
متحم�سا له ،ومداف ًعا عنه ،و�سعيت للتعريف
قائالً« :وتر�سخت قناعتي به ،وبقيت
ً
والتب�شري به ،من �أجل اختباره ،وج�س النب�ض حوله ،ومعرفة اجتاهات الر�أي جتاهه».
وبالفعل �سال مداد كثري حول امل�صطلح واملفهوم ،ر�صده زكي امليالد بدقة،
وتابع ب�شغف ما كتب حوله من �أبحاث وندوات و�آراء ،والالفت للنظر ت�أرجح تعامله
مع امل�صطلح بني الإجرائي والت�أ�سي�سي ،فهو يف حديث له يف يناير عام 1998م ،يف
�صحيفة (الراية) القطرية يقول�« :إن العامل بحاجة �إىل مرحلة ما قبل احلوار ،وهي
التي �أعرب عنها مبقولة تعارف احل�ضارات» ،ثم يقول يف ذات احلديث� :إن مقولة
تعارف احل�ضارات هي التي تعرب عن الر�ؤية الإ�سالمية يف النظر �إىل عامل احل�ضارات.
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ويف عام 2006م ،عندما �صدر كتاب من �إعداد زكي امليالد بعنوان «تعارف
احل�ضارات» ،جمع فيه ما كتب حول �أطروحته اجلديدة ،معل ًنا �أنها ا�ستقرت مفهو ًما
مت �صكه ،وا�ستوت على �سوقها نظرية مت االعرتاف بها ،وقال�« :أما اليوم -2006-
فقد اكت�سب مفهوم تعارف احل�ضارات قوة التما�سك والتحديد ،ودخل حيز
املجال التداويل ،وبات معروفًا يف جمال الدرا�سات احل�ضارية ،ويف جمال احلديث
عن العالقات بني احل�ضارات ب�شكل خا�ص ،ويجري احلديث عنه �إىل جانب
املفاهيم الأخرى ،وي�صنف باعتباره مفهو ًما ثال ًثا تارة� ،أو باعتباره نظرية ثالثة تارة
�أخرى� ،إىل جانب مفهومي �أو نظريتي حوار احل�ضارات ،و�صدام احل�ضارات.
وهذا احلما�س املفعم بجاذبية امل�صطلح اجلديد� ،سرعان ما نكت�شف �أنه
�أقل من طموحاتنا ،لأن مفهوم التعارف بحاجة �إىل تعريف ،و�سرعان ما يحتوينا
جتاورا بني
ن�سبا �أو يف القليل ً
قلق علمي عندما يحاول زكي امليالد� ،أن يوجد ً
مفهوم التعارف -الإ�سالمي املدرك وال�صياغة وامل�ضمون -وبني مفهوم التوا�صل
عند املفكر الأملاين املعا�صر يورغن هابرما�س خا�صة يف كتابه «القول الفل�سفي
للحداثة».
وهي �إ�شارة �سبق �إليها عبد الوهاب امل�سريي ،يف حواره مع فتحي الرتيكي
«حول احلداثة وما بعد احلداثة» ،وهو ي�ؤ�صل ملفهومه حول الت�آن�س �إذ يقول:
«فل�سفة الت�آن�س �إذن هي �إمكانية التفكري يف ال�شروط املو�ضوعية والروحية للعي�ش
م ًعا يف كنف ال�سعادة� ،أ�سا�سه املحبة ،وقد تظهر هذه الفل�سفة يف الت�صورات التي
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حتدد مفهوم االتفاق كما جنده عند روال�س� ،أو التوا�صل كما جنده عند هابرما�س،
والت�آزر كما جنده عند روين ،والتحافز كما جنده عند تايلور� ،أو ال�ضيافة كما جنده
عند دريدا ،كل هذه املفاهيم هي ت�صورات تعالج و�ضعية الإن�سان املزرية يف عامل
ت�سيطر عليه معقولية الهيمنة».
	�إن التعارف يف املفهوم الإ�سالمي ،لي�س �صيغة فل�سفية جمردة ،وال
متعالية ،ولكنه كما يقول طه عبد الرحمن «هو مبد�أ توا�صلي جوهري يقره
الإ�سالم ،وهو مبد�أ التعارف ،ومقت�ضاه الإجمايل �أن التوا�صل ال�سليم ،ال يكون
�إال بكالم طيب بني متكلمني كرماء ،وتف�صيل ذلك يف �أ�صلني اثنني:
الأ�صل الأول� :أنه ال تعارف بغري معروف ،ذلك �أن التعارف غري االت�صال
املعلوماتي ،فاالت�صال توا�صل خربي ،ال اعتبار فيه للقيمة اخللقية ،يف حني �أن
التعارف توا�صل خربي ال ينفك عن القيمة اخللقية املحمودة ،فالتعارف يكون
مبنيا �أ�ص ًال على معرفة هي �إدراك ملعروف معني.
ًّ
�أما الأ�صل الثاين :فهو �أنه ال تعارف بغري اعرتاف ،ملا كان اخلرب الوارد يف
التعارف ،هو مبنزلة معروف ينفع املتلقي ،اقت�ضى �أن يبادله هذا املتلقي مبعروف
مثله ،وتكون املبادلة ب�أن يبدي �إقراره باملعروف الذي جاءه ،و�إقراره بف�ضل �صاحبه
عليه ،ثم ب�أن يعمل على �أن يزوده مبعروف مما عنده.
وهذا يعني �أن العالقة بني امللقي واملتلقي عالقة �أخالقية ال غبار عليها،
وحينئذ ينفتح لهما طريق املعاملة باحل�سنى ،وتن�ش�أ بينهما روابط االحرتام
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واالنفتاح والت�سامح والتعاون والتقارب ،وقد يتناق�شان يف ذلك ،حتى يف�ضل
بع�ضا ،لأنه تناف�س يف التخلق ،والتخلق لي�س له حد يقف عنده ،ثم متى
بع�ضهما ً
اعرتف املتلقي بف�ضل امللقي عليه من جهة تزويده مبا مل يكن يعرفه ،ف�إنه يكون
قد �أقر يف ذات الوقت ب�أن هذا امللقي ،قد ا�ستقى خربه من مقام لي�س كمقامه
�أو من �سياق لي�س ك�سياقه ،ولو �أنهما ي�شرتكان يف �أمور غري قليلة ،ف�ض ًال عن
ا�شرتاكهما يف الأ�صل الإن�ساين الواحد ،بحيث تكون فائدة اخلرب على قدر هذا
االختالف يف املقام �أو ال�سياق ،و�إقرار املتلقي بهذا االختالف هو يف نهاية املطاف
�إقرار بالتميز �أو باخل�صو�صية احل�ضارية للملقي.
وعلى قدر هذا التميز �أو اخل�صو�صية تكون حاجتهما �إىل مزيد من التوا�صل
والتعاون ،حتى يتعرف كل منهما على ما عند الآخر مما ينفرد به دونه.
وهكذا يظهر �أن مبد�أ التعارف الإ�سالمي ،يقر بالتفاوت الأخالقي بني
املتعارفني ،لأن ثمرته التعاون على حفظ العالقة الأخالقية التي جتمعهما ،كما
يقر باالختالف الثقايف بني املتعارفني ،لأنه �سبب يف تو�سيع دائرة معارفهما ،بينما
كليا عن�صر الأخالق يف املعلومات ،ويعمل على حمو
االت�صال املعلوماتي يلغي ًّ
هذا اخلالف ل�صالح املتلقي وحده».
فتعارف احل�ضارات بهذا املفهوم ،هو بنية �أخالقية تعطي احلياة امل�شرتكة
�صبغة �إن�سانية كونية� ،إن فكرة �صدام احل�ضارات تقوم على املغالبة حيث الدنيا
ملن غلب ،وفكرة تعارف احل�ضارات تقوم على امل�صاحبة حيث «الدين املعاملة».
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وهكذا ي�ؤ�س�س الإ�سالم تعارف احل�ضارات على قيمتني هما:
 واجب االعرتاف ب�أهمية الآخر. وحق االختالف عن هوية الآخر.وهنا ي�صبح التعارف لي�س جمرد اطالع على ما عند الآخر ،بل هو يف
أ�سي�سا مل�شروعية الأخذ والعطاء دون تكرب
جوهره اقتناع بعدم احتكار احلقيقة ت� ً
من املعطي ،ودون تنكر من الآخذ.
ويف هذا ال�سياق يت�أكد التف�ضيل لكلمة «لتعارفوا» والتي هي عند زكي امليالد
«م�صدر القيمة والفاعلية يف مفهوم التعارف ،فهو املفهوم الذي ي�ؤ�س�س ملفاهيم
(احلوار ،الوحدة ،التعاون) ،ويحدد لها �شكلها ودرجتها و�صورتها ،وهو الذي يحافظ
على فاعليتها وتطورها وا�ستمرارها ،هذا من جهة الإيجاب� ،أما من جهة ال�سلب ف�إن
التعارف كقاعدة وفاعلية ب�إمكانه �أن يزيل م�سببات النزاع وال�صدام».
والر�أي عندي �أن تعارف احل�ضارات ،باملعنى الوظيفي يتحرك يف
م�سارين:
امل�سار الأول :تكويني وظيفته حفظ التنوع باعتباره �سنة كونية ،وال�سياق
القر�آين يف قوله تعاىل ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﮊ [احلجرات ]13 :يدعم هذا التنوع ،لأن اخللق واجلعل كالهما ي�شري
�إىل اجلب ِّلة والفطرة.
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امل�سار الثاين :تكليفي ،لأن كلمة «لتعارفوا» لي�ست جمرد تو�صيف لواقع،
بل هي تكليف بواجب ،وعليه ف�إن �أمة الإ�سالم مطالبة ب�أن تكون الأمة الو�سط،
والأمة القدوة ،والأمة املبادرة �إىل تفعيل مبد�أ تعارف احل�ضارات ،وهذا التفعيل
أي�ضا يتحرك يف م�سارين:
� ً
امل�سار الأول :يوجب على امل�سلمني ال�سعي �إىل العلم النافع ،ونفي العلم
ال�ضار� ،أي �أنهم �أمة ح�ضارة بحكم �إ�سالمهم ،فتخلفهم �إثم ،وجمودهم مع�صية.
امل�سار الثاين :يوجب على امل�سلمني �أال يحب�سوا ثمار ح�ضارتهم عليهم،
قلما �أمي ًنا ،وال يو�صدوا �أمام املعرفة بكل �أ�شكالها
علما ،وال ي�صادروا ً
فال يكتموا ً
بابًا ،ويف هذا يقول طه عبد الرحمن «فكما �أننا ن�أخذ من ثقافة الآخرين ،ونحتاج
�إىل البقاء على الأخذ منهم ،ال من جهة االطالع على �أ�سباب املعرفة فح�سب،
أي�ضا من جهة تقوية العمل التعاريف الذي يرجع �إليه كمال التخلق ،فكذلك
بل � ً
�أن نعطيهم من ثقافتنا ما ال يقدرون على حت�صيله ب�أنف�سهم».
يف هذه الوظيفة املزدوجة ،تكمن �أهمية تعارف احل�ضارات باعتباره �أكرب
أ�سي�سا مل�شروع ح�ضاري
من مفهوم ،لأنه يف الف�ضاء الإ�سالمي العام ،يعد ت� ً
ي�ستهدف �صحوة الأمة ونه�ضة العامل .ورمبا ي�صبح مبد�أ تعارف احل�ضارات ،هو
هديتنا للتاريخ العقلي املعا�صر ،ولكن ذلك الأمل لن يتحقق �إال بعدة �شروط:
الأول :ملكة �شجاعة على نقد الذات ،لأن ق�صورنا وا�ضح ،وتق�صرينا واقع،
وال يحول دون ذلك الأ�صول القر�آنية لتعارف احل�ضارات.
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الثاين� :إميان ال يتزعزع ب�أننا �أمة ذات ر�سالة ،وينبغي �أن يكون �إمياننا �أقوى
من �ضعفنا الذي نعانيه ،والأمة ذات التاريخ ت�ستفيد من هزائمها ،كما تتعلم من
انت�صاراتها.
روحيا
الثالث� :أال يتملكنا الغرور القاتل ،فنظن �أننا ن�ستغني مبا عندنا ًّ
وماديا عما ميلكه غرينا ،فالعقل هو �أعدل الأ�شياء ق�سمة بني الب�شر ،واحلكمة �ضالة
ًّ
امل�ؤمن �أينما وجدها فهو �أحق بها.
�إن �أول ما يوحي به مبد�أ تعارف احل�ضارات� ،أننا لن نكون وحدنا يف هذا
العامل ،و�أن حاجتنا لغرينا ،لن تقل عن حاجة غرينا لنا ،فلن نكتب تاريخنا بقلم
واحد ،وهو مهما كان ممتل ًئا ف�إن مداده �إىل نفاد.
وهذا يعني �أن تعارف احل�ضارات لي�س مقدمة نظرية ،بل هو يف الر�ؤية
الإ�سالمية� ،سنة كونية ،ويف ظل التفرقة التي ينبغي �أن توجد بني النظام
جزءا من نظام ت�أتي الأحكام الإ�سالمية
والأحكام ،ي�صبح مبد�أ تعارف احل�ضارات ً
كلها داعمة له� ،إن تعارف احل�ضارات نظام قبلي تقر�أ يف �ضوئه العالقة بني الوظيفة
احل�ضارية وغاياتها ،وتقر�أ يف �ضوئه العالقة بني املعرفة باعتبارها نظرية يف العلم،
إن�سانيا عا ًّما.
والتعارف باعتباره ً
واجبا � ًّ

يف القابلية على التعارف احل�ضاري ..البعد
اجلوهري الغائب
حييى اليحياوي

 -1على �سبيل التمهيد

قلما انعقدت ،بالعقود الثالثة املا�ضية على الأقل ،يف معظم دول العامل،
م�ؤمترات �أو لقاءات فكرية� ،أو منتديات علمية وفكرية ملدار�سة هذه الق�ضية �أو تلك،
�ضمنيا �أو على هام�ش اللقاءات ،ق�ضايا و�إ�شكاالت
�إال وا�ستح�ضرت وتداولتًّ ،
حتيل �صوبًا على �صراع ما بني احل�ضارات �أو الثقافات(((� ،أو ممانعة ما بني الهويات
((( يتميز معنى احل�ضارة عن معنى الثقافة ،حتى و�إن تقاربا فيما بينهما ب�أكرث من زاوية وجانب .احل�ضارة ،باملعنى
ال�ضيق لها ،هي منط عي�ش ،وطريقة تعامل مع الكون ،ومع الإن�سان الآخر ،ومع املجتمع �أو املجتمعات ،بينما
م�ستمرا من كل فرد �أو
الثقافة هي حياة الروح والفكر والقيم يف �صورة �أوىل .وهي تتطلب لتح�صيلها ،جه ًدا
ًّ
جماعة� ،إذ ميكن �أن يحتكم املرء �إىل عنا�صر احل�ضارة ،دومنا �أن يكون كثري الإبحار يف الثقافة ،كما ميكنه �أن
مو�سوعيا ،دومنا �أن ي�ستلهم كل م�ستلزمات احل�ضارة.
يكون مثق ًفا
ًّ
من جهة �أخرى ،يفرق املعجم العادي ،بني كلمة «احل�ضارة» ،التي متيل �إىل الطابع االجتماعي واملادي ال�شامل،
وكلمة «الثقافة» التي تو�صف ب�أنها «كل ما فيه ا�ستنارة للذهن وتهذيب للذوق ،وتنمية مللكة النقد واحلكم،
لدى الفرد �أو يف املجتمع .وت�شتمل على املعارف واملعتقدات ،والفن والأخالق ،وجميع القدرات التي ي�سهم
فيها الفرد يف جمتمعه ،ولها طرق ومناذج عملية وفكرية وروحية ،ولكل جيل ثقافته» ،ي�ستمدها من املا�ضي،
وي�ضيف عليها من احلا�ضر.
وت�ستعمل كلمة «ثقافة» يف الغرب للتعبري عن احل�ضارة ال�شاملة ،مب�ؤ�س�ساتها ،ومظاهرها ،و�أ�س�سها املادية
واملعنوية ،حيث «ت�شمل تهذيب وتدريب العقل والعواطف ،و�آداب ال�سلوك وغريها ،وح�صيلة هذا التدريب
كله ،ومفاهيم وعادات ومهارات وفنون و�أدوات وم�ؤ�س�سات» =
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�أو الأديان �أو املرجعيات� ،أو �أ�شارت يف بياناتها اخلتامية الر�سمية� ،إىل �ضرورة وقيمة
احلوار والتوا�صل ،و�أهمية تعميق �سبل االت�صال والتعارف ،لدرء خماطر املواجهة،
�أو جتنب احتمال الت�صادم بني الأمم والدول وال�شعوب.
هي ثنائيات و�أزواج ومتقابالت (�صراع/حوار ،توا�صل/ممانعة ،لقاء/
تنافر�...إلخ) ،تبدو مرتكزة يف بنيانها وت�صورها و�شكلها ،على م�ضمون معريف
وحمولة فكرية ،تتغي�أ التمحي�ص والتحليل املجردين ،لكنها ت�ضمر يف ثناياها،
ر�ؤى ومتثالت �أيديولوجية وح�سابات جيو�سيا�سية� ،سرعان ما ت�سهم يف �إزاحة
الطهرانية الفكرية ،التي ت�شي بها يف ظاهرها ومظهرها ،فت�سقطها باملجال العام
الوا�سع ،حيث مكمن الدمياغوجيا ،واملزايدات ،وامل�ساجالت العقيمة.
وعلى الرغم من الرتاجع امللحوظ يف من�سوب احلدة الذي واكب
الأطروحتني الأ�صل� ،أطروحة ال�صراع واحلوار احل�ضاريني ،ف�إن املواقف املرتكزة
عليهما مل تفرز مع الزمن ،ويف ظل بروز �أحداث دولية ج�سام((( ،مل تفرز �إال �إعادة
= �أما �إدغار موران ،فيعتقد ب�أننا نعي�ش يف ظل ح�ضارة واحدة ،لكن بثقافات متعددة� ،سيما بظل الثورة
التكنولوجية ،وانفجار و�سائط االت�صال ،التي مكنت من �إفراز ح�ضارة مادية واحدة ،لكن دومنا �أن تنفي
التعددية الثقافية.
اختزاليا ببع�ض جوانبه� .إذ احل�ضارة �إمنا هي
ونحن نعتقد �أن ثمة متيي ًزا بني امل�صطلحني ،حتى و�إن كان متيي ًزا
ًّ
ثقافة تطورت ب�صيغ ذاتية ،يتو�سع جمالها بالقيا�س �إىل بنيتها وبنيانها ،وقد تتعدى املجال اجلغرايف ،الذي مت
�إنتاجها من بني ظهرانيه ،وتغدو مقت�سمة بني �أمم و�شعوب ودول وثقافات �أخرى .وال�شيء نف�سه بالن�سبة لهذه
الأخرية� ،أي بالن�سبة لهذه الثقافات.
((( لعل �أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب للعام  ،2001هي الأهم على الإطالق يف ذلك .وثمة من يزعم �أن غزو
�أفغان�ستان واحتاللها ،كما غزو العراق ثم احتالله� ،إمنا ميثالن النموذج التطبيقي لأطروحة �صراع احل�ضارات=،
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متحورهما حول ذاتهما ،بهذا ال�شكل �أو ذاك ،نافيتان عن بع�ضهما البع�ض� ،أية
م�صداقية �أو فاعلية� ،أو جناعة علمية �أو عملية تذكر.
باملقابل ،ف�إن ما ا�ستتبع هاتني الأطروحتني من اجتهادات معتربة خا�صة� ،أو
طروحات ت�شارف على التنظري يف بع�ضها ،حتاول التجاوز على فكرة ال�صراع ،ب�أفق
ن�سبيا يف التخفيف من
فتح م�سالك للتعارف واحلوار ،ما ا�ستتبعهما مل يوفق �إال ًّ
حدة التباين ،والتنافر حلد االحتقان يف بع�ض احلاالت ،القائمني بني �أطروحتي
ال�صراع وغياب ال�صراع ،بل بقيت حمكومة بزاوية الر�ؤية الناظمة لها� ،أو املقاربة
املعتمدة يف �صياغتها.
�إن �أطروحة �صراع احل�ضارات ،وما ا�ستتبعها من جدل �صاخب يف العديد
من �أوجهه ،ال ت�ؤ�شر بر�أينا عن قوة ما مالزمة للفكرة ،وال عن مدى القوة التف�سريية
التي قد تتمتع بها ،بل ت�أتت وتت�أتى لها عنا�صر القوة ومعطيات الرواج واالنت�شار،
من طبيعة اجلهة التي ا�ستنبتتها وروجت لها ،وبنت على �أ�سا�سها املواقف
وال�سيا�سات ،وحددت على �ضوئها طبيعة العالقة مع احل�ضارات الأخرى(((.
= واملحك احلقيقي للدافعني ب�أطروحة حوار احل�ضارات .وهناك من يعترب �أن م�صطلحات حوار احل�ضارات،
ولقاء احل�ضارات ووحدة احل�ضارات ،املر َّوج لها بقوة بالعقود الأخرية� ،إمنا هي نتاج فكر غربي ،ميرر بني الفينة
والأخرى ملفاهيم وم�صطلحات و�شعارات تنا�سب وتت�ساوق وم�شروعه اال�سرتاتيجي والأيديولوجي ،والذي
غالبا ما يعترب احل�ضارات الأخرى ،واحل�ضارة العربية الإ�سالمية حتدي ًدا ،العدو املفرت�ض.
ً
((( على الرغم من �أن �صمويل هنتنغتون� ،صاحب �أطروحة ال�صراع ،هو �أ�ستاذ للعالقات الدولية بارز بجامعة
هارفارد� ،إال �أنه �صاغ �أطروحته وهو بفلك ال�سلطة ،كم�ست�شار ب�إحدى �إدارات الرئي�س الأمريكي الأ�سبق بيل
كلينتون.
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بالقدر ذاته ،لكن بوهج �أقل ،تبدو �أطروحة حوار احل�ضارات ،ولك�أنها
جمرد رد فعل على �أطروحة ال�صراع ،رف�ض ملجاراتها ،على خلفية من القول ب�أن
احل�ضارات ال تت�صارع ،بقدر ما تتحاور� ،أو على �أ�سا�س من االعتقاد ب�أن املطلوب
درءا للمواجهات املحتملة� ،أو ا�ستباقًا للفنت التي قد
هو الدفع باحلوار والتحاورً ،
متتطي نا�صيتها.
(((

بالتايل ،ف�إن القول بحوار احل�ضارات� ،أو الثقافات �أو الديانات �أو الهويات
نادرا ما انقطع
�أو ما �سواها� ،إمنا هو قول يبدو للعديد ،من قبيل حت�صيل املح�صل� ،إذ ً
ذات احلوار �أو تخلف �أ�صحابه ،حتى و�إن خفت وتريته لهذا ال�سبب �أو ذاك� ،أو
تراجع مده ومداه ،بظل هذا املعطى التاريخي �أو ذاك.
جانبا فكرة ال�صراع املبا�شر وال�صلب ،واملحيلة �صوبًا على املواجهة
لو تركنا ً
اخل�شنة ،كما نظر لذلك �صمويل هنتنغتون ،ف�إننا جند �أن لذات الفكرة ،يف
غالبا ما يقف املرء لها على �أثر
بعدها الن�سبي حتدي ًدا ،متوجات �ضمنية وبارزةً ،
يف فكرة احلوار احل�ضاري ذاتها� ،إما من منطلق الت�شكيك يف جناعة الأطروحة،
�أطروحة ال�صراع� ،أو ارتكا ًزا عليها للطعن يف تبعاتها من الداخل� ،أو بناء على
بع�ض معطياتها للدفع بفر�ضيات �أخرى ،من قبيل فر�ضيات التحاور والتعارف
والتوا�صل وما �سواها.
(((	�إذا كان القرن احلادي والع�شرون هو قرن الأديان ،وفق ا�ست�شراف �أندريه مالرو ،ف�إن الدين كان و�سيبقى ملهم
الثقافات واحل�ضارات .لذلك ،فاحلوار املتمحور حول الدين ،لي�س م�ضيعة للوقت ،بل لرمبا هو �صلب �إ�شكالية
احلوار احل�ضاري.

383

يف القابلية على التعارف احل�ضاري ..البعد اجلوهري الغائب

383

التموج الأول ويكمن يف القول ب�أنه لو �سلم املرء جد ًال بفكرة احلوار
بني احل�ضارات ،كما يروج لها بع�ض املفكرين الغربيني ،ف�إنها ال تخرج بر�أيهم،
غالبا ما ميز
عن جمرد �إعادة �إنتاج لي�س �إال ،ل�سلوك الهيمنة والت�سلط ،الذي ً
وطبع مواقف «احل�ضارات الغالبة» ،بعدما انح�سر مد ومفعول وجدوى احلوارات
ال�سابقة ،من قبيل احلوار (�شمال/جنوب)� ،أو احلوار (الإ�سالمي/الأوروبي)� ،أو
احلوار (الإ�سالمي/امل�سيحي)� ،أو ما �سواها ،فبات احلوار مع «احل�ضارات الدنيا»،
و�سيلة ال غاية يف حد ذاته (�أو لرمبا هما م ًعا ،يقول البع�ض)� ،سيما يف �سياق تزايد
من�سوب العنف والإرهاب يف العالقات الدولية ،وحتول هذه «احل�ضارات الدنيا»،
�إىل �إناء ثم �إىل م�صدر ،لتفريخ التطرف والكراهية واحلقد والغلو ،ورف�ض الآخر
باجلملة والتف�صيل(((.
وعلى هذا الأ�سا�س ،يقول �أ�صحاب هذا الر�أي ،ف�إن اخلطاب املتبني حلوار
احل�ضارات من لدن الغرب� ،أو من لدن بع�ض من مفكريه ومنظريه على الأقل،
ال يعرب من لدنهم جمي ًعا ،عن قناعة را�سخة واقتناع �أر�سخ بجدوى احلوار ،بقدر
ما هو تعبري عن ت�صور تكتيكي وا�سرتاتيجي ،يتغي�أ الفعل يف «العقل اجلمعي»
ل�شعوب و�أقوام ،لديانات وثقافات ،لرموز ومتثالت ور�ؤى ،بجهة دفعها للت�ساوق
((( راجع للتف�صيل يف هذه النقطة :زبري �سلطان قدوري" ،الإ�سالم و�أحداث احلادي ع�شر من �أيلول ،"2001
من�شورات احتاد الكتاب العرب ،دم�شق.2003 ،
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مع «النموذج احل�ضاري» الغربي ،املراد متجيده ،وال�سمو مبقامه ،والدفع به بجهة �أن
يتعمم على امل�ستوى الكوين � ًّآنيا� ،أو بالأزمان املنظورة(((.
التموج الثاين ومفاده االعتقاد ،بامتداد للت�صور ال�سابق ،ب�أن الر�أي القائل
ب�صراع احل�ضارات� ،إمنا يدخل يف خانة املبالغة املحيل على الت�آمر والأحكام
امل�سبقة ،و�أن املق�صود واملفرو�ض �إمنا قراءة طبع وطبائع احل�ضارات املختلفة،
بغر�ض البحث عن �سبل االت�صال والتوا�صل معها ،يف عامل بات معوملًا ،ومنظو ًما
ب�شبكات رقمية ،حولته �إىل قرية كوكبية واحدة ،و�إىل ف�ضاء ت�شتغل ب�صلبه
املعلومات والبيانات واملعطيات واملعارف ،دون قيود جمركية� ،أو عوائق جغرافية
كربى ،ودومنا حجر على تنقل الأفراد واجلماعات ،ف�ض ًال عن كل ذلك.
هو متوج ال ينكر باملرة وجود تنافر ما بني احل�ضارات ،يف زمن من الأزمان
على الأقل ،لكنه ال يدفع به حلد بلوغه مبلغ ال�صراع وال�صدام ،بل يبني على
النقي�ض منه ،لين�شد تثمني احلدود الدنيا من امل�شرتكات ،بغر�ض �ضمان تعاي�ش
يف الزمن واملكان بني احل�ضارات ،دومنا مركب نق�ص �أو ا�ستعالء �أو متييز ،قد متار�سه
هذه على تلك(((.
((( نحن نعتقد ،كما يعتقد غرينا ،ب�أن مفهوم احلوار هو باملح�صلة مفهوم �سيا�سي و�أيديولوجي ،وال م�ضمون قانوين
له ،على الرغم من تبني الأمم املتحدة للعام « 2001عام حلوار احل�ضارات» ،يف �أعقاب مطالبة الرئي�س الإيراين
ال�سابق حممد خامتي بذلك.
((( راجع بهذه اجلزئية :عبد العزيز بن عثمان التويجري« ،الأمة الإ�سالمية يف مواجهة التحدي احل�ضاري»،
�سل�سلة املعرفة للجميع ،الرباط.1999 ،
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�أما التموج الثالث ،فيعتقد �أن �أ�شكال ال�صراع املقدمة على �أ�سا�س
ح�ضاريا� ،إمنا هي �شكل من �أ�شكال املمانعات الثقافية ،ومنطًا من
كونها �صرا ًعا
ًّ
�أمناط احلركات االحتجاجية على ح�ضارة «غربية» باتت عاملية ب�أكرث من مقيا�س
وجانب ،لكنها مل ت�ستطع �إدراك وا�ستيعاب تنوع العامل من حولها� ،إما بحكم
متاهيها مع م�شروع ر�أ�سمايل مهيمن� ،أو حتولها �إىل �أيديولوجيا �سيا�سية ودينية
ف�ضاء
متطرفة� ،أو انتفاخ من�سوب القوة الع�سكرية والتكنولوجية ،التي مل جتد ً
مبا�شرا للتنفي�س عنه وت�صريفه ،ففجرته بوجه دول و�أقوام و�شعوب ،ادعت �أن
ً
منظومتها احل�ضارية ال تت�ساوق مع ال�سائد من منظومات� ،سيما «الغالبة منها»� ،أي
ذات ال�ش�أن يف تقرير حا�ضر العامل ،وارتهان عنا�صر م�ستقبله(((.
ال�صراع ،وفق هذا التموج ،لي�س �صراع ح�ضارات ،بقدر ما هو �صراع
م�صالح وا�سرتاتيجيات و�إرادات ،على اعتبار �أن احل�ضارات ،و�إن متنعت عن
بع�ضها البع�ض يف زمن ما� ،أو قدر لها �أن تتواجه ب�شكل من الأ�شكال ،ف�إنها
�سرعان ما تعود ،فتتوا�صل وتتكامل وتتعارف ثم تتالقح ،وهكذا.
هذه متوجات ثالثة كربى ،تبدو متعار�ضة يف �شكلها ومظهرها ،لكنها تدعو
جهارة بالن�سبة لبع�ضها ،وبامل�ضمر بالن�سبة للأخريات ،تدعو جميعها �إىل �سلك
((( قال كولن باول ،وزير اخلارجية الأمريكي الأ�سبق ،من حوايل عقد ون�صف« :نحن الآن القوة الأعظم ،نحن
الآن الالعب الرئي�سي على امل�سرح الدويل ،وكل ما يجب علينا �أن نفكر فيه الآن هو م�س�ؤولياتنا عن العامل
ب�أ�سره ،وم�صاحلنا التي ت�شمل هذا العامل كله» ،يف جريدة الأهرام امل�صرية 16 ،يونيو  .1992وقد قالت مادلني
�أولربايت قبله ،ما معناه �أن الواليات املتحدة هي القوة «الأعلى» ،وبناء عليه ،فهي التي مبقدورها معرفة ما يدور
«بالتحت»� ،أي بالكرة الأر�ضية كلها.
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جتنبا الحتماالت ال�صدام ،وجتاو ًزا على �إمكانات
�سبيل احلوار بني احل�ضاراتً ،
الت�صادم.
�إن الفكرة الأ�سا�س لهذه الورقة� ،إمنا منطلقها االعتقاد ب�أنه �سواء �سلمنا
بفر�ضية ال�صراع احل�ضاري �أم مل ن�سلم به� ،أم �سلمنا به بتحفظ ،ف�إن التحاور
احل�ضاري �إمنا هو مطلب وطموح وغاية يف حد ذاته ،لي�س فقط من باب التدافع
أي�ضا من زاوية الدفاع
الطبيعي الذي �س َّنه اهلل تعاىل منذ الأزل لبني الب�شر ،ولكن � ً
عن امللك الكوين امل�شرتك ،الذي بانتفائه �أو ب�ضموره �أو باحتكاره ،يتهدد العي�ش
اجلماعي ،تتقو�ض ركائز التدافع ،ويغدو الكل بهذا الكون ،كما لو �أنه مع الكل
�ضد الكل.
وملا كان ثمة تواف ًقا عا ًّما ،ب�صرف النظر عن تباين الأهداف والغايات ،على
ف�ضيلة التحاور احل�ضاري بني الأمم والأقوام وال�شعوب ،ف�إن ذلك ي�ستوجب توافر
مقومات مو�ضوعية لذلك ،و�أهمها على الإطالق ،توافر القابلية القبلية على
التحاور دومنا �أحكام م�سبقة� ،أو مواقف جاهزة� ،أو �آراء متجمدة� ،أو اعتقادات
مت�صلبة� .أي يجب �أن تدفع هذه احل�ضارة كما تلك ،هذه الثقافة كما تلك ،هذا
الدين كما ذاك ،يجب �أن يدفعوا جمي ًعا ،بجهة التفاعل على خلفية الفعل ،ذي
املقا�صد الإيجابية ،ال �أن يدفع بع�ضها البع�ض الآخر �إىل ردود يف الفعل ،قد يكون
من �ش�أنها �إن ت�أججت نريانها� ،أن تن�سف �أ�صول التحاور من جذوره.
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�إن م�صطلح القابلية املعتمد يف هذه الورقة� ،إمنا يحيل �صوبًا على م�صطلح
املقدرة ،والذي يت�ضمن بدوره «معاين اال�ستطاعة ،والأهلية ،والأحقية ،والقوة
املعنوية ،واجلر�أة ،والإمكان ،والإجادة� ،إ�ضافة �إىل ال�سلطة»(((.
امل�صطلح �إذن ،م�صطلح القابلية� ،إمنا هو مبثابة مدخل �أ�سا�س ،ل�ضمان تبادل
كف�ؤ للآراء والأفكار ،للنقد والتعبري ،لالتفاق كما لالختالف ،للأخذ كما
للعطاء .ثم �إن هذه القابلية هي �أ�سا�س التنوع واالختالف ،الذي بدونهما ال
جمال للتحاور �أ�صالً� ،سواء ت�سنى لذلك �أن يتم بندوة� ،أم مب�ؤمتر� ،أم عرب و�سائل
�إعالم وات�صال جماهريية� ،أم ب�أ�شكال الرموز والتعابري الأخرى ،من ر�سم وفن
و�سينما وت�شكيل و�أدب ومو�سيقى وما �سواها.
القابلية �شرط �أ�سا�سي �إذن لأي تعارف ،ثم لأي حتاور ح�ضاري ،لكنها
أي�ضا �أن يتم ذات التحاور وفق مبادئ امل�ساواة والندية ،وعلى �أ�سا�س �إميان
ت�شرتط � ً
طريف املعادلة بهذه امل�ساواة والندية ،وما يرتتب عنهما من قبول للآخر يف تنوعه
واختالفه ،واال�ستعداد للإن�صات �إليه ،دومنا عقدة ا�ستكبار� ،أو نظرة ا�ستعالء� ،أو
تطرف يف املوقف واالعتقاد والتفكري.
أي�ضا توافر بنية نف�سية وذهنية ،فردية وجماعية ،ثقافية
والقابلية تفرت�ض � ً
واجتماعية و�سيا�سية ،يف تقوقعها حول نف�سها (البنية �إياها �أق�صد)� ،أو يف غياب
((( راجع :يحيى اليحياوي« ،يف القابلية على التعارف :على هام�ش �أطروحة التعارف احل�ضاري للمفكر زكي
امليالد» ،جملة الكلمة ،العدد � ،58شتاء .2008
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اال�ستعداد من بني ظهرانيها ،تو�سيع ملجال التنافر والتنازع ،ثم الت�صادم ،ثم
ت�أجيج نعرات العنف ،املمتطية لنا�صية املرجعيات الدينية� ،أو العرقية� ،أو الطائفية،
�أو اللغوية� ،أو املذهبية� ،أو ما �سواها من مرجعيات ،يف جزء منها بدائية �صرفة،
منغلقة على الذات.
�أما الفكرة الثالثة لهذه الورقة ،فم�ؤداها االعتقاد ،اعتقادنا اخلا�ص على
الأقل ،ب�أن العن�صر اجلوهري الغائب ،الثاوي خلف ف�شل م�شاريع التحاور
احل�ضاري ،بكل �أ�شكالها وتالوينها ،الر�سمي منها كما غري احلكومي ،ال�سيا�سي
كما املدين ،املم�أ�س�س كما امل�شتغل دون هيكلية كربى� ،إمنا يبدو لنا كام ًنا يف
غياب هذه القابلية� ،أو تدين من�سوبها من بني �أ�ضلع طريف �أو �أطراف احلوار� ،إما
ب�سبب من تر�سبات تاريخية �سلبية ،مل تندمل �آثارها مبرور الزمن� ،أو ب�سبب من
عدم القدرة على ت�صريف االختالف القائم واملزمن� ،أو ب�سبب من �أجندات
م�ضمرة لدى هذا الطرف املتحاور �أو ذاك� ،سرعان ما تنك�شف حيثياتها« ،و�سوء
نيتها» ،عندما يعمد �إىل �إعمال مبد�أ التقييم ،تقييم ذات التحاور(((.
�إن �سبل ا�ستنبات مقومات و�شروط التحاور احل�ضاري ،ال تفرت�ض فقط
تخلي�ص ف�ضيلة التحاور من هذه الرت�سبات ،وف�سح املجال وا�س ًعا ملكامن ت�صريف
االختالف من بني ظهرانيها ،والعمل على حتريرها من احل�سابات ال�سيا�سية
أي�ضا على ا�ستنبات مقومات
واجليو�سرتاتيجية امل�ضمرة واملعلنة ،بل والعمل � ً
((( يف هذه احلالة ،ف�إن دفع البع�ض ،بالغرب كما بال�شرق ،ب�ضرورة احلوار� ،إمنا هو من باب الت�سويق الإعالمي
ال�صرف.
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القابلية على التحاور فيما بني النخب ،وبالأ�سا�س من بني ظهراين اجلماهري ،التي
هي �أداة ذات التحاور ،و�ضحيته الأوىل يف حاالت ف�شله� ،أو تعذر م�سالك الدفع
به �إىل الأمام� ،أو عدم قدرته على فتح �سبل الأمل بالقادم من م�ستقبالت بديلة.
� -2صدام احل�ضارات ..كا�ستع�صاء للتحاور احل�ضاري

لي�س ثمة من �شك كبري يف �أن الذي ا�ستعمل ا�صطالح «�صراع احل�ضارات»،
نظريا ،وف�سح له يف املجال وا�س ًعا للرواج واالنت�شار� ،إمنا هو �صمويل
وم�أ�س�س له ًّ
هنتنغتون (�أ�ستاذ الدرا�سات الدولية بجامعة هارفارد) ،مبقال �أ�صلي مقت�ضب
ومركز ،ثم ببحث مو�سع ومف�صل (�صراع احل�ضارات و�إعادة ت�شكيل النظام
العاملي� ،)1996 ،سرعان ما انت�شرت فر�ضياته وت�صوراته وحتذيراته ،لدرجة دفعت
هرني كي�سنجر العتباره من الراهنية واجلدية والدقة «ما ينذر باخلطر» ح ًّقا(((.
يقول �صامويل هنتنغتون ،يف املقال الأ�صلي للعام  ،1993واملو�سع يف الكتاب
املتفرع عنه�« :إن فر�ضيتي ،هي �أن النزاعات لن ت�صبح ذات �أ�صول �أيديولوجية
�أو اقت�صادية بال�ضرورة ،يف العامل املعا�صر ،و�ست�صبح الأ�سباب الكربى يف تق�سيم
الإن�سانية ،وم�صادر النزاع ثقافية .و�ست�ستمر الدول /الأمم بلعب الدور الأول يف
ال�ش�ؤون الدولية .وترجع النزاعات ال�سيا�سية الدولية الرئي�سة ،التي تقوم بها �أمم
�أو جمموعات� ،إىل ح�ضارات خمتلفة .و�سي�سيطر �صراع احل�ضارات ،على ال�سيا�سة
الدولية .و�ست�صبح اخلطوط الفا�صلة بني احل�ضارات ،خطوط جبهة يف امل�ستقبل».
((( �صمويل هنتنغتون�« ،صراع احل�ضارات وت�شكيل النظام العاملي»� ،سيمون �شو�سرت.1996 ،
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وي�ضيف قائالً� :سي�أخذ الإح�سا�س باالنتماء �إىل ح�ضارة ما� ،أهمية �أكرث
ف�أكرث ،يف امل�ستقبل« ،و�سي�صبح العامل ،م�شك ًال على نطاق وا�سع ،عن طريق
التفاعل بني �سبع �أو ثمان ح�ضارات رئي�سة ،هي احل�ضارة الغربية ،والكونفو�شية،
واليابانية ،والإ�سالمية ،وال�سالفية/الأرثوذوك�سية ،والالتينية/الأمريكية ،ورمبا
احل�ضارة الأفريقية ،و�ستكون النزاعات الأكرث �أهمية يف امل�ستقبل على طول
خطوط الف�صل الثقايف ،التي تف�صل هذه احل�ضارات بع�ضها عن بع�ض».
ثم يعود فيختزل �أطروحته الأ�سا�س ،ويعمد �إىل �إعادة تق�سيم ذات
احل�ضارات �إىل �أربع �ضمنها كربى (�صينية وهندو�سية و�إ�سالمية وغربية) لكل
منها ناظمها الديني (الكونفو�شية والهندو�سية والإ�سالمية والغربية) ،ت�شكلت
من بني ظهراين كل منها دول و�أمم و�أقوام ،لها معتقداتها وت�صوراتها ومتثالتها
لذواتها اخلا�صة ،وملا �سواها من ذوات حميطة بها ،قد تكون قريبة منها ،وقد تكون
جغرافيا ،لكنها تدخل يف جمال نفوذها بهذا ال�شكل �أو ذاك.
بعيدة عنها
ًّ
�إن العالقة بني هذه احل�ضارات ،يقول هنتنغتون� ،إمنا هي عالقة ت�ضاد
وتناف ،و�صراع حتميني ،و�أن الإ�سالم ميثل «م�شكلة لي�س لها حل»� ،سيما يف
ظل ال�صحوة الإ�سالمية ،التي «منحت امل�سلمني الثقة يف �شخ�صيتهم املتميزة،
ويف الإح�سا�س ب�أهمية ح�ضارتهم ،ويف القيم الإ�سالمية ،باملقارنة بالقيم واحل�ضارة
الغربية يف العامل».
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بالتايل ،ف�إن مكامن اخلطر الرئي�سية هنا (�أي بت�صور هنتنغتون) ،ال ت�أتي
فقط من هذه ال�صحوة املتزايدة ،وال من هذه القيم يف حد ذاتها ،بقدر ما تت�أتى مما
ي�سميه بالتفاعل املتزايد بني هذه ال�صحوة وهذه الثقة الإ�سالمية ،التي تدعمها
الزيادة ال�سكانية من ناحية ،وبني «خماوف احل�ضارات املجاورة ...حل�ضارة
الإ�سالم» ،التي لديها �شعور جامح باخلوف من التهديد الإ�سالمي ،القادم بنظره
ال حمالة(((.
�صحيح ،يتابع هنتنغتون عن قناعة وا�ضحة� ،أن الغرب ي�سيطر اليوم �سيطرة
تامة �أو تكاد على العامل (�سيما وقد بات ذات العامل قطبي املنحى والطبيعة)،
م�سيطرا �سيطرة �شبه تامة ،طيلة العقود اخلم�سة �أو ال�ستة القادمة
و�سيظل ال حمالة
ً
من القرن احلادي والع�شرين ،وذلك بف�ضل تفوق التكنولوجيا الأمريكية ،وقوة
الر�أ�سمالية التي توجهها ،وجناعة الأيديولوجيا الليبريالية ،املنبنية على اقت�صاد
ال�سوق ،والدميوقراطية ،وحقوق الإن�سان ،وما �سواها ،واملنت�شرة مبعظم دول العامل،
منذ �إفال�س املنظومة ال�شيوعية ،وانهيار االحتاد ال�سوفيتي.
أي�ضا� ،أن النموذج الغربي ال يزال
و�صحيح ،ي�ؤكد الكاتب عن قناعة � ً
ي�ستهوي العديد من دول العامل ،ويغري بتفوقه وقدرته على ا�ستيعاب ال�صدمات،
ويثري الإعجاب ب�أكرث من جانب� .إال �أن التغريات التدريجية واحلتمية من �ش�أنها
((( يقدم الإ�سالم يف الغرب ،يف كونه يتعار�ض مع قيم العقالنية والفكر النقدي واحلرية ،وما �سوى ذلك .وهذا
بت�صور مفكريه ،هو مكمن التهديد ،يف حني �أن هذه الظواهر (ظواهر العقالنية والفكر النقدي واحلرية) كانت
وال تزال قائمة بالعديد من املجتمعات العربية والإ�سالمية.
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باملدى املتو�سط والبعيد�« ،أن ت�ؤثر على توازن القوى بني احل�ضارات ،و�ست�أخذ
قوة الغرب يف اال�ضمحالل ،بدليل �أنه خالل اخلم�سة و�سبعني عا ًما ،من 1920
�إىل  ،1995تراجعت ال�سيطرة ال�سيا�سية للغرب على املناطق العاملية بن�سبة 50
باملائة ،وتراجعت ن�سبة من ي�سيطر عليهم الغرب من �سكان العامل ،ب 80باملائة،
وتراجعت �سيطرة الغرب على ال�صناعة العاملية بن�سبة  35باملائة� ،أما �سيطرة الغرب
على القوة الع�سكرية ،فقد تراجعت بن�سبة  60باملائة».
وملا كانت نقط ال�صراعات احل�ضارية القادمة �ستتم ،بنظر هنتنغتون ،عند
«خطوط التما�س»� ،أي عند تخوم مناطق التداخل بني خمتلف احل�ضارات،
«حتميا» ،ف�إن الغرب مطالب بر�أيه ،ب�أن يعمد
ح�ضاريا
مفجرة بذلك ت�صاد ًما
ًّ
ًّ
من جديد �إىل تفعيل منظومته املادية والرمزية ،ل�ضمان ت�أكيد �سيطرة كاملة على
العامل ،ت�ضمن له التفوق يف الزمن واملكان ،تقيه املناف�سة القادمة من اجلنوب
ومن ال�شرق ،وتدر�أ عنه املخاطر املت�أتية من احل�ضارات الأخرى.
ال يح�صر هنتنغتون �أطروحته يف تو�صيف جمريات واقع احلال القائم
جذورا تاريخية موغلة يف القدم ،لكنها وجدت
فح�سب ،بل يرى ب�أن للم�س�ألة ً
اليوم متظهرات لها �أعمق و�أقوى ،لي�س فقط يف ظل تزايد ال�صحوة بكل بلدان
أي�ضا يف �سياق بروز حمور �إ�سالمي/كونفو�شي� ،سيواجه
العامل الإ�سالمي ،بل و� ً
الغرب بامل�ستقبل« ،بحدود خم�ضبة بالدماء» يقول هنتنغتون ،حتى و�إن تظاهر
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�أهله (�أهل املحور �إياه �أعني) بقبولهم العي�ش من بني �أ�ضلع احل�ضارة الغربية� ،أو
ولبا�سا.
التعاي�ش مع معطياتها ،م�أك ًال وم�شربًا ً
يقول هنتنغتون ،بهذه اجلزئية�« :إن �شعوب العامل غري الغربية ،ال ميكن لها
�أن تدخل يف الن�سيج احل�ضاري للغرب ،حتى و�إن ا�ستهلكت الب�ضائع الغربية،
و�شاهدت الأفالم الأمريكية ،وا�ستمعت �إىل املو�سيقى الغربية .فروح �أي ح�ضارة
هي اللغة والدين والقيم والعادات والتقاليد ،وح�ضارة الغرب تتميز بكونها وريثة
احل�ضارات اليونانية والرومانية وامل�سيحية الغربية ،والأ�صول الالتينية للغات
�شعوبها ،والف�صل بني الدين والدولة ،و�سيادة القانون والتعددية يف ظل املجتمع
املدين ،والهياكل النيابية واحلرية الفردية»(((.
ثمة �إذن ،على الأقل بالبناء على هذا املقطع �أو باالنطالق منه ،ثمة فل�سفة
عامة وحمددة ،حتكم عالقة الغرب مع ذاته من ناحية ،وحتكمها مع الآخرين من
ناحية ثانية ،ترتكز على ثالثة مقومات كربى� ،أ�س�ست اخليط الناظم ملوروثه الثقايف
والفكري ،وال ي�ستطيع بالتايل الفكاك منها بالزمن املنظور ،هذه املقومات ،هي:
املقوم الأول :مرتبط بالفل�سفة االقت�صادية التي تثوي خلف املنظومة
الليربالية ،والتي جتعل من اقت�صاد ال�سوق «وقيم» ال�سوق ،املحك الأ�سا�س حلركة
الأفراد واجلماعات ،لتنقل ال�سلع واخلدمات والر�ساميل ،والتي تكر�ست مبادئها
بقوة ندر مثيل لها ،يف ظل العوملة وال�شوملة وانفتاح الأ�سواق ،وتراجع مد احلدود
((( �صمويل هنتنغتون�« ،صراع احل�ضارات وت�شكيل النظام العاملي» ،مرجع �سابق.
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والت�شريعات الوطنية ،وتقلي�ص دور الدولة �إىل حدوده الق�صوى ،وانفراط العقد
الذي على �أ�سا�سه ارتكزت �سيا�سات الثالثني اخلوالد ،التي عا�شت ال�شعوب
الغربية يف كنفها ،بازدهار قل نظريه ،لأكرث من ربع قرن من الزمن (-1945
.)1975
�إن املعطى االقت�صادي بهذا املقام ،ال يحيل فقط على حاجة النظام
وعموديا ،بح ًثا عن الأ�سواق والأرباح ،بل
أفقيا
ًّ
الليربايل للتو�سع بالكرة الأر�ضية � ًّ
إنتاجا وا�ستهالكًا،
ويدفع بجهة تطويع الف�ضاءات االقت�صادية الأخرى،
ا�ستثمارا و� ً
ً
لتتوافق وتت�ساوق مع املنظومة الليربالية اجلديدة ،وتتحول مرجعية اقت�صاد ال�سوق
مبوجب ذلك �إىل مرجعية كونية ،معممة ،خمرتقة لكل املمانعات التي قد تدفع
بوجهها هنا �أو هناك ،بال�شكل �أو بامل�ضمون.
�إن خلق م�ؤ�س�سات «كونية» ،من قبيل منظمة التجارة العاملية ،وتقوية نفوذ
م�ؤ�س�ستي بروتن وودز وغريها ،متا ًما كتعميم �سيا�سات التحرير واخلو�ص�صة ،وفتح
الأ�سواق والقطاعات الإنتاجية العمومية ،وما �سواها� ،إمنا الغر�ض منها جمي ًعا،
تعميم النموذج الليربايل الغربي ،الذي رفع من لوائه هنتنغتون وفوكوياما و�آلن
مينك وغريهم ،ولك�أن املرء بهم يتطلعون للرفع من مرتبة ال�سلعة لدرجة ال�سمو
والتبجيل والقدا�سة.
املقوم الثاين :والذي ال يقل �ش�أنًا و�أهمية عن الأول ،فيكمن يف طبيعة
النموذج ال�سيا�سي الغربي ،منوذج الدميوقراطية وحقوق الإن�سان ،الذي يذهب
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أي�ضا حلد اجلزم بكونه الأقوى
رواده لي�س فقط حلد اعتباره الأجنع والأجنح ،بل و� ً
والأمثل .بالتايل وجب ن�شره وتعميمه على الف�ضاءات ال�سيا�سية الأخرى
بالرتغيب �إن �أمكن ،بالرتهيب �إن ا�ستوجب الأمر ذلك� ،أو مبزيج منهما م ًعا .كل
ذلك وفق الظروف وال�سياقات ،يقول ه�ؤالء.
وبقدر ما تبدو الليربالية االقت�صادية ،ويف �صلبها اقت�صاد ال�سوق املحرر،
املرن ،غري املقنن والتناف�سي ،بقدر ما تبدو هذه الليربالية ع�صب امل�شروع احل�ضاري
أي�ضا يف كونها مكمن امل�شروع احل�ضاري
للر�أ�سمالية ،ف�إن «دميوقراطية ال�سوق» تبدو � ً
لليربالية ،باعتبارها ال�صحن احلا�ضن ملبادئ احلرية ،والتعددية ،وثنائية احلق
والواجب ،احلاكمة لكل املنظومة ،ال بل واملحددة لطبيعتها وفل�سفتها.
�إن انفجار االحتاد ال�سوفياتي من الداخل ،وحتول دول �أوروبا ال�شرقية عن
الدوران يف فلك منظومته ،مل وال ي�ؤ�شر فقط على انفراط عقد النظم الكليانية،
وانتهاء فكرة املركزية الدميوقراطية ،التي �سادت ملا يناهز قرنًا من الزمن ،بل وي�ؤ�شر
أي�ضا على التهافت ال�سريع ملعظم دول العامل ،العتماد �أ�ساليب الدميوقراطيات
� ً
الغربية ،باعتبارها باتت الأقوى ،والأ�صمد« ،والنهائية» ،ف�ض ًال عن ذلك ،يقول
فران�سي�س فوكوياما.
املقوم الثالث :ويتمثل يف طبيعة «الثقافة» التي واكبت ،ولرمبا الزمت
انت�صار اقت�صاد ال�سوق ودميوقراطية ال�سوق ،وباتت العن�صر الناعم والرخو ،الذي
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ميرر لهما م ًعا ،ميرر لهما التمثالت والت�صورات والرموز ،و�إىل حد ما �سلوك وطقو�س
ا�ستهالك ال�سلع الالمادية ،املروجة بالإعالم وبال�شبكات الإلكرتونية ومبا �سواها.
�إن طبيعة الثقافة التي تريد املنظومة الغربية �إ�شاعتها وترويجها وتعميمها
على نطاق وا�سع مو�سع ،من بني ظهراين �أبناء جلدتها ،كما من بني �أ�ضلع الثقافات
الأخرى� ،إمنا هي الثقافة املرتكزة على الفردانية والبقاء للأقوى ،على التكيف مع
الواقع القائم ،على القبول بال�سوق كمحك �أول و�أخري يف ت�صنيف وترتيب القيم
واملعتقدات والرموز والهويات .هي ثقافة عاملية ،معوملة بكل روافدها� ،أو هي يف طريقها
�إىل ذلك ،تتغي�أ �صهر كل الثقافات املحيطة بها يف قالب واحد ،بعملية يف التنميط،
تتوحد مبوجبها ذوات الثقافات يف الأقوى منها� ،أي يف الغالب �ضمنها ،لكن على
خلفية القوة االقت�صادية وال�سيا�سية والع�سكرية ،التي تدعي املنظومة الغربية �أنها
تتمتع بها دون منازع� ،أو مناف�س حقيقي يردعها� ،أو ي�ضاهيها جل ًدا وقوة(((.
عمليا ،بنى له هنتنغتون و�أ�س�س ،يرى
نظريا
ً
ثمة �إذن ،تو�صي ًفا ًّ
وا�ستخال�صا ًّ
�أنه من الع�صي ح ًّقا ا�ستدراج و�إدماج احل�ضارات املحيطة ،على خلفية من قيم
اقت�صاد ال�سوق ودميوقراطية ال�سوق وثقافة ال�سوق .ومن الع�صي بالتايل ،خلق
ج�سور مع احل�ضارات �إياها ،لي�س فقط من زاوية اال�ستع�صاء الذاتي الكامن
غالبا ما ترفعه بوجه
يف بنيتها وبنيانها ،ولكن � ً
أي�ضا بحكم �سلوك املمانعة ،الذي ً
((( راجع يف تف�صيل هذه املقومات الثالثة :يحيى اليحياوي« ،العوملة� ،أية عوملة؟»� ،إفريقيا ال�شرق ،بريوت/الدار
البي�ضاء.1999 ،
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املنظومة الغربية ،من وجهة النظر الفل�سفية والدينية ،كما من وجهة النظر
االقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية.
أي�ضا ،بامتداد لذلك� ،أطروحات موازية ،ترى �أن روافد ذات املمانعة
وثمة � ً
�إمنا ت�أتي من تباين يف الر�ؤى عميق ،ب�إزاء العوملة االقت�صادية و�آلياتها اجلارفة،
من متنع من لدن هذه احل�ضارات يف متثل منوذج الدميوقراطية الليربالية ال�سائدة
دائما مع
بالغرب ،وكذلك من ارتباط هذه احل�ضارات بقيم ثقافية ،ال تت�ساوق ً
«النموذج الغالب» ،والقيم املهيمنة ،على م�ستوى �إنتاج و�إعادة �إنتاج وا�ستهالك
املوارد الرمزية ،التي تنتجها الآلة الإعالمية واالت�صاالتية الغربية ،والتي ت�شتغل
وفق منطق ال�سلعة واال�ستهالك ،ال وفق مبد�أ الإنتاج ،واحلاجة املجتمعاتية
املحددة مل�ستوى ذات الإنتاج يف الزمن واملكان(((.

وعلى هذا الأ�سا�س ،ف�إن �سبل احلوار مع هذه احل�ضارات �إمنا يبدو ،للعديد
م�ستع�صيا للغاية ،ولدرجة اال�ستحالة يف �أكرث من
من املفكرين واملنظرين الغربيني
ً
جانب ،و�أن املفرو�ض بر�أيهم �إمنا العمل على تطويعها ،وتليني مواقفها ،ومواجهتها
بالقوة اخل�شنة �إن ا�ستدعى الأمر ذلك� .إنها بالتايل ،وفق ما يروجون له ،ح�ضارات
ال قابلية لديها على التحاور �أو التوا�صل ،بقدر ما متت�شق من العنف والتطرف
والإق�صاء ورف�ض الآخر ،وتركن يف العديد منها� ،إىل االنغالق والتقوقع على
الذات.
(((Cf : Minc. A, «La mondialisation heureuse», Ed. Pocket, Mai 1999.

398

يحيى اليحياوي

398

وعلى الرغم من ال�صدى الوا�سع الذي لقيته �أطروحة �صراع احل�ضارات،
والزخم الذي رافقها ،وبنى لل�سيا�سات واال�سرتاتيجيات التي ارتكزت على
تو�صياتها (مبا فيها اال�سرتاتيجيات الع�سكرية) ،ف�إن الأطروحة الغرمي لها� ،أطروحة
وهجا �أقل ،بل تو�سع
حوار احل�ضارات ،مل تلق �صدى �أقل منها ،وال كان لها ً
مداها هي الأخرى ،و�شاعت �أدبياتها على نطاق وا�سع ،لي�س فقط كرد فعل
�آين ،و«عاطفي» يقول البع�ض ،على �أطروحة هنتنغتون ومن دار بفلك �أطروحته،
أي�ضا كمطلب عام ،وكرغبة يف التوا�صل مع الآخر ،على الأقل من زاوية
ولكن � ً
اعتبار احلوار �سنة �إن�سانية وف�ضيلة كونية ،ميتطي املرء نا�صيتها ب�صيغة تلقائية ،ودومنا
مقدمات كبرية تذكر.
 -3حوار احل�ضارات� ..أو يف احلوار كف�ضيلة كونية

مل تربز �أطروحة حوار احل�ضارات ،كرد فعل �آين وعفوي على �أطروحة �صراع
ومطلبا �ساب ًقا عليها يف الزمن ،ثم ا�ستمر
احل�ضارات ،بل كانت �سلوكًا معتم ًداً ،
ذات املطلب بعد بروز وانت�شار �أطروحة ال�صراع ،لكن بوترية �أقوى وبوهج �أ�شد،
أي�ضا بحما�سة ال توازيها �إال احلما�سة التي واكبت �أطروحة ال�صراع �إياها.
ولرمبا � ً
كبارا دون �شك،
ومع �أن العديد ،بال�شرق حتدي ًدا ،ولها يف الغرب روا ًدا ً
يرون ب�أن الفكرة� ،إمنا هي جمرد تعبري عن موقف تكتيكي م�ؤقت ،تقت�ضيه طبيعة
�إدارة ال�صراع يف املرحلة احلالية ،حيث ا�شتد ال�صراع ،وازداد التطرف وتقوى
أي�ضا ،بالغرب كما بال�شرق� ،إمنا يرون يف احلوار م�س�ألة مبدئية،
الغلو ،ف�إن العديد � ً
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ال يجب التخلي عنها ،و�إال فرتك املجال �أكرث �سعة ل�سلوك التطرف والغلو ورف�ض
الآخر ،وما �سوى ذلك(((.
تنطلق فكرة حوار احل�ضارات بني الغرب والأمم الأخرى (على الأقل الأمم
التي حتدث عنها هنتنغتون ،بخلفية قراءة دينية ،وعلى �أ�سا�س منظومات القيم
القائمة) ،تنطلق من م�سلمة �أن احل�ضارات ،كل احل�ضارات الكونية ،ال تت�صارع
بالأ�صل ،بقدر ما تتوا�صل وتتحاور ،و�أنه لو كان ثمة قطيعة ما ،بزمن ما ،يف ذوات
احلوار والتوا�صل ،فمرده �إىل احل�سابات ال�سيا�سية واجليو�سرتاتيجية واالقت�صادية،
ولي�س مرده ا�ستع�صاء ما ،من طينة ما ،من لدن هذه احل�ضارة �أو تلك ،لرف�ض
احلوار� ،أو �إبداء التمنع للذهاب به �إىل �أق�صى مدى ممكن.
�إن احلوار بني احل�ضارات من هنا� ،إمنا هو بالبداية وباملح�صلة ،حوار بني
جماعات وجمتمعات وثقافات من بني ظهراين هذه احل�ضارات ،مو�ضوعه
الأ�سا�سي «لي�س هويتي وهويتك ،وقيمي وقيم الآخر ،ولكن م�شكالت م�شرتكة،
اقت�صادية و�سيا�سية وثقافية ،مبا يف ذلك قيمية� ،أو م�شكالت ال حتل �إال ب�صورة
م�شرتكة وعاملية»(((.
((( العديد من امل�ؤلفني ي�ؤكدون �أن معظم النزاعات احلديثة ،يف الكونغو ،ويف رواندا ،ويف ليربيا ،ويف البو�سنة ،ويف
ال�شي�شان ،ويف ال�شرق الأو�سط ،ويف اجلزائر ،ويف جنوب ال�سودان ،ويف ك�شمري ،ويف �سريالنكا ،لها �أهمية البعد
خ�صو�صا
الثقايف ،وينكرون على �صمويل هنتنغتون تب�سيطاته ال�سيا�سية ،وحتديده القاطع للحدود احل�ضارية،
ً
مناداته �أو دعواته لالنتفا�ضة يف الغرب ،من �أجل مقاومة الهجوم املزعوم ،الذي ميكن �أن ي�شن من الإ�سالم،
�أو من الكونفو�شيو�سية.
(((	�إن العديد من الباحثني واملفكرين ،بالغرب كما بال�شرق واجلنوب� ،إمنا يجزمون ب�أن املواجهات وال�صراعات
الدائرة اليوم ،لي�س مردها وال ع�صب رحاها �صرا ًعا
ح�ضاريا ما ،بقدر ما هي تعبري مادي عن احرتابات طاحنة= ،
ًّ
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ثم �إن هدف هذا احلوار «لي�س الو�صول �إىل �إ�ضعاف االختالفات الثقافية
واحل�ضارية ،وال �إىل �إيجاد ت�سوية بني القيم املختلفة التي متيزها ،ولكن العمل فيما
وراء الثقافات اخل�صو�صية ،لإيجاد قا�سم م�شرتك �أعظم من القيم ،التي ت�ؤ�س�س
لإجماع �إن�ساين تاريخي» ،يتم على �أ�سا�سه �إعادة ن�سج العالقات بني الدول
والأقوام وال�شعوب ،على قواعد جلية ووا�ضحة.
وهو (�أي احلوار) ،ف�ض ًال عن ذلك ،ال يتم فقط من خالل حماولة التقريب
بني قيم ومتثالت ورموز كل ح�ضارة ،وال ب�إ�ضعاف ما ميثل خ�صو�صيتها ومتيزها
أي�ضا «من خالل تو�سيع دائرة م�شاركتها يف مرجعيات �إ�ضافية،
ومتايزها ،بل و� ً
وحتريرها من ثمة ،من حتمية االعتماد املطلق والأحادي على مرجعياتها الثقافية
التاريخية ...وهذا يعني �إيجاد فر�ص �أكرب لتنويع هذه املرجعيات ،بحيث يبدو
إفقارا لها».
االنفتاح على الآخر �إثراء للنف�س ،ال � ً
ثمة ثالثة توجهات كربى ،من بني �أ�ضلع �أطروحة حوار احل�ضارات ،تتميز
أي�ضا من
عن بع�ضها البع�ض ،لي�س فقط يف درجة �إميانها بذات الأطروحة ،ولكن � ً
زاوية الأهداف التي يتغي�ؤها الدافعون بكل طرح على حدة ،الثاوون خلف ترويجه،
على �أ�سا�س من هذه اخللفية �أو تلك ،هذه التوجهات الثالثة الكربى ،هي:
= على خلفية من وقود امل�صالح االقت�صادية وال�سيا�سية ،املرتتبة عن نظام عاملي (�أو �إقليمي �أو حملي) غري
عادل وغري متوازن ،يف توزيعه للرثوات واخلريات بني بني الب�شر .الدين هنا غري م�ستح�ضر ،كونه ظاهرة
�سو�سيو� -سيا�سية ،تفعل وتتطور داخل �سياق تاريخي وح�ضاري ملمو�س.
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التوجه الأول :يكمن يف االعتقاد ب�أن حوار احل�ضارات �إمنا هو �سنة كونية،
ت�ستوجب من الأمم وال�شعوب ،من الثقافات واملرجعيات ومنظومات القيم،
االت�صال والتوا�صل� ،إذا مل يكن بغاية درء املفا�سد وتعظيم الفوائد وامل�صالح،
فعلى الأقل �ضمان احلد الأدنى من التعارف بني النا�س� ،إعما ًال لقوله تعاىل:
ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅﮊ [احلجرات.]13 :

خيارا �أو مرا ًدا ،وال هو من باب
حوار احل�ضارات ،بناء على ذلك ،لي�س ً
إن�سانيا ،تتطلع الأمم وال�شعوب لنهجه ،بغية
االختيار الطوعي ،بقدر ما هو مبتغى � ًّ
�إعمال مبد�أ �أخالقي وديني ،مبد�أ التعارف بني احل�ضارات� ،أيا تكن مرتبتها يف
�سالليم التقييم املعتمدة.
التوجه الثاين :ينطلق من القول ب�أنه �إذا �سلم املرء ب�أن احلوار بني
احل�ضارات هو �سنة كونية قائمة ،وف�ضيلة �إن�سانية ثابتة ،ف�إنه وبالآن ذاته ،مدخل
�أ�سا�س لإدراك م�صالح الب�شر املبا�شرة والعملية ،املادية منها كما الالمادية �سواء
ب�سواء.
قد تكون ذوات امل�صالح ذات طبيعة اقت�صادية �أو جتارية �أو �سيا�سية ،الهدف
لإدراكها ربط و�شائج االت�صال والتوا�صل� ،أو بغر�ض فتح ال�سبل لت�سهيل تبادل
ال�سلع واخلدمات والر�ساميل وغريها .وقد تكون من طينة ثقافية �صرفة ،كنهها
التمهيد لتبادل خمرجات املعلومات والعلوم واملعارف وبنوك املعطيات .وقد
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تكون بال�سياق ذاته ،حمكومة برغبة يف تع�ضيد مرتكزات امللك الكوين امل�شرتك،
�سيما بزاوية �صيانة اللهجات واللغات املحلية املهددة� ،أو احلفاظ على التنوع
الثقايف واحل�ضاري القائم� ،أو احليلولة دون اندثار املوروثات ال�شعبية التي تكتنزها
هذه احل�ضارة �أو تلك ،وقد يكون ما �سوى ذلك(((.
التوجه الثالث :مفاده القول ب�أن احلوار بني احل�ضارات ال يجب �أن يكون
هدفًا يف حد ذاته� ،أو غاية حمددة الأفق ،بقدر ما يجب �أن يكون �أداة وو�سيلة،
هدفها الأ�سا�س تك�سري منظومة تنامي العداء للغرب ،من قبل �شعوب «بربرية»،
تعي�ش وتقتات على التطرف والغلو ،ومعاداة احل�ضارة املادية الغربية.
باملقابل ،وعلى النقي�ض من ذلك ،ينبه ذات التوجه �إىل مكامن اخلطر التي
بد�أت حتملها بع�ض من الأطروحات املمتطية لنا�صية تق�سيم العامل �إىل حماور يف
اخلري وال�شر� ،سواء من لدن بع�ض املفكرين وال�سيا�سيني الغربيني� ،أو من لدن
بع�ض اجلماعات والأقالم ،بالعامل الإ�سالمي حتدي ًدا ،التي تنظر وما فتئت تنظر
�إىل الغرب بعيون اختزالية� ،أو بالبناء على تر�سبات تاريخية� ،أو انطالقًا من �أحكام
ومواقف م�سبقة(((.
(1) Cf:
.(Unesco, «Notre diversité créatrice», Unesco, Paris, Janvier 1997 (344 p).
 - Lille. F, «A l’aurore du siècle, où est l’espoir ? Biens communs et biens publics mondiaux»,(Ed. Tribord, Bruxelles, Juin 2005, (118p).

((( يجب �أال نن�سى الرت�سبات التاريخية ،التي ال تزال تفعل بقوة يف املخيال العربي الإ�سالمي العام (احلروب
ال�صليبية ،طرد امل�سلمني من �شبه اجلزيرة الإيبريية ،التو�سع الأوروبي للقرنني اخلام�س وال�سابع ع�شر ،تدمري =
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هذه ثالثة توجهات كربى ،تعتمل بداخل �أطروحة حوار احل�ضارات ،جند
أي�ضا،
لها العديد من الروافد بالغرب ،ومن بني ظهراين احل�ضارات الأخرى � ً
غالبا ما ي�شار �إليها بالأ�صبع بهذا
ويف مقدمتها احل�ضارة العربية الإ�سالمية ،التي ً
ال�شكل �أو ذاك ،منذ ظهور �أطروحة �صراع احل�ضارات (ولرمبا قبل ذلك بكثري)
و�إىل اليوم.
لكنها ،فرادى �أو جمتمعة ،تتقاطع يف ت�أكيدها على �ضرورة توافر ثالثة
مقومات كربى ،ال ميكن لأي حوار بدونها �أن يقوم ،فما بالك �أن ي�ستقيم بغيابها،
�أو بالتجاوز على �أحد من عنا�صرها:
املقوم الأول :يكمن يف مقوم الندية يف التوا�صل واحلوار ،لي�س فقط من
أي�ضا من باب ا�ستبعاد عامل
باب التكاف�ؤ ،حلدود التماهي والت�ساوق ،ولكن � ً
اال�ستكبار لدرجة التكرب ،والتطلع بالتايل لإعمال �سلوك االخرتاق اللني ،املحيل
غالبا ما ت�ستتبع ذات االخرتاق يف حله وترحاله.
على الهيمنة اخل�شنة ،التي ً
والغاية من الدفع مبقوم الندية هنا� ،إمنا مدعاته اخلروج من ن�سقية يف الفكر الرائج،
والإعالم املروج له ،والذي م�ؤداها �أن احل�ضارة الغربية �إمنا هي مركز التكنولوجيا
والعلم واملعرفة ،و�أن الليربالية ب�أبعادها االقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية ،هي قلب
=اخلالفة العثمانية� ،إن�شاء �إ�سرائيل...الخ) ،ناهيك عن �صدمة احلداثة ،وما ترتب عنها من احتكاك �سلبي مع
الغرب (تطور يف العلوم والتكنولوجيا ،حترر اجلن�س وال�سلوك ،العلمانية الخ) .ولعل اجلانب الذي �صدم �أكرث القيم
العربية الإ�سالمية� ،إمنا هو جانب الفردانية والليربالية املتطرفة ،وغياب الأخالق يف العالقات الدولية ،وتركز
الرثوة ،التي دفعت بها موجة احلداثة ،على امل�ستوى االقت�صادي واالجتماعي والثقايف.
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هذه احل�ضارة ،و�أنها هي الوحيدة القادرة على حتقيق حرية الأفراد واجلماعات
على حد �سواء ،و�ضمان تكري�س ثنائية احلق والواجب ،الذي ال مواطنة بدونه
تذكر.
أي�ضا (من مقوم الندية يف احلوار) ،تقوي�ض م�سلمات �أن
والغاية منه � ً
احل�ضارات غري الغربية� ،إمنا هي ح�ضارات بربرية ،متطرفة ،جمبولة على العنف،
كما كان احلال زمن املواجهة ال�صليبية ،التي ا�ستحالت يف ظلها �سبل احلوار بني
امل�سيحيني من جهة ،وامل�سلمني واليهود من جهة �أخرى ،متا ًما كا�ستحالة احلوار
بني العبد وال�سيد يف �أي زمن من الأزمان(((.
املقوم الثاين :يتمثل يف مبد�أ امل�ساواة يف احلوار ،والذي من املفرو�ض
�أن ي�ؤ�س�س لبنية وبنيان ذات احلوار ،يف �شكله كما يف م�ضمونه ،يوجه حماوره
الكربى ،ويحول دون زوغانه عن �إدراك الأهداف املبتغاة من �إقامته ،من لدن
هذا الطرف يف احلوار كما من لدن ذاك� ،أو من لدنهما م ًعا� ،إن تقاطعت الغايات
ومتاهت التطلعات ،والتقت الدوافع واملبتغيات.
ومقوم امل�ساواة ،امللمح �إليه يف هذا املقام ،ال يحيل فقط على بديهية
أي�ضا
احرتام قيم وثقافات ورموز ومتثالت كل ح�ضارة طرفًا يف ذات احلوار ،بل و� ً
على بديهية االعرتاف بحقها يف االختالف والتباين ،واعتبار ذلك عن�صر تنوع
(((Morin. E, «Le dialogue suppose l’égalité»، Interview، Le Nouveau Courrier, Unesco,
.Janvier 2004
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عن�صرا من عنا�صر الفرقة واالخت�صام ،املف�ضية للتنازع ،ولرمبا
ح�ضاري مرثي ،ال ً
باملح�صلة للت�صادم.
�إن فل�سفة احلوار ال ميكن �أن تقوم �إال بني طرفني �أو �أكرث ،ندين ،معرتف
بع�ضها بالبع�ض الآخر ،يتمتعان بنف�س احلقوق ،لهما نف�س الأولويات ،يعلنان
جهارة �أن ثمة اختالفات بينهما يجب تب�سيطها� ،أو التفاهم ب�ش�أنها ،على �أ�سا�س
من االتفاق على قاعدة م�شرتكة ،على �أجندة م�شرتكة ،م�صاغة بلغة م�شرتكة
وا�ضحة ،ال تقبل عميق اجتهاد لفك تالبيبها� ،أو كبري ت�أويل لفهمها وا�ست�ساغتها
والتعاطي معها.
عمليا� ،أنه يجب على كل ح�ضارة �أن تعرتف مبقد�س ما �سواها
ومعنى ذلك ًّ
من ح�ضارات ،و�إال ف�ستنتفي �سبل احلوار من البدء ،ويبدو اللقاء بالتايل� ،أي
لقاء للحوار ،م�صدر متاهات ومزايدات ،ال جدوى من اال�ستمرار فيه .ف�إذا رف�ض
البع�ض ،باملقيا�س الديني ال�صرف� ،إذا رف�ض معطى �أن امل�سيح مل يبعث يف اليوم
الثالث ،ورف�ض البع�ض الآخر واقعة �أن �ألواح القانون مل تنزل على مو�سى،
ورف�ض فريق ثالث حقيقة �أن حممد  مل يتلق الر�سالة من جربيل � ،إذا
كان املناخ مناخ رف�ض متبادل بامتياز ،ق�ص ًدا �أو بجهالة ،ف�إنه من اال�ستحالة ح ًّقا
اجللو�س جماعة ،يف ظل �إطار معني((( ،فما بالك �إعمال مبد�أ احلوار ،للتداول يف
املختلف حوله� ،أعني يف الذي ينفع ال�ضرع والزرع ،حا ًال وا�ستقبا ًال.
.(((Morin. E, «Le dialogue suppose l’égalité», Interview. Précitée
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قيميا من لدننا ،على تراتبية ما بني احل�ضارات،
لي�ست امل�ساواة هنا ً
حكما ًّ
بل املق�صود هو من القول ب�أن كل احل�ضارات مت�ساوية بهذا ال�شكل �أو ذاك ،ومن
أي�ضا ب�أن هيمنة �إحداها يف زمن ما ،وبف�ضاء جغرايف ما ،هو من الهيمنة
القول � ً
االقت�صادية والع�سكرية وال�سيا�سية احلاملة لها ،املعا�ضدة لها ،ال من قوة ذاتية
خا�صة مت�أتية من �صلبها� ،أو متيز ما ،يعطيها �صفة التفوق وال�سمو على ما �سواها
من ح�ضارات.
املقوم الثالث :لبناء �أي حوار ح�ضاري حقيقي ،كامن يف �ضرورة ا�ستبعاد
كل �أ�شكال الأحكام امل�سبقة� ،أو املبنية على خلفيات �أيديولوجية� ،أو املرتكنة �إىل
تلقائيا عن
ح�سابات جيو �سرتاتيجية� ،أو املرتكزة على �سلوك ا�ستثنائي ،قد ي�صدر ًّ
هذه اجلهة �أو منها ،فتعتربه اجلهة الأخرى �سلوكًا عا ًّما� ،أي من بنية ذات احل�ضارة،
عار�ضا من �أعرا�ضها ،ال يجب القيا�س عليه� ،أو االعتداد به� ،أو �إ�صدار الأحكام
ال ً
على �أ�سا�س من ا�ستح�ضاره يف احلوار.
غالبا ما ت�شرتط وتفرت�ض لأجل� ،إذا مل
هذه املقومات الثالثة هي التي ً
يكن �إجناح �أي حوار بني احل�ضارات ،فعلى الأقل �ضمان �إقامته مبا ي�سهل �سبل
االت�صال والتوا�صل ،املحيلني �صوبًا على التحاور.
�إنها ،دون �شك مقومات �ضرورية و�أ�سا�سية ،لكنها تبقى مع ذلك قا�صرة
وغري كافية� ،إن هي مل تكن م�سبوقة باطالع واف من لدن كل ح�ضارة على
احل�ضارات الأخرى� ،أي �إذا مل تكن م�سبوقة بتوافر القابلية على التعرف� ،أي
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بتوافر النية واال�ستعداد القبليان للتعرف على املحاور� ،أعني للتقرب منه للتعارف
معه باخلطاب العام.
 -4يف �أطروحة التعارف� ،أو يف مدخل القابلية على التحاور احل�ضاري

على النقي�ض من الأطروحتني ال�سابقتني� ،أطروحة ال�صراع و�أطروحة احلوار
احل�ضاري ،يذهب بع�ض املفكرين امل�سلمني �إىل الدفع ب�أطروحة ثالثة((( ،يراد من
خاللها ،لي�س التجاوز على الأطروحتني �إياهما ،بل وتبيان �أن الثانية �ضمنهما
(وهي الأفيد للب�شرية ،الأ�ضمن مل�ستقبلها)� ،إمنا هي بحاجة �إىل مقومات مو�ضوعية
�أ�سا�سية ،و�أوالها على الإطالق مقوم القابلية على التعارف.
فهي (�أعني �أطروحة القابلية على التعارف) ت�أخذ على �أطروحة ال�صراع،
وعالجيا لأزمة الغرب احل�ضارية ،ولأمناط عالقاته بالعامل
نقديا
باعتبارها «خطابًا ًّ
ًّ
أي�ضا «�أن تكون خطابًا موج ًها �إىل
وباحل�ضارات غري الأوروبية» ،كما �أريد منها � ً
الغرب ب�صورة �أ�سا�سية .لذلك ،فهي تنتمي وت�صنف على النظريات الغربية ،التي
تنطلق من نقد التجربة الغربية والفكر الغربي .ومن حيث ن�سقها املعريف ،فهي
تنتمي �إىل املجال الثقايف ،وحتدد به ،لأنها تركز على الأبعاد الثقافية والفكرية
والأخالقية»(((.
((( يتعلق الأمر حتدي ًدا بزكي امليالد ،راجع م�ؤلفه :تعارف احل�ضارات ،دار الفكر ،دم�شق� 225( 2006 ،ص).
((( زكي امليالد ،تعارف احل�ضارات ،دار الفكر ،دم�شق.2006 ،
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وهي ت�ؤاخذ على �أطروحة حوار احل�ضارات ،كونها «جاءت ا�ستجابة لبع�ض
املعطيات وال�ضرورات ال�سيا�سية يف الدرجة الأوىل ،ومن �أجل �أن تكون خطابًا
نقديا بدي ًال خلطاب �صدام احل�ضارات .وقد ظلت تتحدد يف هذا النطاق ،ومل
ًّ
تتحول �إىل نظرية وا�ضحة ومتما�سكة ،وما زال العامل العربي والإ�سالمي يفتقر �إىل
نظرية ،تعرب عن ر�ؤيته يف كيفية التقدم والتح�ضر ،وعن �أمناط عالقاته بالعامل»(((.
بالتايل ،تقول الأطروحة الثالثة�« ،إذا اعتربنا �صدام احل�ضارات بو�صفها
نظرية تف�سريية ،وحوار احل�ضارات بو�صفها نظرية نقدية �أو عالجية ،ف�إن تعارف
احل�ضارات هي نظرية �إن�شائية ،مبعنى �أن القاعدة فيها هي الإن�شاء ولي�س
الإخبار .فقد جاءت لإن�شاء �شكل العالقات املفرت�ض بني النا�س كافة ،حينما
انق�سموا �إىل �شعوب وقبائل ،كما ن�صت الآية الكرمية :ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮊ((( [احلجرات.]13 :

�إن التعارف ،يتابع �صاحب �أطروحة تعارف احل�ضارات« ،هو الذي ي�ؤ�س�س
لأ�شكال احلوار وم�ستوياته ودرجاته ،و�إىل �أ�شكال وم�ستويات ودرجات �أخرى من
أي�ضا ،كالتعاون والتحالف والتبادل والإمناء ،واالندماج
العالقات والتوا�صالت � ً
والتكامل� ،إىل غري ذلك من �صور و�أ�شكال و�أمناط العالقات .وبقدر ما يتطور
((( املرجع ال�سابق.
((( املرجع ال�سابق.
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التعارف ،تتطور تلك ال�صور والأمناط من العالقات والتوا�صالت .وهذا يعني
�أن التعارف ي�سبق احلوار ،وي�ؤ�س�س له �أر�ضياته ومناخاته ،وي�شكل له بواعثه
وحوافزه ،ويطور له �صوره و�أمناطه ،ويرتقي بدرجاته وم�ستوياته .ولهذا ف�إن التعارف
هو القاعدة ولي�س احلوار».
التعارف ،وفق هذه الأطروحة �إذن� ،إمنا غايته الق�صوى التحاور ،على
أي�ضا
�أ�سا�س من احرتام كل خ�صو�صية ح�ضارية للخ�صو�صيات الأخرى ،وغايته � ً
متهيد الطريق املف�ضي حلوار يثمن القيم واملثل العليا ،التي جتمع بني احل�ضارات
املتحاورة� ،أي تلك التي ب�إمكان الأمم والقبائل وال�شعوب �أن تتوحد حولها� ،أو
تتفق على م�ضامينها وغاياتها ،وهكذا.
ومعنى ذلك� ،أن التعارف ال ينفي االختالف يف القيم �أو العقائد ،وال
يلغي التنوع يف �أ�سلوب احلياة �أو �أمناط التمثالت ،بقدر ما يعني احلاجة �إىل اطالع
كل طرف على املنظومة احل�ضارية للطرف الآخر ،ومعرفة مواقفه معرفة جيدة،
واعتبار كل ذلك م�صدر غنى لكال الطرفني ،ال عنوان تنافر �أو تباعد� ،أو عامل
تنابذ �أو ت�صارع.
ويالحظ �صاحب �أطروحة تعارف احل�ضارات� ،أن �أحداث احلادي ع�شر
من �سبتمرب � ،2001إمنا ثوت خلف ت�أجيج االهتمام بالإ�سالم ،لي�س فقط كدين
أي�ضا كح�ضارة ومنظومة قيم ،لكنها وعلى الرغم من ذلك «مل
وكثقافة ،بل و� ً
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تهيئ اللحظة التاريخية النطالقة فكرة �أو نظرية حول تعارف احل�ضارات ،ولكي ال
تتكرر مثل هذه الأحداث مرة �أخرى ،يف �أي مكان من العامل».
�إن التعارف هو املدخل الأ�سا�س ،القمني ب�إدراك احلوار بني احل�ضارات،
وتوافر القابلية لذلك �إمنا هو عن�صر جوهري وحا�سم� ،إذا مل يكن لإجناح احلوار
�إياه ،فعلى الأقل لتحديد القواعد الكربى ،التي من املفرو�ض �أن يقوم عليها ذات
التحاور يف �إطاره العام ،يف عناوينه و�صيغه ،كما يف مظاهره الكربى .بالتايل ،ف�إذا
وحتاورا� ،أو �سيكونا منقو�صني للغاية.
حوارا ً
مل يكن ثمة تعارفًا ،فلن يكون ثمة ً
حتاورا
و�إذا مل تكن القابلية لذلك متوفرة ،فلن يكون ثمة تعارفًا ،ثم توا�صالً ،ثم ً
وهكذا((( (.)27
 -5التحاور احل�ضاري� ،أو يف بعد القابلية
مغيبا من م�سل�سالت احلوار احل�ضاري،
لو كان ثمة بع ًدا
ًّ
غائبا� ،أو ً
جوهريا ً
التي تعقد ب�صددها امل�ؤمترات والندوات واللقاءات هنا وهناك ،و�أن�شئت من �أجلها
مراكز يف البحوث والدرا�سات ،وكرا�سي متخ�ص�صة فيها باملعاهد واجلامعات،
حتما البعد املرتبط بالقابلية.
ف�سيكون ً
((( من م�ستلزمات و�شروط جناح ملتقيات احلوار ،التعارف م�سب ًقا ،واطالع كل طرف على ما تختزنه ح�ضارة
الآخر ،يف كل �أبعادها الدينية والثقافية والفكرية ،ق�صد ا�ستيعابها ومتثلها جي ًدا ،من �أجل االتفاق على مواطن
التالقي ونقاط االختالف ،وبالتايل مناق�شة ومداولة هذه املواطن والنقاط.
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وم�صطلح القابلية ،املق�صود يف هذا الباب� ،إمنا يحيل �صوبًا على املقدرة،
وهذه الأخرية تت�ضمن معاين اال�ستطاعة ،والأهلية ،والأحقية ،والقوة املعنوية،
أي�ضا ولرمبا �أقوى من كل ذلك :النية والرغبة
واجلر�أة ،والإمكان ،والإجادة ،و� ً
والعزمية.
�صحيح �أن قيم الت�سامح ،والتفتح ،وقبول الآخر ،واحرتام االختالف،
والدفاع عن التنوع وغريها ،هي قيم مرتبطة بذات الفرد ،ومبدى قدرته ورغبته
على �إعمالها يف الزمن واملكان .و�صحيح �أنها تنبع من عقلية و�أ�سلوب تفكري ومتثل،
فتعرب بذلك عن خ�صائ�ص احل�ضارة ،التي حتمل عنوانها وفكرها .لكن ال�صحيح
أي�ضا �أن القابلية على االت�صال والتوا�صل واحلوار والتحاور هي ،وبالقدر ذاته
� ً
رمبا ،انعكا�س لبنية نف�سية وذهنية ،ومعطيات �سياق ،و�إكراهات حميط ،ب�إمكانها
ا�ستنبات ذات املقدرة ،كما ب�إمكانها توجيهها� ،أو تكييفها� ،أو تطويعها� ،أو حتريفها
عن امل�سالك القمينة ب�ضمان احلوار والتحاور مع الآخر ،يف اختالف عقيدته
وتباين مرجعيته ،وطبيعة القيم التي ين�شدها �أو يدافع عنها� ،أو تربز ب�أ�سلوب
خطابه �أو ملب�سه �أو م�أكله� ،أو ب�سلوكه مع بني طينته ،كما مع الذين ال يقت�سم
معهم نف�س القيم واملعتقدات والتطلعات.
كبريا من اجلهد والفهم
هي عملية معقدة بكل املقايي�س ،وتتطلب من�سوبًا ً
واالطالع ،وت�ستوجب متابعة دقيقة ملجريات واقع احلال ،لكنها معطى �أ�سا�س
لإدراك مبتغيات احلوار ،والتحاور� ،إن كان ثمة نية وعزمية لإدراك ذلك ح ًّقا.
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�إن العامل اليوم ،ولرمبا �أكرث من �أي فرتة تاريخية �أخرى ،يعاين من �أزمات
بنيوية كربى ،ذات طبيعة �سيا�سية واقت�صادية ،ثقافية ودينية ،ويعرف انفجارات
اجتماعية ،وهجرة مكثفة لبني الب�شر ،وفجوات عميقة يف توزيع الرثوات املادية
م�ستمرا
ودمارا
والالمادية بني ال�سكان ،ويعاين ً
تناق�صا �شدي ًدا يف املوارد الطبيعيةً ،
ً
للبيئة ،ويعاين يف ظل كل ذلك ،بارتفاع كبري يف وترية العنف والتطرف والغلو،
وي�شهد يف الآن ذاته ،ثورات تكنولوجية �ضخمة� ،أ�سهمت وال تزال ت�سهم يف
جماالت �إنتاج وتخزين ونقل وتوزيع وا�ستهالك املاليني من املواد الإعالمية
واملعرفية(((.
ومع ذلك ،فمن ال�صعب معرفة مدى ت�أثري كل ذلك على طبيعة القيم
وحركية الأفكار والثقافات ،دومنا �إعمال ملبد�أي االحتكام للعقل والتحاور،
واالرتكان �إىل ملكة الفهم والإدراك.
منف�صما ومنف�ص ًال عن
مثاليا
ً
�إن قابلية التحاور ،بهذا اجلانب ،لي�ست ً
مطلبا ًّ
تفاعالت الواقع ،بل هي نزوع حقيقي ملعرفة مدى «ا�ستعداد كل ح�ضارة لفهم
الأخرى ،وجتنب �إ�صدار �أحكام م�سبقة عليها ،واالتفاق على �إعادة �صياغة �صورة
الآخر ،يف �إطار الت�سامح ،والرغبة امل�شرتكة يف بلورة قيم �إن�سانية ،لإحداث التفاعل
احل�ضاري .وقد ت�ساعد يف ذلك معطيات املجتمع العاملي اجلديد ،القائم على
((( راجع للتف�صيل يف هذه النقطة :يحيى اليحياوي ،الر�أ�سمالية يف حمك التكنولوجيا� ،أو يف النظام التكنولوجي
للعوملة ،دار الأوائل ،دم�شق ،يناير .2008
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�إنتاج املعلومات وتداولها ب�شكل �سريع ومي�سر ووا�سع ،يتجاوز احلدود اجلغرافية
للح�ضارات والثقافات».
والق�صد هنا �إمنا القول ب�أن التعارف املف�ضي للتحاور احل�ضاري� ،إمنا ي�سهم يف
«عقلنة» النزاعات ،التي قد تن�ش�أ �أثناء تثبيت الهويات الثقافية لهذه احل�ضارات،
�أو التي تتولد يف ظروف الأزمات الكربى ،نتيجة حدوث احتكاكات بني �أبناء
احل�ضارات املختلفة ،ويف بع�ض الأحيان داخل احل�ضارة الواحدة ،كما كان ال�ش�أن
وال يزال بالعديد من احلاالت بالغرب ،كما بال�شرق على حد �سواء(((.
لي�ست القابلية ،ومل تكن يو ًما ،رغبة جمردة �أو عزمية عابرة ،بل هي قناعات
ذاتية وجماعية ،وا�ستعدادات ذهنية ونف�سية ،ال ميكنها �أن تتج�سد �أو تنجح� ،إال
بتوافر �شروط قبلية �أ�سا�سية ،هي:
ال�شرط الأول :ي�ستدعي االحتكام �إىل نا�صية العلم ،والذي ي�ستند
بدوره �إىل «احلقائق الثابتة واملعلومات الدقيقة وال�صحيحة ،واخلربة العملية ،وال
�سيما �إذا كانت مو�ضوعات احلوار تتناول الق�ضايا العامة يف املجتمع ،والدولة
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،وغريها من �ش�ؤون احلكم .ويجب �أن ي�شارك
(((	�إن حوار الثقافات ،على الرغم من �ضرورته ومن �أهميته ،ال يكفي �إذا بقيت الدول الكربى متار�س �سيا�سات
أي�ضا
ا�ستعمارية تو�سعية ،على ح�ساب �شعوب عامل اجلنوب ،وت�ستمر يف حماوالتها جتاهل ال�شرعية الدولية ،و� ً
تطبيق �سيا�سات الكيل مبكيالني ،كما هو احلال اليوم بالن�سبة ل�سيا�سات الغرب جتاه العديد من الق�ضايا ويف
مقدمتها الق�ضية الفل�سطينية ،وق�ضية العراق و�أفغان�ستان.
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املتخ�ص�صون يف مثل هذه املحاورات ،حتى ت�أتي النتائج والأحكام مفيدة ،تخدم
�أغرا�ض احلوار ،وتعود بالنفع على �أفراد املجتمع ورجال احلكم».
أي�ضا ،حد �أدنى
ال�شرط الثاين :ثم ال بد �أن ي�سود يف ظل ذلك ،ومبوازاته � ً
من «حرية الر�أي ،التي تعطي كل طرف من �أطراف احلوار ،احلق يف �أن يقبل �أو
يرف�ض ما يعر�ض عليه من �آراء و�أفكار وعقائد ومو�ضوعات �شتى ،وعلى الآخرين
�أن يحرتموا هذه احلرية» ،يقبلوا بها ،يقدروها حق قدرها ،ويتعاملوا معها على هذا
الأ�سا�س.
ال�شرط الثالث :ثم �إنه من ال�ضرورة مبكان� ،أن يتوفر من بني ظهراين
كل ذلك ،معطى امل�ساواة ،التي تعني يف الإ�سالم مثالً�« ،إلغاء الفروق بني بني
الإن�سان ،ب�سبب اللون �أو اجلن�س �أو الدين �أو اللغة �أو املال �أو العلم ،و�إمنا يكون
التمايز بني النا�س بالعمل ال�صالح ،الذي يعود عليهم جمي ًعا بفائدة ،وله �أجره
على ذلك .وامل�ساواة بهذا املعنى ،تبث الثقة بني النا�س ،وتدفعهم �إىل التعاي�ش
والتعاون».
ال�شرط الرابع :وت�شرتط ،قبل كل ذلك وف�ض ًال عنه� ،ضرورة �إعمال قيمة
أي�ضا ،على اعتبار �أن ذلك «يرفع
الت�سامح ،وهي قيمة كربى دعا �إليها الإ�سالم � ً
احلرج يف العالقات بني النا�س ،ويجعل الإن�سان يرتفع عن الكره والبغ�ضاء ،وروح
الث�أر واالنتقام .وهي �صفات تف�سد وقد تدمر احلياة الب�شرية على الأر�ض ،وتقطع
�سبل التفاهم والتعاون بني النا�س».
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�إن القبول مببد�أ التعارف ،ثم االرتكان �إىل االعرتاف ب�ضرورة ذلك ،وبتوفري
العزمية لبلوغه ،لي�س من ال�صراع احل�ضاري يف �شيء ،وال هو من باب الت�صادم� ،إنه
�إمنا ترجمة ملبد�أ التدافع احل�ضاري والتفاعل بني احل�ضارات« ،مبا يعود على الإن�سان
والب�شرية جمعاء باخلري والفائدة .فالتفاعل عملية �صراعية ،ولكنها متجهة نحو
البناء واال�ستجابة احل�ضارية لتحديات الراهن ،عك�س نظرية �صدام احل�ضارات
التي هي مقولة �صراعية ،تدفع الغرب ب�إمكاناته العلمية واملادية ،ملمار�سة الهيمنة،
ونفي الآخر وال�سيطرة على مقدراته ،وثرواته ،حتت دعوى وتربير �أن نزاعات العامل
املقبلة �سيتحكم فيها العامل احل�ضاري»(((.
�إن الغاية من التدافع هنا �إمنا هو عمارة الأر�ض ،والإبقاء على الأنفع
والأح�سن ،والأكرث فائدة للب�شرية� ،إعما ً
ال لقوله تعاىل ﮋﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ [البقرة.]251 :
هل ثمة قابلية على التعارف ،ثم على التحاور بني احل�ضارات� ،سيما بني
ما ي�سمى باحل�ضارة الغربية واحل�ضارة العربية الإ�سالمية ،اللتان غذيتا �أطروحتي
ال�صراع واحلوار ،ولرمبا �ستغذيانهما �أكرث يف الآماد املنظورة؟
قد ال ي�ستطيع املرء �إعمال املقاربة التعميمية ،للقول ب�أنه لي�س ثمة قابلية
باملرة� ،أعني لي�س ثمة ا�ستعدا ًدا من لدن هذا الطرف كما من لدن ذاك ،للتعرف
((( زكي امليالد ،تعارف احل�ضارات ،مرجع �سابق.
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على بع�ضهما البع�ض ،بغاية التعارف ،ثم التحاور� .إذ ثمة مفكرون ،وفال�سفة،
وعلماء اجتماع ودين ،ونخب ثقافية ،وباحثني بالعديد من مراكز الدرا�سات،
تتوفر لديهم ذات القابلية ح ًّقا ،ويعملوا ،فرادى �أو جمتمعني ،للدفع بالتحاور �إىل
�أق�صى مدى ممكن ،ب�صرف النظر عن الغايات والأهداف واخللفيات ،ولرمبا بغ�ض
الطرف عن توا�ضع النتائج املحققة حلد ال�ساعة(((.
لكن الثابت ،على الرغم من ذلك� ،أن واقع احلال �إمنا يبني بجالء� ،أن ذات
ن�سبيا
القابلية لدى الغرب غري م�ؤكدة ً
دائما وبكل الأزمان� ،إذ قد يزداد من�سوبها ًّ
يف احلاالت العادية ،لكنها ترتاجع بقوة ،كلما طر�أ طارئ �أو ا�ستجد م�ستجد ،كما
احلال ب�أعقاب �أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب ،حيث ازداد من�سوب الالحوار
لدى الغرب� ،أو ب�سياق تزايد اخلطاب الأ�صويل ،لدى بع�ض اجلماعات املتبنية
ل�سلوك العنف والغلو والتطرف ،يف العامل العربي الإ�سالمي ،والتي ترف�ض
بدورها معظم �أ�شكال احلوار والتحاور مع الغرب(((.
((( انظر بهذه الزاوية :روجيه غارودي ،حوار احل�ضارات ،تعريب :عادل العوا ،من�شورات عويدات ،بريوت
.1978
((( يعاب على هنتنغتون حديثه عن «احلدود الدامية للإ�سالم» ،ب�إغفال تام من لدنه «للحدود الدامية امل�سيحية» ،بني
الأرثوذوك�س والكاثوليك يف البلقان ،و«احلدود الدامية الهندو�سية» ،يف ك�شمري ويف �سريالنكا� ،أو «احلدود الدامية»
ب�سبب م�صالح الدول الأوروبية �أو الأمريكية الكربى ،يف خطوط التما�س بني ال�شمال واجلنوب .كيف �إذن ميكن
تق�سيم العامل املعا�صر وتاريخه املتالحم بني بع�ض احل�ضارات الكربى� ،إىل حميطات قابلة للتحديد بدقة؟ ثم �إن
املعارك التي دارت رحاها بني ال�صرب والكروات ،والبو�سنيني ،بعنف قل نظريه ،هل هي حروب متعلقة بالهوية،
�أم باملا�ضي ،مع �أن لدى هذه ال�شعوب الثالثة ،الكثري من ال�صفات امل�شرتكة؟ فهم جمي ًعا� ،سالفيون ،ويتحدثون
اللغة نف�سها ،وخا�ضوا الكفاح امل�شرتك �ضد �أعدائهم اخلارجيني ،خالل قرون ،و�شكلوا �أمة =
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�إن احل�ضارة العربية الإ�سالمية (والعرب وامل�سلمون بوجه عام) ال تزال،
يف العديد من احلاالت املالحظة ،تخ�ضع ل�صور منطية ومقاربات اختزالية ،ال
تعمل ماكينة الإعالم اجلماهريي بالغرب� ،إال على تكري�سها وجتذيرها ،و�إ�شاعتها
على نطاق وا�سع .ولعل ما تقوم به كربيات اجلرائد واملجالت الغربية ،وما تروجه
م�ؤ�س�سات الإنتاج التلفزيوين وال�سينمائي� ،إمنا يدلل على �سيادة الأحكام
امل�سبقة ،وتعذر �إمكانات ا�ستنبات متثالت تقر�أ احل�ضارة العربية الإ�سالمية يف
�سياقها العام ،ال �أن ت�أخذ منظومتها العقدية والقيمية بجريرة بع�ض من حكامها،
�أو بالقيا�س �إىل ف�صيل مت�شدد من �أبنائها(((.
أي�ضا من داخل الغرب ،بنظرة دونية،
وهذه احل�ضارة ال يزال ينظر �إليها � ً
ا�ستعالئية وا�ستكبارية ،لي�س فقط ب�سبب احتكام الغرب �إىل مقومات الع�صر،
�أو بحكم توفره على نا�صية املعرفة والعلم والتكنولوجيا� ،أو توافر مقومات
أي�ضا على اعتبار تراجع
الدميوقراطية وحقوق الإن�سان من بني �أ�ضلعه ،ولكن � ً
عطاء هذه احل�ضارة (العربية الإ�سالمية �أق�صد) ،وان�سداد م�سالك العطاء والإبداع
= للتذكري فقط ،ي�ؤكد عامل التاريخ الربيطاين �إريك ج .هوب�سبون �أنه "لي�س هنالك �أكرث من ع�شر دول،
ولغويا ،من بني الـ 185دولة يف العامل .ومن املحتمل� ،أنه ،ما من دولة ،ت�شتمل على جممل
عرقيا ًّ
متجان�سةًّ ،
الأمة ،حيث تعلن ذلك بنف�سها".
((( يف الوقت الذي بد�أت املطالبات تزداد فيه من �أجل العودة للقيم امل�سيحية الأ�صل ،من قبيل الت�سامح والعدل
والتعاي�ش امل�شرتك واالحرتام املتبادل ،بغر�ض حتقيق احلد الأدنى من التعاي�ش مع القيم الإ�سالمية ،ف�إن �أتباع
احل�ضارة الإ�سالمية مطالبون بدورهم ب�أن ي�سايروا ذلك� ،أي ب�أن يعملوا على االرتقاء يف التعامل وال�سلوك
احل�ضاري� ،إىل م�ستوى قيم الإ�سالم الدينية والثقافية واحل�ضارية ،واعتماد املواقف املتنا�سبة مع ذلك ،مع
العمل على االنفتاح على م�ستجدات الع�صر ،والتحوالت الكربى التي تعتمل من بني ظهرانيه.
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واالجتهاد لديها ،واكتفائها با�ستهالك ما ي�أتيها من الغرب ،يف تلميح �إىل تفوق ما
للح�ضارة الغربية(((.
باملقابل ،مل ي�ستطع العرب وامل�سلمون ،فيما يخ�صهم ،مل ي�ستطيعوا ت�سويق
القيم الكربى التي تكتنزها احل�ضارة العربية الإ�سالمية (�سيما قيم احلق والعدل
والت�سامح واحلوار) ،ومل ينجحوا فيما بينهم يف ا�ستنبات خطاب موحد ،بغر�ض
تقدميه� ،أو تقدمي احلد الأدنى من امل�شرتك فيه للغرب ،ال بل �إن �صراع املذاهب
والطوائف ،وترا�شق بع�ضهم البع�ض باالجتهادات والتف�سريات والت�أويالت
والفتاوى ،مل يعمل �إال على خلط الأوراق يف ذهننا وذهن الغرب ،وت�شتت
املجهودات هنا وهناك ،دون تن�سيق كبري يذكر ،وترك املجال وا�س ًعا �أمام �سلوك
الغلو والتطرف والتكفري ورف�ض الآخر ،جملة وبالتف�صيل.
وجماهريا ،وقد يكون
نخبا
قد يكون مكمن التق�صري يف العرب وامل�سلمنيً ،
ً
ثمة من الأحداث (من قبيل الر�سوم الدمناركية امل�سيئة للر�سول الكرمي) ما ي�ؤجج
((( يف �سياق التفاعل احل�ضاري املراد تفعيله ،قد يقول املرء باحتمال تقدم ح�ضارة على ح�ضارة �أخرى ،بهذا
اجلانب �أو ذاك ،كما هو ال�ش�أن مع احل�ضارة الغربية اليوم� ،إذ بلغت املدنية م�ستويات جد متقدمة .لكن القول
ب�أف�ضلية ح�ضارة على ح�ضارة �أخرى ،هو قول جمانب لل�صواب والإن�صاف ،و�إال فمن ي�ستطيع �أن يثبت �أن هذه
حما؟ وهل ثمة مقيا�س حمدد،
احل�ضارة �أو تلك هي �أف�ضل من الباقي� ،أو �أنها �أكرث عطاء ،و�أقوى رمزية وت�سا ً
اللهم �إال بع�ض املقايي�س املادية املجردة ،ل�ضبط العنا�صر الالمادية املكتنزة بهذه احل�ضارة �أو تلك؟ ثم لو كان
ثمة �صراع ،و�سلم املرء ب�أن الغلبة باتت فيه لهذه احل�ضارة على تلك ،فهل بالإمكان الت�سليم ب�أن ذات الغلبة
هي غلبة نهائية ،حتمية و�أبدية؟ وهل ميكن للمرء اجلزم بعدم وجود قيم �إن�سانية ،ت�شرتك فيها هذه احل�ضارة
كما تلك ،قيم الت�سامح واحرتام الكرامة الإن�سانية ،والقبول باالختالف يف القيم الروحية واملادية ،واالرتباط
بالهوية وهكذا؟
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التنابذ ،ويفجر كيانات الغ�ضب والكراهية .لكن ما القول يف املقابل ،يف الدرا�سات
التي تبني �أن ما يدر�سه التالميذ عن الإ�سالم والعامل الإ�سالمي بالغرب ،ال
يزيد على  3باملائة من املقرر الدرا�سي ،و�أن  97باملائة من املقرر ،خم�ص�صة لتاريخ
�أوروبا و�أمريكا ،ويف الغالب ما يكون اجلزء املخ�ص�ص للعامل الإ�سالمي� ،ضمن
ما يخ�ص�ص لدول وح�ضارات ما يعرف بدول العامل الثالث� ،سواء من الناحية
اجلغرافية �أو التاريخية� ،أو يف �إطار توزيع الرثوات الطبيعية يف العامل ،بينما جتعل
ذات املناهج من احل�ضارة الغربية (الأوروبية و�إىل حد ما الأمريكية) املحور
الأ�سا�سي ،الذي دارت وتدور حوله الأحداث التاريخية الكربى(((؟
وما القول يف اتهام البابا للإ�سالم ب�أنه دين عنف ،و�أن الإ�سالم مل ي�أت
بجديد؟ وما القول يف بلدان �أوروبا التي تعترب ا�ستعمارها لبلدان العامل الثالث،
و�ضمنها دول عربية و�إ�سالمية ،عمل بناء ح�ضاري؟ وما القول يف �إقبالنا على
تعلم لغات الغرب وقراءة تراثه وفكره ،وخماطبته ب�أدواته ال�سيميائية ،يف حني ال
(((
جند من لدنه �سلوكًا مماث ًال باملقابل؟

((( زكي امليالد« ،تعارف احل�ضارات» ،مرجع �سابق.
((( من املفارقات الكربى �أن �أوروبا التي هي اليوم وكر اال�ستعالء والتجرب ،هي نف�سها �أوروبا التي احت�ضنت
أي�ضا نف�س �أوروبا التي �ألهمت حركات التحرر واال�ستقالل
الأفكار التحررية منذ القرن الثامن ع�شر ،و� ً
الوطني ،للعديد من �شعوب العامل ب�أوا�سط القرن املا�ضي.
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هذه عوامل و�أحداث قد تبدو عابرة وغري ذات بال كبري ،لكنها ت�ؤ�شر لي�س
أي�ضا تدنيه
فقط على تدين من�سوب القابلية على التحاور من لدن الغرب ،بل و� ً
لديه ،فيما يخ�ص مبد�أ التعرف والتعارف ،املحيلني �صوبًا على احلوار والتحاور.
حوارا ما بني احل�ضارتني الغربية والعربية
بالتايل ،فلو �سلمنا ب�أن ثمة ً
الإ�سالمية ،على الأقل مبقيا�س ما يعقد من م�ؤمترات وما يعمد �إىل �صياغته من
كتب ودرا�سات حول ذلك ،ف�إننا ال ن�ستطيع �أن ن�سلم ب�أنه قد يقوم ،فما بالك �أن
ي�ستقيم بلغة التعارف.
 -6على �سبيل اخلتم
كائنة ما تكن الت�سميات املروج لها هنا وهناك ،بالغرب وبال�شرق ،للتعبري
عن طبيعة العالقة القائمة بني احل�ضارة الغربية (بلغة �صمويل هنتنغتون)
واحل�ضارات الأخرى ،و�ضمنها حتدي ًدا احل�ضارة العربية الإ�سالمية ،ف�إنها تبقى يف
تو�صيفاتها �صراعية املنحى ،ويف امل�أمول منها حتاورية الطبيعة والطبع(((.
�إن �أطروحة هنتنغتون �أطروحة �إنذارية وحتذيرية بامتياز ،تنطلق من مالحظة
ومتثل ما يجري بواقع احلال ،مفادها ت�أ�شري الكاتب على �ضرورة اتخاذ �سبل احلذر
((( لو مل يكن ثمة تفاعل وتالقح وتكامل ح�ضاري ،وكان مبقابله �صراع وتدمري وا�ستهداف لكل ح�ضارة ملا قبلها
من ح�ضارات ،ملا بلغت احل�ضارة الغربية ما هي عليه اليوم .يقول برنارد لوي�س بهذا اخل�صو�ص« :لقد كانت
هناك ح�ضارات مهيمنة يف املا�ضي ،وبدون �شك �ستكون هناك �أخرى يف امل�ستقبل .احل�ضارة الغربية تدمج
حداثات �سابقة عديدة ،مبعنى �أنها مرثية ب�إ�سهامات وت�أثريات ثقافية �أخرى� ،سبقتها يف الزعامة ،وهي نف�سها
غربيا حل�ضارات �أخرى �ست�أتي».
ثقافيا ًّ
�سترتك �إرثًا ًّ
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واحليطة من احل�ضارات غري الغربية ،التي حتتكم �إىل معتقدات وقيم ومتثالت
للآخر ،ال تت�ساوق يف جمملها مع «النموذج الغربي» ،ترف�ض القبول مبرجعيته،
ترفع لواء الرف�ض والتطرف بوجهه ،وتلوح بنا�صية الغلو والتع�صب ب�إزائه(((.
�أما اخلطاب املتبني لأطروحة حوار احل�ضارات ،فهو خطاب من ف�صيلة رد
الفعل على الأطروحة ال�سابقة ،متطلع لتقوي�ض �أ�س�سها والطعن فيها ،على الأقل من
زاوية االعتقاد ب�أن احل�ضارات ال تت�صادم ،بل تتحاور بجهة التكامل والتالقح ،ب�أفق
�إفراز احلد الأدنى من القيم الكونية امل�شرتكة ،التي ال م�صلحة لطرف من طريف �أو
�أطراف املعادلة �أن يقو�ضها� ،أو يفرط فيها ب�أي �شكل من الأ�شكال .مطلب احلوار هنا
هو الأهم ،وهو قائم بكل الأحوال� ،سواء بظل وجود ال�صراع� ،أم ب�سياق انتفائه(((.
�إن البعد اجلوهري الغائب يف �أطروحة حوار احل�ضارات ،ال يكمن يف طابعها
الوقائي ال�صرف ،ناهيك عن م�ضمونها االتقائي ،وال يكمن يف طبيعتها «امل�ساملة»،
واملهادنة و�إىل حد ما املو�ضوعية ،بل ويكمن يف انعدام املقومات الأ�سا�سية ل�ضمان
((( راجع بهذه النقطة :مهدي املنجرة ،احلرب احل�ضارية الأوىل :ما�ضي امل�ستقبل وم�ستقبل املا�ضي ،عيون ،الدار
البي�ضاء.1990 ،
((( يقول الأمري ت�شارلز�« :إن الذي يربط العاملني الغربي والإ�سالمي �أقوى بكثري مما يق�سمهما .فامل�سلمون
وامل�سيحيون واليهود جميعهم �أ�صحاب كتاب .والإ�سالم وامل�سيحية ي�شرتكان يف النظرة الوحدانية :الإميان
ب�إله واحد ،وب�أن احلياة الدنيا فانية ،وبامل�س�ؤولية عن �أفعالنا ،والإميان بالآخرة� .إننا ن�شرتك يف كثري من القيم...
�إن الإ�سالم جزء من ما�ضينا ومن حا�ضرنا ،يف جميع جماالت البحث الإن�ساين ،وقد �أ�سهم يف �إن�شاء �أوروبا
املعا�صرة� .إنه جزء من تراثنا ،ولي�س �شي ًئا منف�ص ًال عنه� ...إننا ما زلنا نحتاج �إىل بذل جهد �أكرب لتفهم كل منا
الآخر ،و�أن نتخل�ص من �سموم التفرقة ،ومن �أ�شباح اخلوف والت�شكيك .وكلما طال م�شوارنا يف هذا الطريق،
ف�إننا نكون قد خلقنا عاملًا لأطفالنا وللأجيال املقبلة».
من حما�ضرة له مبركز الدرا�سات الإ�سالمية بجامعة �أك�سفورد� ،أكتوبر .1993
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ذات احلوار ،ويف مقدمة املقومات �إياها ،مقوم التعارف ،ثم مقوم القابلية على
التعارف ،بغر�ض االت�صال والتوا�صل ،ثم احلوار والتحاور.
�إن فكرة القابلية على التحاور �إمنا ت�ستوجب توافر املقدرة واال�ستطاعة،
وكذلك احلاجة ،ثم النية ،ثم الرغبة يف قبول منظومة الآخرًّ � ،أيا يكن م�ستوى
االختالف معه� ،أو مدى تنافر املرجعيات القائمة بني الطرفني(((.
وعلى هذا الأ�سا�س ،ف�إذا كان التعارف ،املرتكز على االطالع على ح�ضارة
الآخر ،هو املدخل ال�ضروري ،و�إن كان غري كاف لإقامة حوار من نوع ما ،ف�إن توافر
إحلاحا وملحاحية و�ضرورة� ،شريطة �أال تكون ذات القابلية
القابلية يبدو لنا �أكرث � ً
مرتكزة على �أحكام م�سبقة� ،أو حمكومة ب�شروط قبلية �أو مبنية على �أ�سا�س �شيطنة
هذا الطرف لذاك ،وهكذا(((.
اعتباطيا� ،أو من قبيل اجلهد امل�ضيع
�إن ا�ستنبات هذه القابلية لي�س عم ًال
ًّ
للوقت ،امل�ستهلك لالجتهاد ال�صرف� ،إنه البعد الذي يوفر الأدوات والأعتدة
((( مادام هناك جهل بالإ�سالم ،وجتاهل للبعد احل�ضاري الذي يدفع به ،ف�إن من املتعذر حمو �آثار وتداعيات
النظرة التي ترى فيه دين �صراع� .إن مفهوم حوار احل�ضارات يكاد يفرغ من م�ضمونه ومن حمتواه احلقيقي،
طاملا مل يننب على �أ�سا�س من التعارف امل�سبق ،الكفيل بانفتاح كل طرف على الطرف الآخر ،وطاملا مل يقم
على �أ�سا�س من احرتام اخل�صو�صيات الدينية والثقافية لكل ال�شعوب والأمم واحل�ضارات .وهذا لن يتم �إال
با�ستبعاد �أي �ضرب من �ضروب الهيمنة الفكرية �أو الثقافية �أو ما �سواها ،والتي تتغي�أ فر�ض قطبية كونية ،من
خالل م�سل�سالت العوملة االقت�صادية والإعالمية والع�سكرية وغريها.
(((	�إنه ال قيمة لأي حوار ح�ضاري طاملا مل ت�سع كل ح�ضارة طرفًا يف هذا احلوار� ،إىل التعرف على احل�ضارات
الأخرى ،بغر�ض فهم مكوناتها وا�ستيعاب قيمها ومثلها ،على الأقل من زاوية ت�صحيح العديد من الت�صورات
اخلاطئة ،التي تكون قد تكونت جراء عوامل تاريخية �أو دينية �أو �أيديولوجية �أو ما �سواها.
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ال�ضرورية للدخول يف حوار جدي وفعال وناجع مع الآخر .واملعني يف هذه
اجلزئية هم بالتحديد «الفال�سفة ،واللغويون ،و�أ�صحاب الدرا�سات الثقافية
وال�سيا�سية والتاريخية والدينية والقانونية واالقت�صادية (قبل خرباء ال�سوق
امل�صرفية وال�شبكات املعلوماتية) ،والذين يجب �أن يعملوا ب�صدق على حتليل
كل ما يحيط بالتوا�صل بني احل�ضارات وم�شاكله ،واحلواجز التي تعيق تقدمه نحو
تعاون ح�ضاري طويل الأجل ،بعي ًدا عن احل�سابات االقت�صادية ق�صرية الأجل،
التي تواجه خماطر جمة ،نتيجة عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي على �أي
حال ،ما ا�ستمرت الأو�ضاع الداخلية والتوازنات الإقليمية على ما هي عليه»(((.
هل يعقل ،بزمن ال�شبكات الرقمية العاملية ،وتوافر �سبل بلوغ خمتلف
�أ�شكال البيانات واملعلومات واملعارف ،وحتول العامل �إىل «قرية �صغرية» ،هل يعقل
�أال تتوفر القابلية ملعرفة الآخر ،قبل الإقبال على معرفته ،وحماورته بالتايل باملبا�شر
احلي؟
�إن ثورة تكنولوجيا الإعالم واملعلومات واالت�صال ،وانفجار امل�ضامني من
بني ظهراين �شبكة الإنرتنت ،والتعدد الهائل للقنوات التلفزيونية املقتنية للأقمار
ال�صناعية وما �سواها� ،إمنا �أ�سهمت يف ات�صال النا�س فيما بني بع�ضهم البع�ض ،دومنا
((( القول بهذا ال يعني القول ب�أن امل�س�ألة حم�صورة ومقت�صرة على النخب والدار�سني والأكادمييني .بالعك�س من
حتد ي�سائل كل ال�شرائح االجتماعية والثقافية والدينية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين وما �سواها� .أمل
ذلك ،فهو ٍّ
يت�ضرر امل�سلم العادي من الت�ضييقات التي ت�أتت من التف�سري الت�آمري لأحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب
 ،2001ومن التوظيفات اجلانبية التي ا�ستتبعتها على حرية الأفراد واجلماعات وحركتهم؟
راجع بهذه النقطة :زكي امليالد ،تعارف احل�ضارات ،مرجع �سابق.
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�إكراهات كربى تذكر ،ودومنا رقابة كبرية على مرا�سالتهم و�سبل بلوغهم لبنوك
املعطيات واملعرفة ،لكنها �أ�سهمت وبالآن ذاته ،يف تقلي�ص التوا�صل الإن�ساين
فيما بينهم ،ال بل وحتولت ،يف العديد من �أعتدتها وم�ضامينها� ،إىل و�سيلة لزعزعة
منظومات القيم ،املتجذرة من بني ظهراين هذه احل�ضارة كما تلك� ،أو الدفع �إىل
الت�شكيك يف هذا املعتقد �أو ذاك.
ثم هل يعقل �أن يبقى «احلوار» متوق ًفا على ثنائية «ملاذا يكرهوننا ،يقول
البع�ض ،ملاذا يعادوننا ،يقول البع�ض الآخر؟» ،املرفوع لوا�ؤها بالغرب كما بال�شرق،
يف زمن باتت �سبل االطالع على منظومة الآخر متي�سرة ،و�إىل حد بعيد؟ هل يعقل
�أن ي�ستمر التدثر خلف امل�صالح الآنية ،الق�صرية املدى ،واملادية املبا�شرة ،لتمرير
�أطروحات ،من �ش�أنها الرفع من من�سوب االحتقان بني الأقوام والدول وال�شعوب؟
�إن الب�شر ،يقول قائل ،ال يت�صارعون على املا�ضي ،بل على احلا�ضر
وامل�ستقبل ،وال يتناف�سون على اجلنة� ،أو على مكارم الأخالق ،بقدر ما يتناف�سون
على الرثوة وال�سلطة والقوة(((.
(((	�إن احلوار احل�ضاري �ش�أن ثقايف يف �أكرث من جانب ،ولي�س مرتبطًا بال�ضرورة بالق�ضايا الدينية ال�صرفة ،التي هي
من �صلب فر�ضيات ومبادئ ومواقف الإميان ،ويعتربها �أ�صحابها ق�ضايا مقد�سة ،ال يجوز االقرتاب منها .فيما
عدا ذلك ،فكل �شيء مطروح للنقا�ش ،من قبيل �آفاق االنفتاح والتوا�صل الإن�ساين ،والتي ت�شرتط بدورها
ومن �أجل حتققها ،االعرتاف بالآخر ،وتفهم مطالبه ومقا�صده ،و�إدراك متثالته على قدم من امل�ساواة والندية،
وعدم ا�ستفزازه بالتمييز �أو التحقري �أو الإلغاء �أو الإق�صاء �أو ما �سوى ذلك� .إن العن�صر الثقايف ال ميكن �أن يكون
غالبا ما يكون خيطها
�سببا من �أ�سباب ال�صراع احل�ضاري .ال�سبب كامن يف طبيعة ال�سيا�سات املعتمدة ،والتي ً
ً
الناظم امل�صالح االقت�صادية واال�سرتاتيجيات ال�سيا�سية ،والعالقات الدبلوما�سية التي تن�سجها هذه الدولة �أو
املجموعة من الدول مع ما �سواها من دول وجمموعات� .إن احلوار احلقيقي يجب �أن مير عرب الت�سامح� ،أي =

425

يف القابلية على التعارف احل�ضاري ..البعد اجلوهري الغائب

425

ولكنهم ،من خالل احلوار والتوا�صل فيما بينهم ،ميكن �أن يعي�شوا فوق
�سفينة الأر�ض بتحابب واحرتام متبادلني ،قائمني على جمموعة قواعد ،من
�أهمها :احرتام حقوق الآخرين وحرياتهم ،واالعرتاف والقبول باالختالفات
الفردية ،وتعلم كيفية اال�صغاء للآخرين واالت�صال بهم وفهمهم، وتقدير التنوع
واالختالف الثقايف ،واالنفتاح على �أفكار الآخرين وفل�سفاتهم ،واالعرتاف ب�أن
لي�س هناك فرد �أو ثقافة �أو وطن �أو ديانة ،حتتكر املعرفة واحلقيقة ،كاال�ستعالء
والتمييز والعن�صرية ،وغريها من املقوالت امل�ضادة للت�سامح ،والتي ولدت من
رحمها ،حركات العنف امل�ؤدلج وامل�ؤطر وامل�سي�س ،باعتباره الركن الأ�صلب من
�أحادية عقائدية ،مطلقة ال�صواب.
يقول الأ�ستاذ جون �إ�سبوزيتو« :كما يحلم البع�ض واملاليني يف �شمال
�إفريقيا ،وال�شرق الأو�سط ،وو�سط �آ�سيا وجنوبها ال�شرقي ،يف �إيجاد نظام عاملي
جديد ،ويتطلعون �إىل دور �أكرب من التحرر ال�سيا�سي والدميوقراطي ،ف�إن ا�ستمرار
حتديا� ...إن معظم
حيوية الإ�سالم والتحركات الإ�سالمية ،ال متثل تهدي ًدا بل ًّ
التحركات الإ�سالمية لي�ست بال�ضرورة �ضد الغرب� ،أو �ضد الواليات املتحدة� ،أو
حتديا لبع�ض الفر�ضيات التي ا�ستقرت عليها
�ضد الدميوقراطية .و�إذا كانوا ميثلون ًّ
نظم معينة �أوتوقراطية� ،إال �أن هذه التحركات لي�ست بال�ضرورة تهدي ًدا للم�صالح
الأمريكية� .إن التحدي الذي يواجهنا هو �أن نفهم بطريقة �أف�ضل ،تاريخ وحقائق
= عرب انفتاح «الذاكرات» التاريخية على بع�ضها البع�ض ،وهذا ي�ستوجب معرفة الثقافة واللغة ،لي�س فقط على
امل�ستوى الأكادميي والنخبوي ،بل يف �إطار جماهريي �أو�سع ،وعلى م�ستوى و�سائل الإعالم واالت�صال.
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العامل الإ�سالمي ،و�أن نتعرف على تنوعه ووجوهه املختلفة ،بد ًال من �أن نت�صور
إ�سالميا»(((.
�صورة متثل تهدي ًدا � ًّ
وحده ،ليدلل على �أن
�أزعم �أن هذا املقتطف من قول رجل غربي ،كاف َ
حلقة الو�صل املفقودة يف العالقة بني احل�ضارات باملا�ضي ،كما باحلا�ضر ،كما
بالقادم من �أيام� ،إمنا تكمن يف انعدام القابلية على التعارف ،باعتبارها املدخل
الأ�سا�س للقابلية على احلوار والتحاور احل�ضاري.

(((Cf : John Esposito et F. Burgat (Eds.), «Modernizing islam: sphere in the Middle East and
.Europe», New religion in the public Brunschwig, Rutgers University Press, 2003
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الإمام الأكرب �أحمد الطيب

�شيخ الأزهر ال�شريف (مار�س  -2010حتى الآن) .رئي�س جامعة
الأزهر (�سبتمرب  -2003مار�س  .)2010تقلد من�صب الإفتاء(مار�س-2002
�سبتمرب .)2003عميد كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية بجامعة الأزهر ،كما
ا�شتغل بالبحث والتدري�س يف جامعات :الإمام حممد بن �سعود بالريا�ض ،وجامعة
قطر ،وجامعة الإمارات ،واجلامعة الإ�سالمية العاملية ب�إ�سالم �آباد /باك�ستان .ع�ضو
بالعديد من املجال�س واملجامع واللجان العلمية والإ�سالمية ،امل�صرية والعربية ،وله
العديد من امل�ؤلفات والدرا�سات.
الدكتور حامت بو�سمة

()hatemboussemma@hotmail.com

باحث �أكادميي تون�سي ،ح�صل على �شهادة الدكتوراه يف العلوم الإ�سالمية
من املعهد العايل لأ�صول الدين �سنة 2007م� ،أ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم الفقه
وعلومه ،له العديد من امل�ؤلفات والدرا�سات.
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الدكتور زكي امليالد
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()almilad@almilad.org

كاتب وباحث �سعودي ،خمت�ص يف الفكر الإ�سالمي والإ�سالميات
املعا�صرة ،رئي�س حترير جملة الكلمة ،ع�ضو يف عدد من امل�ؤ�س�سات والهيئات
العلمية والفكرية العربية والإ�سالمية ،له العديد من امل�ؤلفات والدرا�سات.
الدكتورة �سارة حكيمي

()sou7bafialah@yahoo.fr

كاتبة وباحثة تون�سية ،دكتوراه يف العلوم الثقافية� ،شاركت يف العديد من
الأن�شطة الثقافية يف تون�س وخارج تون�س.
الدكتور �سامح فوزي

()sameh.fawzy@bibalex.org

�صحفي وباحث م�صري ،ي�شغل الآن من�صب مدير مركز درا�سات التنمية
باملكتبة ،يكتب بانتظام يف عدد من ال�صحف باللغتني العربية والإجنليزية ،وله
كتب و�أبحاث ن�شرت باللغات العربية والإجنليزية والفرن�سية ،ع�ضو بالفريق العربي
للحوار الإ�سالمي امل�سيحي ،ومهتم بق�ضايا املواطنة ،وامل�سيحيني العرب.
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()saidbensaidalaoui@gmail.com

باحث �أكادميي مغربي ،رئي�س �سابق لكلية الآداب والعلوم الإن�سانية
يف الرباط ،ورئي�س �سابق جلامعة حممد اخلام�س ،ع�ضو يف عدد من الهيئات
وامل�ؤ�س�سات العربية والدولية ،له العديد من امل�ؤلفات والدرا�سات.
الدكتور عا�صم حفني

()ahefny@yahoo.com

باحث �أكادميي م�صري ،حما�ضر يف ق�سم الدرا�سات العربية والإ�سالمية
يف مركز الدرا�سات ال�شرق �أو�سطية بجامعة ماربورج الأملانية ،ع�ضو يف عدد من
امل�ؤ�س�سات والهيئات املهتمة بالدرا�سات الإ�سالمية وحوار احل�ضارات.
الدكتور حممد مراح

()marahmohamed@yahoo.fr

باحث �أكادميي جزائري� ،أ�ستاذ حما�ضر يف كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
جامعة العربي مهيدي� ،شارك يف العديد من الندوات وامل�ؤمترات العلمية والثقافية
يف اجلزائر وخارجه ،له العديد من امل�ؤلفات والدرا�سات.
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الدكتور حممد بن�صالح
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()bensalah24@yahoo.fr

باحث مغربي ،خبري يف املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة� ،أ�شرف
على العديد من الور�ش والدورات التدريبية يف التعددية الثقافية واحلوار بني
احل�ضارات ،له العديد من الكتابات والدرا�سات املن�شورة.
الدكتور حممد عمارة

كاتب ومفكر �إ�سالمي م�صري ع�ضو هيئة كبار العلماء بالأزهر ال�شريف،
بعد التخرج يف اجلامعة �أعطى كل وقته وجهده مل�شروعه الفكري ،فجمع وحقق
ودر�س الأعمال الكاملة لأبرز �أعالم اليقظة الإ�سالمية احلديثة� ،أ�سهم يف حترير
العديد من املو�سوعات ال�سيا�سية واحل�ضارية والعامة ،له العديد من امل�ؤلفات
والدرا�سات ،م�ست�شار مدير مكتبة الإ�سكندرية.
الدكتور حممد كمال الدين �إمام

باحث �أكادميي م�صري� ،أ�ستاذ ال�شريعة بكلية احلقوق جامعة الإ�سكندرية،
ع�ضو يف العديد من الهيئات وامل�ؤ�س�سات العلمية والفكرية امل�صرية والدولية،
خبري باملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،له العديد من امل�ؤلفات والدرا�سات،
م�ست�شار مدير مكتبة الإ�سكندرية.
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()myades6@hotmail.com

كاتب وباحث م�صري ،خبري �سابق وم�ست�شار يف منظمة اليون�سكو ،ترجم
العديد من امل�ؤلفات ،ومنها م�ؤلفات الدكتور علي عزت بيجوفيت�ش ،كما له
العديد من امل�ؤلفات والدرا�سات.
الدكتورة نادية حممود م�صطفى

()nmostafa56@yahoo.com

باحثة �أكادميية م�صرية� ،أ�ستاذ العالقات الدولية ورئي�س ق�سم العلوم
ال�سيا�سية بكلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية جامعة القاهرة ،مديرة �سابقة ملركز
الدرا�سات احل�ضارية وحوار الثقافات بكلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية جامعة
القاهرة ،لها العديد من امل�ؤلفات والدرا�سات.
الدكتور يحيى اليحياوي

()elyahyaoui@elyahyaoui.org

باحث �أكادميي مغربي� ،أ�ستاذ التعليم العايل بكلية احلقوق ق�سم اقت�صاد
املعرفة وال�شبكات الرقمية بجامعة حممد اخلام�س يف الرباط ،ح�صل على جائزة
املغرب الكربى للكتاب �سنة 1996م ،له العديد من امل�ؤلفات والدرا�سات.
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الوظيفة
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مدير وحدة المعلومات
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الأ�سيوي

4
5
6
7
8
9

�صحفي  -جريدة الأهرام

باحثة في ال�شئون
الإ�سالمية -دكتوراة في
ال�شيماء الدمردا�ش العقالي
الدرا�سات الإ�سالمية
خبير ال�سكان ودرا�سات
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كلية االقت�صاد والعلوم
�أمل حمادة
ال�سيا�سية
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االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية

البريد الإلكتروني
ibrahimz@iiu.edu.my
;elazazy5@gmail.com
el-azazy-5@yahoo.com
fakharani@hotmail.com

morsi_a@hotmail.com

azohry@zohry.com

elsayedhany2@yahoo.com
zahraa_yousif@yahoo.com
amalhamada@elgaby.net

emofeps@yahoo.com
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الوظيفة
مديرة مكتب �أ�ستاذ ه�شام
جعفر -م�ؤ�س�سة مدى
للتنمية الإعالمية
�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية ،كلية
االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية-
جامعة القاهرة
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طالبة اندوني�سية
بجامعة الأزهر
الرئي�س الأ�سبق للجنة
الفتوى بالأزهر ال�شريف
مدر�س جامعي؛       
تخ�ص�ص حوار الأديان
والح�ضارات  -كلية اللغات
والترجمة ،جامعة الأزهر
�أ�ستاذ التاريخ القديم
والح�ضارة -كلية الآداب -
جامعة الإ�سكندرية
كاتب وم�ؤلف -مركز   
العدالة والتنمية للدرا�سات
خبير اقت�صادي
وديموجرافي  -الجمعية
الم�صرية لدرا�سات الهجرة
�أ�ستاذ اللغة العربية  -ماكو/
مالي

434

البريد الإلكتروني
oimain@onislam.net

Pakynam2002@yahoo.com

helalmomen@yahoo.com
laksamaracandra@gmail.com
gamalkotb49@hotmail.com

husambadr@hotmail.c

hassanelsaady@yahoo.com

kzafarny@yahoo.com

kehassan@gmail.com

idristraore@gmail.com
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20

ر�ضوى �صالح محمد �إمام

باحث ومن�سق م�شروعات -
مركز الدرا�سات الح�ضارية
وحوار الثقافات  -جامعة
القاهرة

21

رندة محمد فوزي الن�شار

22

ريهام �أ�شرف باهي

23

�سامر ر�شواني

24

�سيد د�سوقي ح�سن

25

�صالح الدين الجوهري

26

�صالح �سالم

27

عبد الرحيم بنحادة

�أ�ستاذ م�ساعد -كلية التربية
 جامعة عين �شم�سمدر�س العلوم ال�سيا�سية
 كلية االقت�صاد والعلومال�سيا�سية  -جامعة القاهرة
�أ�ستاذ جامعي  -جامعة
حلب
�أ�ستاذ -ق�سم الطيران -
كلية الهند�سة  -جامعة
القاهرة
�أكاديمي وا�ست�شاري،
عمل بالعديد من
الم�ؤ�س�سات والهيئات
الم�صرية والدولية،
الم�ست�شار الرئي�سي لمكتبة
الإ�سكندرية لم�شروع
�إعادة �إ�صدار كتب التراث
الإ�سالمي الحديث.
كاتب و�صحفي  -جريدة
الأهرام
�أ�ستاذ باحث  -جامعة محمد
الخام�س – الرباط

435
البريد الإلكتروني
radwa.salah80@gmail.com

randaelnashar@yahoo.com

riham.bahi@gmail.com

srashwani@hotmail.com

sayedhassan@hotmail.com

salah.Elgawhary@bibalex.org
salgouhari@mcit.gov.eg

salahmsalem@hotmail.com
abenhadda@hotmail.com

تعارف احل�ضارات
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436

م
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28

عبد اهلل رم�ضان خلف

محا�ضر في الأدب العربي
 جامعة المدينة العالمية -ماليزيا

arharidy@gmail.com

29

عبد العزيز حميدة

م�ساعد مدير تحرير جريدة
الم�ساء -وكيل نقابة
ال�صحفيين بالإ�سكندرية -
دار الجمهورية لل�صحافة

azizhemida@hotmail.com

30

عبده مو�سى عبده البرماوي

باحث

31

عبد اهلل ربيع

�أ�ستاذ �أ�صول الفقه  -جامعة
الأزهر  -كلية الدرا�سات
الإ�سالمية والعربية

32

عبد الدايم محمد عبد الرحمن
ن�صير

�أ�ستاذ الفيزياء -م�ست�شار
�شيخ الأزهر للتعليم
والعالقات الثقافية -نائب
رئي�س جامعة الأزهر �ساب ًقا

33

عبد اهلل �إبراهيم �سعيد

34

عبد الرحمن �أبو العزايم بهن�س

35

عماد ح�سين محمد

36

علي مبروك

�أ�ستاذ جامعي  -الجامعة
اللبنانية
باحث  -مكتبة ال�شروق
الدولية  -معيد كلية اللغة
العربية -جامعة الأزهر-
�أ�سيوط
باحث وم�ؤرخ
مجلة الم�سلم المعا�صر
�أ�ستاذ م�ساعد -كلية
الآداب -ق�سم الفل�سفة-
جامعة القاهرة

البريد الإلكتروني

bermawy@gmail.com

abdallah1960@hotmail.com

nosseroffic@yahoo.com

abdallah-49@hotmail.com

01061223016

emadhm2000@hotmail.com

sofmabrook@hotmail.com

امل�شاركون يف امل�ؤمتر
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37

ع�صمت ن�صار

�أ�ستاذ بكلية الآداب  -ق�سم
الفل�سفة  -جامعة بني
�سويف /وكيل الكلية
ل�شئون الطالب -جامعة
بني �سويف

38

فاطمة �شحاتة �أحمد زيدان

39

فاطمة �أحمد حافظ

محا�ضر بكلية الحقوق-
جامعة الإ�سكندرية
باحثة  -محرر بموقع �أون
�إ�سالم

40

محمد القا�سم

محرر -مكتبة الإ�سكندرية

41

محمد حلمي عبد الوهاب

باحث وكاتب

42

محمد محمود محمد ال�سيد

43

محمد عبد المنعم

مذيع � -صوت العرب
والقنوات المتخ�ص�صة
مدر�س م�ساعد -ق�سم
الفل�سفة -كلية الآداب-
جامعة حلوان

44

محمد همام

�أ�ستاذ باحث  -م�سئول �إداري

45

محمد موفق الأرنا�ؤوط

46

محمد علي فرحات

47

محمد فتحي عبد اهلل

�أ�ستاذ بجامعة العلوم
الإ�سالمية العالمية-
عمان -الأردن
كاتب و�شاعر  -مدير تحرير
جريدة «الحياة» الدولية
�أ�ستاذ الفل�سفة اليونانية
المتفرغ -كلية الآداب-
جامعة طنطا

437
البريد الإلكتروني

eyad-es2006@yahoo.com

01223849948
hafiz-fatma@gmail.com
dawod3000@gmail.com
;bhadawa@gmail.com
bhadawa@hotmail.com
mo_ne_2007@yahoo.com

menam_aflaton@yahoo.com

houmoum@maktoob.com

mm_arnaut@hotmail.com

farhat@alhayat.com

m.f.abdalla@gmail.com

تعارف احل�ضارات
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48

محمود عبد ال�سالم عزب

م�ست�شار �شيخ الأزهر للحوار،
�أ�ستاذ بجامعتي الأزهر
وال�سوربون

49

محمود خمي�س ياقوت �أبو �سمرة

مفت�ش �سياحة بمحافظة
الإ�سكندرية� -صحفي
بجريدة كلمة م�صر

50

محمود فاروق فا�ضل

من�سق برنامج الديمقراطية-
مركز ال�شهاب
لحقوق الإن�سان

51

مو�سى بوزقورت

52

م�صباح اهلل عبد الباقي

رئي�س مجل�س �إدارة
الجمعية الم�صرية التركية
لل�صداقة والثقافة
�أ�ستاذ في ق�سم التف�سير
وعلوم القر�آن بكلية �أ�صول
الدين -جامعة كابول-
افغان�ستان

438

البريد الإلكتروني
mahmoudazab62@ yahoo.fr

01224665950

farouk.arabia@gmail.com

01005784524

misbah68@hotmail.com

53

مفتاح �أديولي �أواللي

�صحفي -مذيع -محرر،
م�ؤ�س�سة مدى للتنمية
الإعالمية (�أون �إ�سالم.نت)

@akandeola@hotmail; akandeola
yahoo.co.uk

54

مدحت ماهر عبد الفتاح الليثي

المدير التنفيذي لمركز
الح�ضارة للدرا�سات
ال�سيا�سية ،باحث �سيا�سي-
مركز الح�ضارة

cencivpol@yahoo.com

55

منى �أحمد محمد �أبوزيد

�أ�ستاذ  -ق�سم الفل�سفة -
كلية الآداب  -جامعة
حلوان

dr_monazeid@hotmail.com

امل�شاركون يف امل�ؤمتر
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56

منى محمد عقيل القوي�ضي

مدر�س بكلية االقت�صاد
والعلوم ال�سيا�سية-جامعة
القاهرة

57

م�صطفى ال�سعيد خفاجي

58

ن�صر الدين �شريف باعطوة

59

نوزاد �صوا�ش

60

نور الدين الخادمي

61

هالة �أحمد زكي

62

ه�شام �أ�صالن

�صحفي  -جريدة ال�شروق

63

ه�شام �أحمد عو�ض جعفر

64

و�سام محمد ال�ضويني

رئي�س مجل�س �أمناء م�ؤ�س�سة
مدى للتنمية الإعالمية
باحثة بمركز الدرا�سات
الح�ضارية وحوار الثقافات،
جامعة القاهرة

65

و�سام ف�ؤاد

مدر�س م�ساعد  -كلية
االقت�صاد والعلوم
ال�سيا�سية  -جامعة القاهرة
دكتوراه اللغة العربية
و�آدابها  -باحث ونا�شط
�سيا�سي
رئي�س الق�سم العربي
بم�ؤ�س�سة البحوث
الأكاديمية والإنترنت،
الم�شرف العام على مجلة
حراء التركية الناطقة باللغة
العربية
وزير ال�ش�ؤون الدينية
بتون�س� ،أ�ستاذ بجامعة
الزيتونة
الم�شرف على �صفحة تراث
وح�ضارة -جريدة الأهرام

مدير تحرير موقع مدارك
ب�شبكة �أون �إ�سالم -
م�ؤ�س�سة مدى للتنمية
الإعالمية

439
البريد الإلكتروني
mmak55@yahoo.com; mona.
el-kouedi@kcl.ac.uk

dreamlovepop1991@yahoo.com

baatwa1@yahoo.com

nevzatsavas@yahoo.com

nourelkhadmi@yahoo.com

01001331718
01005106297
iomain@onislam.net

hewar@hewaronline.net

wessam.fauad@gmail.com
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