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ّّْ ًّّّاػتبدد  ا  ٌّؼددّث ِّج زفدد ٠ّؼددثّّ"ّاٌخم فدد  ّحددٛا "ِّجدد يّفددّٟاٌحددث٠جّإ ٙدد ٌّؼدد ّّ ّ٘دد اّفددُّٟوتِدد ِّدد ّوخدد  ّأ٘

ًّ ّاٌّشغً؛ ِّ ّاٌخم ف   ّحٛا ّػ٠ّٓتحّثثّفى ض ّإ ّّ ِّ إِّتمثاّأِّٚتؼ غف ِّتح ّغ اب ّٚال.ِّتثبّ اِّحٍاّلّٚأح١ ٔ ِّت 

ّاٌؼ ب١د ّاٌدٛا ِّٛالدغّأغٍ ّب ٘تّ ٠َّضتأح ّٚأّْاٌؼ ب١  ِّىتبتٕ ّ ص١ثِِّّّٓٙ ّجزءاّاٌّٛظٛعّ٘ ا٠ّشّىًّأْ

ّ.ٚاٌج ِؼ ّاٌّختّص ّٚاٌؼ ١ٌّ 

 بفترر  مرورا 1النهضة، عصر منذ العربي المثقاف بال شغلت لخواطر تواصل إالا  الكبير االهتمام هذا وما

 األوروبري العرالم عرن تفصرلنا أصربحت التري الحضرارية الفجرو  اكتشرف حين الوطني، االستقالل ثما  االستعمار

م  يومنرا إلر  ترداعياتهما مازالرت مختلفترين، بطرريقتين الوافرد اآلخر هذا مع المسلمون المفكرون وتعامل. المتقدا

ا واعتبره اآلخر ورفض أدبر من ومنهم الولهان؛ المعجب إقبال عليه أقبل من فمنهم هذا؛  هذا وبين. وكفرا شرا

 بمررنه  الترررا  يستحضررر وأن واقعيررة، نقديررة بنظررر  اآلخررر مررع يتعامررل أن حرراول معترردل، موقررف ظهررر وذاك

 .مسإول عقالنيا 

د ما ولعلا   العالقرات، وتاررت مضرادا  وبيانرات وبيانرات أحدا  من تواتر ما هو اليوم، الحوار ضرور  يإكا

 النظرر وجهرات ولتقريب. أخرى جهة من والغربيين جهة، من والمسلمين العرب بين الحوار مساعي وعرقلت

متها وندوات ملتقيات انعقدت الثقافات، مختلف بين سات نظا . 3وبحثيرة مدنيرة منظمرات أو 2رسمية حكومية مإسا

 المفارقرة ولكرنا . 4والعلروم والثقافرة للتربيرة العربيرة المنظمرة تنظيمهرا علر  أشرفت ما المبادرات هذه أهما  ولعلا 

ب ولرم مسرتوياته، بكرلا  العنرف تواصرل دون تحرل لرم الحروارات كثرر  أنا  في تكمن عرة الثقافرات برين تقررا  المتنوا

 حرين 5األوروبري، الثقرافي للحروار براري  مرإتمر فري المشراركون، الحرظ كمرا نالحظ، بل المختلفة، والديانات

 الااا  علا  االنغاقق وتزاياد التساام  وعدم واإلرهاب التطّرف ظواهر بتنامي العميق انشغالهم عن" عباروا

 وأساباب االتصاا  وساال  مان اإلنسااني،  فيا  حققا  عصر في الك يكون أن المفارقا  ومن. اآلخر وإقصاء

 التري المعرقالت عن التساإل إل  تدفعنا المفارقة هذه .6"تاريخها في مثي  ل  يسبق لم ما والتقارب  التعارف

ل دون حالت  وهرذا. السروا  حدا  عل  والجماعات األفراد يمارسه وسلوك ثقافة إل  الحوارية البادرات هذه تحوا

ر إن – للمعرقالت الحصر ر  اآلفرا  استشرراف إل  سيدفعنا -تحقيقه لنا تيسا  هرذا فري وسرنعتمد. الحلرول وتحسا

                                                           
1
 ...ػبثِّٖٚحّثّاألفغ ّٟٔاٌث٠ّٓٚجّ يّاٌطٙط ّٚٞػٕثّخ ّص ّذٌهّٔجثّ-

2
 .ِٚتٕٛػ ّوخ١  ٍِّتم١  ٌّّٟٚ٘ٙ  ّاٌت بؼ ّإٌّظّ  ّأّٚاٌحىِٛ  ّػ١ٍٙ ّأش فتّاٌتّٟاٌٍّتم١  ّب ٌ ص١ّ ّٔمصثّ-

3
ًّّّالٍِّتم١  ّّٟٚ٘اٌخم ف   ّب١ّٓحٛا ٍِّتم١  ّػٍّٝاٌبحٛثِّٚ اوزّٚاٌجّؼ١  ّإٌّظّ  ّبؼطّأش فتّ-   .اٌ ص١ّ ّاٌٍّتم١  ّػٍّٝأ١ّ٘ ّتم

4
ّػٍدّٝٔطٍّدغّأ٠ّّْٚىدٓ...اٌالت١ٕ١د ّٚاألِ ٠ى١د ّٚاإلف ٠م١د ّٚا٢صد٠ٛ١ ّاألٚ ٚب١د ّاٌخم فد  ّبم١د ِّغّاٌحٛا ّإغ  ّفّٟٔثٚا ّػّث (ّاألٌىضٛ)ّإٌّظّ ّػمث ٌّمثّ-

 http://www.alecso.org.tnّّ"اٌخم ف  ّحٛا "ّّٔ ف  ّػٍّٝٚإٌم ّإٌّظّّ ّٛلغِّبتصفّحّاٌٍّتم١  ّ٘ ّٖأػّ ي
5
  2006(ّج١ٍ٠ٛ )16ّٛ١ٌٛ٠ّّفّٟاٌّؤتّ ّ٘ اّأؼمثّ-

6
  58-57ّصّصّٚاالٔج زا  ّاٌّ جؼ١  ّ-



 

  

 

 

 عنررد ووقفرروا الحرروار لحظررة عايشرروا ألناهررم 7الحرروار، ملتقيررات بعررض فرري المشرراركون برره صرررا  مررا التحسرر 

 .يتحاورون وهم صعوباته،

نا  بديهية مصادر  من واآلفا  الصعوبات: الثقافات بحوار المتعلقتين القضيتين لهاتين تناولنا في سننطل  إنا

ع، وانفتا  تسامح ثقافة اإلسالمية العربية الثقافة أنا  تإكاد صدقها، في نشكا  ال  اإلسالمي الديني تراثنا وأنا  وتنوا

ع 8والمسيحي  الثقافرات حروار أنا  نعتقرد ولرذلك. األحيران بعرض فري يوجبره برل ،9أنواعره بكرلا  الحوار عل  يشجا

ر را حضرارتنا، في متجذا  مشرروعا حرديثا آفاقره واستشرراف بره المتعلاقرة الصرعوبات ترذليل عرن حرديثنا يجعرل مما

ًساو  .متؤسِّ

1

 اسرتحالته أو عسرره، علر  والتؤكيرد تعطيلره باب من لي  الثقافات، بحوار تتعلا  صعوبات عن الحدي  إنا 

 والتراري،، الواقرع حياز الحوار تنزيل إطار في الصعوبات هذه سنتناول بل ومنتقدوه، الحوار رافضو يفعل كما

ا بنا مما سرة كانت سوا  المثالية، االنفعالية المواقف يجنا مرا، واضرحا عملنرا يكرون وحتار . رافضرة أو متحما  ومنظا

 المعرفيرررة، الصرررعوبات: منهرررا أصرررناف ثالثرررة علررر  وسرررنركاز طبيعتهرررا، بحسرررب الصرررعوبات هرررذه سنصرررناف

 .السياسية والصعوبات التاريخية، والصعوبات

 المعرفي، الصعوبا : أّوال

 األفرراد علر  انعكاسراته وخطرور  ألهميتره نظررا الصرعوبات، مرن الضررب بهرذا المبحر  هرذا استهللنا لقد

 هيمنرت عصرر فري الوقرت، نف  في وباآلخر بؤنفسنا جهلنا المعرفية الصعوبات هذه أخطر لعلا . والمجموعات

رت المعلومات سلطة فيه  .تحصيلها مسالك في وتيسا

 أنا  واإلسرالمي، العربري الثقرافي المشرهد خرالل ومرن الحروار، نردوات بعرض أعمرال خرالل مرن الحظنا لقد

ل مازال المسلم العربيا  اإلنسان  فهرم دون يحرول اغترابرا يعيش نجده بل هويته، حقيقة وتبيان ذاته فهم في يتعطا

 .ورهاناته متغياراته بكلا  واقعه

                                                           
7
ًّّّحص ّاٌع١ّكّاٌّج يّ٘ اّفّٟاٌصؼ ِّّٓ- ّّتّاٌتّٟٚإٌثٚا  ّاٌٍّتم١  ّو ٌّىخ تٙد ّٔظد ا...ّاٌدث٠ ٔ  ّبد١ّٓٚٚاٌغ  ّاٌش قّٚب١ّٓاٌخم ف  ّب١ّٓب ٌحٛا ّا٘ت

 .اٌٛاحثّاٌمط ِّضتّٜٛػٍّٝأح١ ٔ ّبًّٚاإلصالِٟ ّاٌؼ بّٟاٌّضت١٠ّٛٓػٍّٝب١ٕٙ ّف١ّ ّاٌتٕض١كّٚػثَ
8
ع ّاالخدتال ّبّش ٚػ١ ّاٌم آّْأل ٌّّّمث*ّّ- ّٛ ّْٓ"ّّآ٠ تدِّٗدّٓآ٠د ِّٕدّٗٚجؼدًّٚاٌتٕد د ِِ َِّّٚٗ ٍْدكُّّآ٠َ تِد ا َِّّخ َٚ  َّ د اأْلَْ ضِّّاٌضَّ اْخدتاِل َُّّٚ َُّّْٚ ٌِْضدَٕتُِى ُّّْأَ أُِى َٛ ٌْد أَ ََّّّْٚ َّذٌِدهَّّفِدّٟإِ

 ّ  ٠٢ََّّٓ ١ ِّ ٍَْؼ ٌِ ّْٛ"ّّو ٌهّٚ(22:اٌ َٚ"ّ)ٌِ ٌَ ًََّّ بُّهََّّش ءََّّٚ َِّ  ّّإٌَّ سٌَََّّجَؼ اِحَث  ّّأُ الَّٚ ََّّْٚ ٠َََّّٓزاٌُٛ ْختٍَِف١ِ ًّْ"ّّاٌّحد ٚ  ّحضدّٓإٌدّٝ ػد ّوّد (118ّّ٘دٛ ")ُِّ لُد ّ ِ ٌِِٞؼبَدَّٚ

َّّٟاٌَّت٠َِّٟمٌُُٛٛا ُّْ"ّّو ٌهّٚ(53:ّاإلص اء"ّ)أَْحَضِّٓ٘ ٌُْٙ َج ِ  َّّٟبِ ٌَّتَِّٟٚ ّ(125:ّإٌحً")أَْحَضِّٓ٘

:ِّتدّٝإٔج١دًّفدّٟجد ءّح١دجّب ٌٕد س ٠ّتّصدٍٛاّبدأّْتال١ِد ّٖإٌّٝ ػٛتّٗب١ٕٙ ِّّٓوخ١   ّذٌهّػٍّٝاٌثاٌ ّٚإٌصٛصّاٌحٛا  ّػٍّٝشّجغّبثٚ ّٖاٌّمّثسّاٌىت  ّ*

 "ّ....اٌٛح١١ّٕٓٚأِ َّأِ ٌُِّٙتشٙثٚاّأجٍِّّٟٓٚاٌٍّٛنّاٌٛال ّإٌّٝٚصتض ف ْٚ"10-17ّ
9
ٔد ّاٌتّٛجٙد  ِّختٍد ّبد١ّٓأّٚٚٔفضدّٗاإلٔضد ّْبد١ّٓ اخ١ٍ ّحٛا ا٠ّىّْٛأ٠ّّْىّٓاٌحٛا ّ- ّٛ ّاٌٍغد ّأّٚاٌدث٠ّٓ٠خ ٌفٕد ِّدّٓبحدٛا ٠ّتؼٍّدكّٚلدثّاٌٛاحدث  ٌٍّخم فد ّاٌّى

 .ِجتّؼ ّوٍٙ ّأّٚاٌجغ افّٟاٌح١زّأّٚٚاٌخم ف 



 

  

 

 

رفنا ألسرالفنا ظلمنا بذاتنا، جهلنا عالمات أخطر ومن  أن   ذلرك وآيرة السرامية، الثقافيرة مرجعياتنرا علر  وتعسا

ع  .وعاشوه الحوار خدموا رجال أقوال أو آيات تؤويل عل  اعتمادا والتكفير، واإلقصا  للعنف نشرا

عة، البشرية التجارب أثبتت ولقد نا المتنوا ره حتر  اآلخرر، إلر  أحيانا نحتاج أنا  خصوصرياتنا بعرض إلر  نتنبا

فنا الثقافية،  لفهرم 10المستشررقين إلر  -اضرطرارا وربامرا – الربعض يلجرؤ ولرذلك،. بنرا يحريط الرذ  بواقعنرا ويعرا

ة رات من محطا رة رسرمية، غربيرة بحرو  بمراكرز آخررون يسرتؤن  كمرا اإلسرالمية، العربيرة ثقافتنرا محطا  وخاصا

 مالمرح استشرراف علر  وتسراعدنا والثقرافي، والسياسري واالجتمراعي االقتصراد  واقعنرا تهرما  بمعلومرات ليظفر

رات التغيارات ضو  عل  مستقبلنا  .والتطوا

ين الثقافة يخالفنا من عم لقا اتنا في ثقافتنا عن واضحة صور  تقديم دون حال بذاتنا جهلنا إنا   ولذلك،. والدا

 العربررري اإلعالمررري الكسرررل أسررهم واألمريكررري، األوروبررري المخيررال فررري المسرررلم للعربرري متباينرررة صرررورا نجررد

 المتوّحش العربي 11صورة" المخيال هذا كرا  ولكم. األجيال عبر وتواصلها تثبيتها في التاريخية والتراكمات

 12."لألديان حرم، يقيم ال الاي الشبق

 ننجزه وما أفكار، من نعلنه ما خالل من وتواصلها، الصور  هذه تواجد عل  الرئيسيون المسإولون فنحن

ررف أن اآلن حرردا  إلرر  نسررتطع ولررم. والعررداوات الكراهيررة األحيرران أغلررب فرري تجلررب ممارسررات مررن  الثررور  نوظا

 عقليرة لهيمنرة نظررا التعريرف، حر  بؤنفسنا التعريف في واالتصال، المعلومات مجاالت في الهائلة التكنولوجية

 مرن تقليديرة الثقافيرة المواقع أغلب نجد لذلك،. وتصديرها تصنيعها دون المعلومات وتوريد الثقافي، االستهالك

 كرلا  عرن بعيردا األصرلية، بثقافتنرا التعريرف إسرتراتيجية أهردافها ضمن تضع الو اللغة، وأحادية المحتوى، حي 

ب تحريف  .وتعصا

 ثقافرة عرن نعررف ال فرنحن بنرا؛ اآلخررين جهل عن خطور  يقلا  ال باآلخر، جهل يدعمه تبالذا الجهل هذا

 داخرل نجرد مرا وبقردر. نردر مرا إالا  واالقتصرادية واالجتماعيرة والدينيرة واإلبداعية اللاغوية تجلاياتها بكلا  اآلخرين

 أن ينردر ومتخصاصة، عميقة معرفة ر،المعاص وواقعها اإلسالمية العربية الثقافة يعرف من األوروبي الفضا 

 والدينيرة، الفكرية روافدها ومختلف الغربية الثقافة تاري، المعرفة ح ا  يعرف من المسلمين العرب بين من نجد

                                                           
10
ُِّّّّّٓ٘ٛاٌّضتش قّ- يّاٌصدٕ :ّاٌّضتشد ل١ِّٓدّٓأصدٕ  ّحالحد ّبد١ّّٔٓ١ّدزّأ٠ّّْٚىدّٓٚ  اصد تٗ ٌّبحٛحدِّٗٛظدٛػ ّب ٌشد قّا٘ت ّٚ ّاإلصدالَّػٍدّٝتح ِدًّاأل

ددشّحدد ّْٚصددٕ ٌّالصددتؼّ   ّٚشددّ عّبدد ٌتخٍّ ّٚل ٔٙدد ّاٌشدد قّٚحم فدد   ّّ دد .ّٚحعدد  اتّٗبضددح ّٖٚأبٙدد ٌٍّشدد قّتح ِّ ٠ّىددّْٛأّْحدد ٚيّفمددثّاٌخ ٌددج ّاٌصددٕ ّأ

 .ِّٛظٛػ١ 
11
ّّكّأ٠ّّْىّٓ- ّٚصد لًّفدّٟاٌؼ بدّٟاٌؼد ٌُّصدٛ  :ّا٢خد ٠ِّٓؼ فد ّفدّٟاإلػدالَّٚصد لًّ ٚ "ٌّّّمد يّاٌؼٛ  ّخاليِّّٓاٌصٛ  ّ٘ ِّٖالِحّتب١ّّٓفّٟأوخ ّٔتؼ

ال ...ّٚا٢خ ّاٌ ا "ّّٚبٛ د١ٌّٙ فٟ"ّّاٌغ بّٟاإلػالَ ّٛ ّاٌالذلد ّٟٔاٌث٠ٌّّٓحٟ"ّإٌّط١ ّاٌصٛ  ّتح ٌٍّحدٛا ّاألٚ ٚبدّٟاٌؼ بدّٟاٌّدؤتّ ّٚلد لغّخداليِّدٓ 

 (2002ّ)ّتٛٔش ّٚاٌؼٍَّٛٚاٌخم ف ٌٍّت ب١ ّاٌؼ ب١ ّإٌّظّ  16ّٛ١ٌٛ٠ّ2002ّ-15ّب  ٠ش ّاٌخم ف  ّب١ٓ
12
ال ...ّٚا٢خ ّاٌ ا  ّاٌالذل ّٟٔاٌث٠ِّٓحّٟ- ّٛ ّ ١ٌٛ٠ّ2002د16ّٛ-15ّبد  ٠ش ّخم فد  اٌّبد١ٌٍّٓحدٛا ّاألٚ ٚبدّٟاٌؼ بّٟاٌّؤتّ ّٚل لغ ّإٌّط١ ّاٌصٛ  ّتح

 (2002)ّتٛٔش ّٚاٌؼٍَّٛٚاٌخم ف ٌٍّت ب١ ّاٌؼ ب١ ّإٌّظّ 



 

  

 

 

راتها  عرالم يقتحم أن 13حنفي حسن حاول ولئن. والسائد  البائد  واالقتصادية السياسية بالنظم عالقتها في وتطوا

مة" غير تكن لم محاولته أنا  إالا  14االستغراب،  .واإلقدام التقديم حياز تتجاوز لم" مقدا

ررر  ال حررررا ، أو نظاميرررة بطريقرررة معرررارف، مرررن الطالرررب أو التلميرررذ يتلقاررراه مرررا إنا  را تإسا  متكرررامال تصررروا

ا وسياسيا، واجتماعيا ودينيا ثقافيا اآلخر حقيقة يعك  وموضوعيا، ية ذلك عن ينت  مما أما
يرات إل  تضاف 15  أما

 غالاب واليهوديا، بالمسايحي، االهتماام" أنا  - المثرال سبيل عل  – والمالحظ. العربي العقل منها يعاني أخرى

 برواسااب الوقا  اا  فاي تتصا  ألساباب المجهولا، األرض بمثاباا، وهاو اإلساقمي  العرباي الفكار فاي تماماا

 عليهاا محكاوم  "مازّورة" أدياان فهام جادو  عان التساال  فاي يتمّثا  شااا  مسابق بحكام تتصا  كما ثقافي، 

 .16"بالزوا 

 بدا  فال محاورته، نزمع الذ  بالطرف دقيقة معرفة – نرى فيما – يتطلاب والمفيد الناجح الثقافيا  الحوار إنا 

 من واسعة شريحة أن ننكر وال. الواسع بمفهومها الثقافة مجاالت كلا  في ومنشوده وحاضره تاريخه معرفة من

 يهررتما  جررامعي، تقليررد تؤسرري  فرري األقررلا  علرر  نجررح الغرررب ولكررنا  تجهلنررا، برردورها مازالررت الغربيررة المجتمعررات

 .األول  الجامعات نشو  منذ المسلمين بحضار 

 تجربرة فري ولنرا قويمرا، بنرا ً  وبنائهرا الرذات لمعرفرة أساسريا شررطا اآلخرر معرفرة اعتبرنا إذا نبالغ، ال وقد

 لهرا واسرتيعابهم... والهنديرة والفارسرية اليونانيرة األخررى الثقافرات علر  فانفتاحهم دليل؛ خير القدام  المسلمين

د م والحضارية، الفكرية تجربتهم وأنض  بهويتهم، عالقتهم وطا  .التاريخي وجودهم ودعا

 الصعوبات هذه أفرزت التي األسباب من توظيفها، عل  القدر  وعدم األجنبية، اللاغات تعلام عدم أن ونعتقد

د ليست أهلها، يإكد كما فاللغة،. المعرفية  وتجلاياتره، الفكرر تعكر  معقارد ، منظومرة هري برل تواصرل، أدا  مجرا

الته، بكلا  الماضي وتختزل  فري محوريرا مردخال اللغرو  المردخل كان لذلك. برهاناته الحاضر عن وتكشف تحوا

 لغرة إال اللغرات مرن نجيرد ال ونحن اآلخر، مع نتحاور أن فعال الممكن من هل: نتسا ل أن ولنا. الثقافات حوار

 المتعلاقة الصعوبات تذلال أن الحوار، ملتقيات أحيانا تراف  التي الفورية، للترجمات يمكن وهل واألجداد؟ اآلبا 

ة تكفال من أنا  نرى إننا المسؤلة؟ بهذه نرا يكرون أن بردا  ال السرامية، اآلخرين محاور  بمهما ن تمرام متمكا  مرن الرتمكا

 .الحوار يشاركونه من لغات أو لغة
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 ."االصتغ ا ّػٍُّفِّٟمثِ "ّوت بّٗخاليِّّٓ-

14
ًّّّػٍّٝاٌغ  ّ  اص :ّاالصتغ ا ّ-  ّّ.ٚاٌخم ف١ ّاٌفى ٠ ّاٌجٛأ ّٚخ ص ّاألصؼث ّو

15
١ ٌّّصطٍحّأخ ٌّمثّ- ِّ ّاصدتؼّ الّاٌح صدٛ ّٚاصدتؼّ يّاإلٔج١ٍز٠د ّاٌٍغد ّإتمد ّْػثَّاٌجث٠ث ّاأل١ِ ِّم ١٠شِّّٚٓاٌؼص  ِّم ١٠شّإٌّٝتضتج١ ّجث٠ث ّ الال ّأ

ّٓٚاالتص يّاٌّؼٍِٛ  ّٚتىٌٕٛٛج١ ّا٢خ  ِّؼ ف ِّّٓتّّىٕٕ ّاألجٕب١ ّف ٌٍغ .ّج١ّثا ِّ ١ ّب أل١ِ  ّاٌض١ قّ٘ اّفّٟٔمصثّٚٔحِّٓؼٗ ّاالتّص يٌّٕ ّتؤ ِّ  .اٌخم ف١ ّاأل
16
 .ٚاٌؼٍُّٚاٌخم ف ٌٍّت ب١ ّاٌؼ ب١ ّإٌّظّ 293ّّصّ األٚ ٚبّٟاٌؼ بّٟاٌخم فّٟاٌحٛا ّػّٓاٌضٍُ ّأصشّإ ص ءّفّٟاأل ٠ ّْحٛا ّ ٚ ّ حثا ِّ ز ّٞ-



 

  

 

 

مة تنباهت ولقد  بؤهميرة منهرا إيمانرا الحروار ، المردخل هرذا ألهميرة 17والعلروم والثقافة للتربية العربية المنظا

ع نرا كمرا اآلخررين، لغات وفهم بتعلام مطالبون فنحن اللغو ؛ التنوا  العربيرة لغتنرا عرن بالردفاع أيضرا مطرالبون أنا

"  أنا  ملموسرا أصربح ولقرد. العرالم أنحرا  كرلا  فري ونشررها تطويرهرا خرالل مرن اآلخرر، عنرد صرورتها وتحسين

 ما  للحاوار متنّوعا، وطارق العاالم  إلا  مختلفا، نظرا  وعن الثقافا   تعدد عن دفاع هو اللغا  عن الّدفاع

 18".اآلخر

ررل المعرفرري العررائ  أنا  نسررتنت   الحرروار أراد الترري األهررداف تحقارر  دون أحيانررا تحررول جوهريررة، عرقلررة يمثا

 لرم واالقتصرادية، والسياسرية التقنيرة آلياتها بكلا  المعاصر ، المعرفية الثور  أن المفارقات ومن. تحقيقها الثقافي

 ثقاف، قّدمت  ما رغم" و. أعيننا في اآلخر صور  وال اآلخرين، أعين في صورتنا تغيير في اآلن حدا  إل  توفا 

 كسايحا الغرباي العرباي الثقاافي الحاوار ظ ّ  التقارب  إلنجاح وسال  من التكنولوجي، والثورة اإلنسان حقوق

 داخاا  ومسااموعا ملموسااا قريبااا جعلاا  التلفزيااون أنّ  ماا  أعمااق  باااآلخر الجهاا  وصااار... النتااال  ومبتااور

 19".المخادع

رر، ولعررلا  ه الترري النمطيررة الصررور  هررذه ترسا  إلرر  باإلضررافة تعررود نفسرره، اآلن فرري وحقيقررتهم حقيقتنررا تشرروا

 .نفسية وحواجز تاريخية تراكمات إل  المعرفية، الصعوبات

 التاريخي، الصعوبا : ثانيا

ست التي النمطية الصور  أن وهناك، هنا المتعاقبة، األحدا  أثبتت لقد  وفري الغررب، تجراه أذهاننرا في تؤسا

 تنتهاي وال بالتقاادم  تسقط ال" تاريخية تراكمات نتاج هي بل ة،الساع وليد  تكن لم تجاهنا، األوروبيين أذهان

 الااّدوام علاا  جاااهزة الصااورة هااا " أنا  يعنرري وهررذا 20،"اآلخاار عااداوة علاا  تتغااّا  ثقافااا  عنااد صااقحياتها

د وما. 21"األزما  أثناء الستخدامها  السراد  بنرديكتو  الفاتيكران بابا تصريح عل  المسلمين غضب هذا، يإكا

ل حي  عشر، دود، بعرض فري تجلار  كمرا الغضرب، وهرذا. وسياسرية ودينيرة ثقافيرة أزمرة إل  تصريحه تحوا  الررا

 وعردم واإلسالمية، العربية المجتمعات صدور عل  جثا الذ  واستعماره الصليبية، بحروبه الماضي يستحضر

 .الفلسطينية القضية وخاصة المصيرية، الدولية القضايا في المجتمعات هذه إنصاف
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ّب١دد ْ"ّّػٍددّٝصدد  لتّح١ددجّ (2003ّأف ٠دد4ًّّ-2)ِّّىضدد١ىّٛفددّٟاٌخالحدد ّاٌٍغ٠ٛدد ّاٌفعدد ءا ِّجّٛػدد ِّددغّاٌحددٛا ّفددّٟإٌّظّدد ّشدد  وتّاإلغدد  ّ٘دد اّفدّٟ-

عّحٛيِّىض١ىٛ ّٛ  (.2004ّ-08ّ-23)ّٚب شٍٛٔ ّ(2003-11-28)ّّٚ ِٚ "ّاٌخم فّٟاٌتٕ
18
 76صّٚاالٔج زا  ّاٌّ جؼ١  .ّٚاٌؼٍُّٚاٌخم ف ٌٍّت ب١ ّاٌؼ ب١ ّإٌّظّ ّ-

19
ال ...ّٚا٢خ ّاٌ ا  ّاٌالذل ّٟٔاٌث٠ِّٓحّٟ- ّٛ  103ص ّإٌّط١ ّاٌصٛ  ّتح

20
 99ص َّّْ ّاٌالذل ّٟٔاٌث٠ِّٓحّٟ-

21
 99ص َّّْ ّاٌالذل ّٟٔاٌث٠ِّٓحّٟ-



 

  

 

 

سة الحروب"أو" الصليبية الحروب" أنا  إل  ذهبنا إذا نبالغ، ال وقد يها كما ،"المقدا  األوروبيرين، أغلرب يسرما

ا جزً ا مثالت د األياروبي الدين صال  صور  نجد ولذلك،. الجمعي ومخيالنا اإلسالمية ذاكرتنا من مهماً  فري تتجردا

ن بنا، تحلا  أزمة كلا  وعند عصر كلا  د وعجزنا، وضعفنا مصائبنا عناا تهوا  مرن علر  االنتصرار نخو  فينا وتجدا

 هررذه تتنرراول ومسلسررالت أفررالم مررن أُنررت   ومررا كتررب، مررن أُلاررف مررا كثررر  ولعررلا . ومحاربررا غازيررا بالدنررا إلرر  وفررد

د جماهير  وحما  شعبيا  قبول من القته وما الشخصية،  .إليه ذهبنا ما يإكا

ا ، ومما ين يكرن لم التي الدينية، الحروب هذه صور  يرسا  مرا عواملهرا، مرن عرامال إالا  األمرر حقيقرة فري الردا

م درو  مرررن والجامعرررات المررردار  فررري الطالرررب أو التلميرررذ يتلقنررره ههرررا األحررردا  تضرررخا  صررردام لخدمرررة وتوجا

 .بتجديدها ويحلم األحدا  تلك المتعلام فيعيش الحضارات،

 هرذا بثقرل األوروبري العربري الثقرافي الحروار فري المشراركين الفرنسريين السياسريين أبررز أحد اعترف ولقد

 والمملكا، فرنساا ساّيما وال أوروبا  أنّ  – للحق إحقاقا – ب  التاكير يجدر مّما: "فقال االستعمار ؛ المورو 

 التقسايم هااا وعان...السياساي، التجزلا، فاي ثقيلا، مسلولي، العربي، الوحدة دعاة نظر في تتحّمقن المتحدة 

 متعاددة  دو  علا  موّزعا، أو دولا، بادون وأقلياا  متناافرة دو : الحاالي العربي العالم مشاك  بعض ترتب 

 22..."الجوفي، للثروا  سيء توزي 

 وسررر  المسررلمين جهررل كرررا  والسياسررية، واالقتصررادية والثقافيررة العسرركرية تجلاياترره بكررلا  االسررتعمار، إنا 

 خرروج علر  طويلرة زمنيرة حقبرة مضريا  ورغم. الدامية حروبه في شبابهم واستغلا  والثقافية، الطبيعية ثرواتهم

ر اآلخر صور  فإنا  واإلسالمية، العربية البلدان من االستعمار رنا مخيالتنرا، في كامنة مازالت المستعم   مرن تحرذا

رنا رجوعرره ررن أن الصررور  لهررذه يمكررن وكرران. بقسرروته وتررذكا ب تتحسا ر كررلا  اعترررف لررو وتتهررذا  بظلمرره مسررتعم 

راته  هررذا وفرري. والغرررب المسررلمين العرررب بررين العالقررات ترروتار مررن يزيررد األمررر تجاهررل ولكررنا . وأهلهررا لمسررتعما

ت التي الجزائر، طالبت اإلطار  اسرتقاللها، تحقير  أجرل مرن الشهدا  من المليون ونصف مليون من بؤكثر ضحا

ات عدا  فرنسا  وكؤناهرا واإلهمرال، بالصمت قوبل طلبها ولكنا  وإباد ، حرب جرائم من ارتكبته لما باالعتذار مرا

 الشرر  برين حقيقري تواصرل دون تحرول مازالرت صرعوبات وتذليل تراكمات، إلزالة ثمينة فرصة ترفض بذلك

ف العنف نار تإج  ومازالت والغرب،  .فرنسا ذلك في بما العالم، بقاع كلا  في الحضار  والصراع والتطرا

 وعلر  الغربري، الجمعري المخيرال فري كامنرة الكافر، الهمجي المسلم، العربي صور  مازالت المقابل، وفي

 أوروبرا دخلروا الرذين األترراك مرع وخاصرة المسرلمين، مرع األوروبيرين صرراع نتراج تؤس  الصور  هذه ضو 
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ّ ١ٌٛ٠ّ2002دد16ّٛ-15ّبدد  ٠ش ّاٌخم فدد  ّبدد١ٌٍّٓحددٛا ّاألٚ ٚبددّٟاٌؼ بددّٟاٌّددؤتّ ّٚلدد لغ ّاٌؼٌّٛدد ِّٛاجٙدد ّفددّٟاٌؼ بددّٟٚاٌؼدد ٌُّأٚ ٚبدد  ّصددٛغ ّْف١ٍ١دد ّ-

 (2002)ّتٛٔش ّٚاٌؼٍَّٛٚاٌخم ف ٌٍّت ب١ ّاٌؼ ب١ ّإٌّظّ 



 

  

 

 

 واقعرة فري اإلسرالمي الجريش علر Charles Martel مارترال شرارل انتصرار وما. منها كبير  أجزا  وحكموا

 .وزحفها الهمجية عل  الغربي، المخيال في يتجلا  كما انتصار، إالا Poitiers بواتييه

رر  والنفسررية، التاريخيررة التراكمررات هررذه إزالررة يمكررن أال ولكررن،  أبنررا  كررلا  بررين وتواصررال تعايشررا نحقارر  حتا

 كمرا ،23"العربيا، اإلنسااني، النزعا، نشاةة فاي بقاّوة سااهم  العربي، الحضارة أنّ "ننكر أن يمكن هل البشرية؟

 وتوجيهه؟ المعاصر العربي العقل بنا  في الحديثة الغربية المدنية أسهمت

نا الذ  التاري، إنا   نظرر"  إالا  التراري، ومرا. بره والتشرب  إثارتره مرن فائد  وال فيه خير ال الماضي إل  يشدا

 ولقد. الدرو  وأخذ االعتبار إالا  التاري، قرا   من غاية فال خلدون؛ بن الرحمن عبد تعبير حدا  عل  ،"وتحقي 

 الحضرار  حردود تتجراوز الحقيقرة وأنا  الثقافرات، صرراع من أرحب اإلنسانية أنا  الماضية، الدرو  من استفدنا

ع الواحد ،  مرا أنا  الكتشرفنا الماضري، ألحردا  موضروعية نظرر  نظرنرا ولرو. الثقافرات كرلا  إبداعات بين وتتوزا

ع في األمم رغبة تعك  سابقة، زمنية لمراحل طبيعيا نتاجا كان وحروب صراعات من حد  . تشارواالن التوسا

ننرا نقديرة، موضروعية قررا   غيرنرا وتاري، تاريخنا نقرأ أن ُيستحسن لذلك،  الصرعوبات بعرض تجراوز مرن تمكا

عة، صعوبات وهي الثقافات، بحوار المتعلاقة  .التنظيمي بالجانب بعضها يتعلا  القول، أسلفنا كما متنوا

 التنظيمي، الصعوبا : ثالثا

 غيرهرا أو بمواطنيهرا عالقتهرا فري البلردان بسياسة تعلا  ما التنظيمية بالصعوبات المبح  هذا في نقصد ال

 الحروار ملتقيرات تنظريم فري المتابعرة السياسرات مرن بدايرة الواسرع، معنراه االصرطال  بهرذا نقصرد بل الدول، من

 الوضرع حقيقرة تبريان إلر  وصروال النردوات، تلرك وبيانرات قررارات بمتابعة المتعلاقة بالسياسات مرورا وندواته،

 .الثقافات حوار برهانات وعالقته الجديد، العالمي

ف، تحما  بكلا  نالحظ،  والعربري الوطني المستوى عل  المجاالت، كلا  في الحوار ملتقيات كثر  أنا  وتخوا

 يردفعنا وهرذا. والمسرلم العربري اإلنسان عقلية وفي الثقافي، السلوك في تإثار لم والقار ، واإلقليمي واإلسالمي

ل أن الحرروارات هررذه تسررتطع لررم لمرراذا: التسرراإل إلرر  ع تحرروا  مجررال مررن برره وتخرررج سررلوك، إلرر  الثقررافي التنرروا

 وتبرادلوا اجتمعوا مثقافين، حوار سوى حقيقته في يكن لم الثقافات حوار أنا  ذلك يعني هل والبيانات؟ الشعارات

 جديدا؟ لقا  منتظرين ببيانات، لقا هم ختموا ثما  والمجامالت، اآلرا 

 أهررما  مررن األوروبرري، والغربرري اإلسررالمي العربرري المجتمعررين فرري الثقافيررة، الحرروارات تررؤثير محدوديررة إنا 

 اآلخرر وصرور  حقيقتهرا، علر  اآلخرر يتفهمهرا حتار  صورتنا، تغيير دون تحول ومازالت حالت التي العراقيل

 بررام  فري الكبررى الحضرارية اإلنجرازات لهرذه صردى نجرد ال العربري، الواقرع ففري. صفائها عل  نتبيانها حت 
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 34ّصَّ ّّْصٛغ ْ ّف١ٍ١ ّ-



 

  

 

 

 يكلافرون مرا نرادرا والبراحثين والطلبرة التالميذ ذلك، من واألخطر... الدينية الخطب أو اإلعالم وسائل أو التعليم

رالع عنا  أنفسهم را الثقافرات، حروار نردوات مرن نردو  أعمرال علر  االطا  أنا  كمرا. لره صردى ال صروتا يجعلهرا مما

عها، كثرتها عل  فضائياتنا،  برام : ذلك يناقض ما نجد لعلانا بل المسؤلة، بهذه مخصوصا اهتماما تهتما  ال وتنوا

 المضراد ، والبيانرات والبيانرات األخبرار تتصرياد إعالميرة وتقرارير والصردام، الخرالف نعررات تثير تقليدية دينية

لها م فتهوا  .واعية نقدية بنظر  متسلاحين نشاهده، ما مع بحذر التعامل إل  يدفعنا وهذا. خطورتها من وتضخا

يرة" مرن الغربري اإلنسان يعاني المقابل، وفي  عربرا نحرن نعيشرها التري تلرك عرن خطرور  تقرلا  ال" ثقافيرة أما

 من وغيرهم جهة، من والمسلمين العرب بين المنعقد الثقافي الحوار لقا ات في المشاركين فباستثنا . ومسلمين

رين وبعرض أخررى، جهرة من والثقافات األمم  الغربري المرواطن فرإن اإلسرالمية، العربيرة الحضرار  فري المختصا

 .وبناا   مفيد  حوارات من وقع ما بحيثيات له علم ال واألمريكي األوروبي

 عرن وتردافع وحاضرا، تاريخا بحضارتهم وتعترف والمسلمين، العرب تنصف غربية أصواتا وجدنا ولئن

 اآلخرر علر  وتنفرتح وهوياتهرا، المجيرد بتاريخهرا تعترزا  إسالمية، عربية ثقافة إرسا  في المتمثالة الثقافية حقوقهم

 داخ  حوصر  التحّوال "  فهذه المإتمرات، قاعات حدود تتجاوز أن تستطع لم فإناها وواعيا، مسإوال انفتاحا

 الشااعوب أغلبياا، إلاا  تصاا  أن التحااّوال  هااا  تسااتط  ولاام البحاا   مراكااز ماان وغيرهااا الجامعااا  أسااوار

 النمطيا، الصاورة تحار  التاي الوساال  لتلك كان فقد... تتبّناها لم اإلعقم وسال  ألنّ  فيها  لتلّثر األوروبي،

 األميرة"  هرذه أســرـباب أهرما  مرن اإلعرالم وسرائل أنا  والظراهر .24"األكااديمي الموقاف عان يختلاف آخار موقف

ة ،"الثقافية  والمسرموع المقرو  العالمي، اإلعالم وسائل من كبير  نسبة عل  تهيمن الصهيونية القوى أنا  خاصا

 مجالره، وتوسريع األمرر بتهويرل برادرت إالا  ثقرافيتين منظرومتين برين اخرتالف وقع كلاما نجدها ولذلك،. والمرئيا 

لة  .خالف إل  االختالف محوا

 مجرال فري مجهرودات مرن ُبرذل ما بين التنسي  عدم أنا  تنظيمية، صعوبات عن نتحدا  ونحن ننباه، أن ولنا

 مرن تسرتفيد ال أشركالها وبكرلا  كثرتهرا علر  فالملتقيرات الحروار؛ معررقالت من حقيقيا معرقال يعدا  الثقافات حوار

. آخرر إطرار فري أُنج رز بعمل يذكار محاورا نجد ما فنادرا. الساب  تجربة من الالح  يعتبر وال البعض، بعضها

عة، مشتتة أعماال الثقافات وبقية اإلسالمية العربية ثقافتنا بين الحوارات من يجعل التنظيمي الخلل وهذا  ومتقطا

 .االجتماعية والسلوكيات القرار أصحاب في لها تؤثير ال

ل مت : نتسا ل أن ولنا  نسرتطيع هرل .وجامعاتنرا مدارسرنا فري نتعلامهرا حوار ثقافة إل  الثقافات حوار يتحوا

نرا. والمبالغرات الخرافرة عرن بعيردا الحقيقيرة اآلخرر صور  نتمثال أن نتعلامه، ما خالل من فعال،  وبكرلا  نالحرظ إنا
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 100ّصَّ ّْ...ّٚا٢خ ّاٌ ا ّاٌالذل ٟٔ ّاٌث٠ِّٓحّٟ-



 

  

 

 

 أن والحرال ودينره، ولغتره تاريخه قرا   ونتحاش  اآلخر، خالل من عيوبنا إل  النظر نرفض مازلنا أنانا أسف،

ح ذلك  .الوقت نف  في واآلخر الذات وعي في ويسهم المعالم، يوضا

ج أن يمكن المقارنة، سبيل وعل   برنامجرا أقررا  حير  المجرال، هرذا في األوروبي المجل  تجربة عل  نعرا

 هرذا ويهردف". األديران برين الحروار وموضروع التثاقفيرة التربيرة موضوع بين الوصل عل  يقوم" جديدا تربويا

رر  مشراركة عمرومي، أو خرا ا  نقراش فري المشراركة علر  القدر  الغربي الشباب إكساب" إل  البرنام   متحضا

 25".بالدين عالقة ذات مسؤلة حول

 نق  عقد  دون الثقافية، بخصوصياتهم واالعتراف اآلخرين احترام نتعلام أن حرج ال األسا ، هذا وعل 

نا  .واألسطور  الخيال عالم في بنا ترمي موهومة، تفوا  عقد  أو الورا  إل  تشدا

2

 العربيرة الثقافرة برين وخاصرة الثقافرات، برين برالحوار المتعلاقرة الصعوبات لبعض ذكرنا من البتة، نقصد لم

 واقعيرة أسر  علر  نقرف أن أردنرا برل تعسريره، أو الحروار مسرار تعطيل األوروبية، الغربية والثقافة اإلسالمية

بنا  الثقافرات حروار فري السرابقين تجرارب معرفرة إلر  الحاجرة أشردا  فري اليروم شربابنا إنا . فيره المبالغ التحما  تجنا

ررب الحرروار واصررل إن علارره بهررا، المتعلاقررة والصررعوبات  تحقرر  ومنهجيررة، معرفيررة بآليررات وتسررلاح النقررائ  تجنا

 .وعادلة سليمة أس  عل  التواصل

ل الجرز  فري جرا  مرا نستثمر أن البح ، من الثاني الجز  هذا في وسنحاول،  مجموعرة ونقترر  منره، األوا

 يخترزل المرنه  وهرذا .والمجرامالت التصرناع يتجناب متوازن، ثقافي حوار إرسا  في أساسية نراها المداخل من

 وثقافرة سرلوكا يصربح حتار  لغيرنرا، وتعليمره الحوار فنا  تعلام إل  حاجة في وكبارا صغارا فنحن تربوية، أبعادا

 .والحضارية الفكرية منظومتنا أصول من ثابتا وأصال

 المفرد صيغ، في جم  الثقاف،: ثقافا  أم ثقاف،* 

ر تعكر  مغلقرة، ثقافرة الغربيرة الثقافرة أن وغربيين، مسلمين عرب من الحوار رافضو يرى  اإلنسران تطروا

بين بعض مازال لذلك،. والتكنولوجي واالقتصاد  الفكر  األوروبي  الغرب بين يقرنون المسلمين من المتعصا

 أفكررارهم وترردري  ولباسررهم، لغرراتهم اسررتعمال تحررريم درجررة إلرر  والبرردع ينتجرره، مررا بررين ويصررلون والكفررر،
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ّٚلد لغ ّاألٚ ٚبّٟاٌؼ بّٟاٌحٛا :ّاأل ٠ ّْب١ّٓاٌحٛا ّخثِ ّفّٟاٌتخ لف١ ّاٌت ب١ :ّ(األٚ ٚبّٟب ٌّجٍشّاٌت ب٠ٛ ّاٌض١ ص ّلضُّ ل١شّ)ّٚاِب ٌّٟج ٠ّشّػّٓ-

 (2002)ّتٛٔش ّٚاٌؼٍَّٛٚاٌخم ف ٌٍّت ب١ ّاٌؼ ب١ ّإٌّظّ  16ّٛ١ٌٛ٠ّ2002ّ-15ّب  ٠ش ّاٌخم ف  ّب١ٌٍّٓحٛا ّاألٚ ٚبّٟاٌؼ بّٟاٌّؤتّ 



 

   

 

 

مون الغربيين بعض نجد المقابل، وفي. وفلسفاتهم سوا غيره، من يستفد لم الغرب أنا  يتوها  اعتمرادا حرداثتهم فؤسا

 .مغالطة بعدها لي  مغالطة يعيش الفريقين وكال. والتنوير النهضة رواد ومجهود اليونانيا  الترا  عل  فقط

 لهررا، السررابقة الحضررارات أنقرراض علرر  أساسررا قامررت الغربيررة الحضررار  بررؤنا  المستشرررقين بعررض أقرررا  ولقررد

 وبابرل ومصرر اليونران حضرارات تسرتوعب أن بردورها اسرتطاعت التري اإلسرالمية العربيرة الحضرار  وخاصة

 تراري، فري نظريتره سارتون جورج بن  األسا  هذا وعل  وتناوب، تواصل تاري، الثقافات فتاري،... وفار 

ررمه العلرروم،  750 بررين الممترردا  الحقبررة أن ورأى. المبرردعين أعالمرره بررؤهما  عصررر كررلا  وعنررون عصررور إلرر  فقسا

 ...الهيثم وابن والبيروني والخوارزمي حيان بن جابر قبيل من العرب، علما  عصر هي ميالدية 1100و

ررا  أو بطريقررة أسررهمت متعرردد ، ثقافررات حصرريلة سرروى فلرري  ،"الغربيررة الحضررار " اليرروم عليرره ُيطلرر  مررا أما

نررا وكمرا. معالمهرا بلرور  فري برؤخرى  تقنيررات مرن المعاصرر  الحضرار  تنتجره مررا اسرتعمال فري حرجرا نجرد ال أنا

نرا... وشربكات معلومرات وبنروك تعليمية ومناه  إدار  ونظم وأدوية ج أن يجرب ال فإنا  اللغرات نرتعلام حرين نتحررا

 معررالم وضررع فرري موقعرره مررن كررلا  اإلسررالم، مررع تسررهم الترري األخرررى والررديانات األوروبيررة والثقافررات األجنبيررة

 .وانعتاقها البشرية خال  طري : الطري 

رره والترردبير، المراجعررة يسررتح  األصرريلة الصررافية الهويررة مفهرروم فررإنا  نالحررظ، وكمررا  حركيررة مررع يتنرراف  ألنا

 نقرد ا  مرنه  باعتمراد معره، فتتعرايش اآلخرر علر  تنفرتح التري هري الحقيقيرة فاألصرالة اإلنسان؛ ومسير  التاري،

 .باآلخر عالقته في بالذات وعي إالا  الهوية وما. والسمين الغ ا  بين التمييز عل  قادر مسإول،

 متماسك، شخصي، بناء أج  من: الاا  وعي* 

د لقد م ما بعض خالل من لنا، تؤكا نا الثقافات، حوار إطار في مداخالت من قُدِّ ف لم مازلنا أنا  علر  بعد نتعرا

ع برديع تررا  هي بما ذاتنا، م تعر  وحاضرر متنروا رن نتسرا ل أن ولنرا. مترؤزا رن ما  وطلبرة تالميرذ -اليروم شربابنا م 

اتره عنرد والوقروف تراثنرا أعمرا  فري البح  عنا  نفسه يكلاف - وغيرهم رر وبمراذا الكبررى؟ المضريئة محطا  نفسا

 الكترب، مطالعرة عن العزوف أسهم وهل وهناك؟ هنا المبعثر  العربية المخطوطات من اآلالف عشرات إهمال

ية؟ هذه تدعيم في البصرية، السمعية الوسائل هيمنة أمام  األما

 مررن قبررل مررن اسررتغالله تررما  وروحيررا معرفيررا فراغررا ترررك وحاضرررنا، بثقافتنررا جهررل مررن اليرروم نعيشرره مررا إنا 

 وسرحر الفضرائيات ببهرجرة متسرلاحين شربابنا فري فرؤثاروا وحقيقتهرا، اإلسرالمية الثقافرة ناصرية امرتالك يتوهمون

م ما عل  تقتصر تكاد المعارف وأصبحت. الحديثة االتصال وسائل  بسريطة بررام  مرن الفضائيات هذه به تتكرا

 للدين وساذج بسيط فهم ذلك عن وينت . متناقضة وفتاوى وتوجيهات تحذيرات من إليه يستمعون وما وساذجة،

 .العقيد  بلبو  تتغطا  غريبة وممارسات



 

   

 

 

 وعلومهرا تفريعاتهرا بكلا  وتمثالها اإلسالمية العربية الثقافة معرفة عل  اإلقبال أنا  نرى األسا ، هذا وعل 

هاتها، بنا وتوجا  بمرنه  تتسرلاح أن بدا  ال المعرفة وهذه. ووصايتهم الوسطا  وساطة من ويحررنا الذات جهل يجنا

ررا. ماضرريال أطررالل علرر  والوقرروف المفرررط والتعظرريم المررد  عررن بعيررد نقررد ، عقالنرري سررف ومما  أهررما  أن لرره يإ 

 وأكثرر المخطوطات هذه إل  أقرب أنانا والحال. مستشرقين قبل من وتحقيقها وجمعها اكتشافها تما  المخطوطات

ر فكيف لها، فهما : المستويات كلا  عل  أزمة اإلسالمية العربية ثقافتنا فيه تعيش زمن في الثقافي الكسل هذا نبرا

 ...العالمي الثقافي المشهد مستوى عل  الحضور في وأزمة المرجعيات في وأزمة اللغو  األدا  في أزمة

 العرالمي النظرام إطار في أخرى، دون ثقافات هيمنة في يكمن األزمة، هذه وجود في المباشر السبب ولعلا 

 لن الوعي وهذا منها؛ منا  ال ضرور  اإلسالمية العربية بثقافتنا الوعي أصبح وبذلك. الثقافة وعولمة الجديد

ب، الذات عل  باالنغال  يتحقا  ا والتعصا  .بالذات الوعي لترسي، ضروريا مسلكا اآلخر معرفة يجعل مما

 المسلو  للتواص  نافاة: اآلخر معرف،* 

، ما خالل من لدينا، تؤكد لقد  يخالفنرا بمرن معرفتنرا أن لآلخر، نمطية صور  من الجماعيا  مخيالنا في ترسا

 أن هرو يريرد كما اآلخر مع التعامل من بد ال لذلك،. األمور بحقيقة لها عالقة ال خرافية معرفة والمعتقد الثقافة

رر وأن األجنبيرة، اللغرات تعلارم علر  نقبرل أن حررج فرال. نحرن نتصروره كما ال يكون،  الثقافيرة دالالتهرا فري نتبحا

 .والحضارية

د فقط ليست المدار  في نتعلامها التي اللاغات إنا   ووسرائل فكريرة منظومرات هري برل تواصرل، أدوات مجرا

ف ناجعة نا أن يتاضح وهكذا. اإلسالمية العربية بثقافتنا والتعريف الثقافات بقية عل  للتعرا  لغة تعلاموا الذين شبابا

 مطالبون أناهم كما إيااها، وإفهامنا تعلاموها التي اللغة ثقافة فهم في جسيمة بمسإولية يضطلعون أكثر، أو أجنبية

رخت كمرا صورتنا عن بديلة صور  بتقديم  المعلوماتيرة الثرور  مسرتثمرين األوروبري، الغربري المخيرال فري ترسا

 .لآلرا  وتبادل تواصل آليات من توفاره وما المعاصر ،

 بالاا  والتعريف المعلوماتي، الثورة* 

ف أن لنررا برردا  ال بررل ذاتنررا، نفهررم أن يكفرري ال  شرروهها الترري حقيقتهررا ويعكرر  بمقامهررا، يليرر  تعريفررا بهررا نعرررا

موا من تشويهها في وزاد والنفسية، التاريخية تراكماته بكلا  الغربي المخيال ن قدا تنرا أبنا  م   أنهرا علر  ثقافتنرا أما

 .وصراع وقتل عنف ثقافة

عة معطيات من توفاره وما اإلنترنت لشبكة استعمالنا أنا  ننباه، أن ولنا  يفتقد مازال غزير ، ومعلومات متنوا

رة دراسرات عردا  أثبترت ولقرد. المسرإول الثقرافي النض  إل   مرن العنكبوتيرة الشربكة مسرتعملي أغلرب برؤن مختصا

سون والمسلم، العربي الشباب . الجنسية المواقع وتصفاح معن ، كلا  من المفرغة السخيفة للدردشة جهودهم يكرا



 

   

 

 

رف أن يمكرن كران وماليرة بشررية لطاقرات اسرتنزاف وهذا  والتعريرف المتباينرة، النظرر وجهرات تقريرب فري ُتوظَّ

 .ورموزها أصنافها بكلا  بثقافتنا

 لم إذا المفهوم لهذا معن  وال للمعلومات، السريعة الطر  بمفهوم ظهوره، منذ اإلنترنت، مفهوم اقترن لقد

 ولنرا. وتوريدها المعلومات تصدير أ  والعطا ؛ األخذ قوامها دائمة حركية عن يعباران متقابلين، اتاجاهين نجد

 بقيرة توريرد عرن خطرور  يقلا  ال الذ  الساذج والتوريد السلبي االستهالك ثقافة ستتواصل مت  إل : نتسا ل أن

 تدبار؟ أو روية دون واستهالكها البضائع

تنررا التعريررف إنا   لثررور  والمسررإول الناضرر  بررالتوظيف فحسررب، يكررون، الحقيقيررة وبصررورتنا وتراثنررا بهويا

 بإنتررراج إالا  يكرررون أن يمكرررن ال وهمومهرررا، ثقافتنرررا بمشررراغل الملترررزم التوظيرررف وهرررذا نشرررهدها؛ التررري االتصرررال

 الحقيقيرة المعطيرات تصردير: التصردير عرالم في والدخول وتسويقها نشرها ثما  وتنظيمها، وتصنيعها المعلومات

 ال بالشربكة المتاحرة الرقميرة المحتويات أغلب فإنا  الجدية، المواقع بعض وباستثنا . وواقعنا بحضارتنا المتعلاقة

د النشر، أو العرض تستح ا   العربري صرور : تجاهنرا الغربري المخيرال فري تؤسسرت التري النمطية الصور  وتإكا

 .واألوهام اللهو عل  دائما الباح  الكسول

ع لذلك، ف أن خاللره مرن ويحراول ويرب، موقرع يصرمم أن وباحر  ومثقاف طالب كلا  نشجا  مرن بجانرب يعررا

عة، اإلسالمية العربية ثقافتنا جوانب  الدردشرات توظيرف يمكرن كمرا. وتقنيات لغات من يتق ن ما مستعمال المتنوا

ف الملتررزم، الحضررار  التواصررل فرري اإللكترونرري والتراسررل والمنتررديات،  صررور  وتقررديم اآلخررر، علرر  والتعرررا

ع ثقافة هي بما لثقافتنا أصيلة  .الدراسة هذه مطلع في ذلك بيانا كما واختالف، تنوا

 وسلوك وعي الثقافي الحوار* 

د لي  الثقافي، الحوار إنا  ده شعار مجرا  الضغوطات، لبعض خضوعا أو األزمات عند نحملها الفتة أو نردا

ره الغربيرة المجتمعرات أدركت ولقد. والمجتمع والمدرسة البيت في نعيشه حضار ا  سلوك ولكناه  فري فائرد  ال أنا

 تنرامي المسرار، هرذا فري دفعهرم ما ولعلا . والممارسة الواقع حياز الحوار ذلك ينزل لم إذا حضارات، بين حوار

 كرذلك واالختطراف، االغتيرال حراالت وتعدد الخصو ، وجه عل  واألمريكيين األوروبيين ضدا  العنف أشكال

 فري أجيرالهم بكرلا  المسلمين اندماج صعوبة األوروبيون الحظ لقدو .أوروبا في المسلمة األقليات مشكلة تفاقمت

ت والفتن التوتر من حاالت ذلك عن ونت . الغربية المجتمعات  والسياسرية، االقتصادية ومصالحها بالبالد أضرا

بين بعض أصوات وتعالت فين المتعصا هم مرن البالد وتخلي  المسلمين تهجير إل  تدعو المتطرا  ذلرك كرلا . شررا

ل عدم عن نات   .والجماعات األفراد يمارسه حياتيا  سلوك إل  الثقافي الحوار تحوا

 أن كراد مرا تصرل حلرول عرن الغربيرون بحر  والصرراع، التصرادم هرذا عرن الناتجة المخاطر لكثر  ونظرا

ب ينفصل، .  التباين كلا  متباينة والنفسية التاريخية التراكمات من مجموعة بفعل أصبحت نظر   وجهات بين وتقرا



 

   

 

 

 الثقرافي المشرهد فري والتؤثير التحاور عل  والغربية اإلسالمية المنظومتين من المعتدلين تشجيع إل  وباإلضافة

ررم برروادر نجررد والعررالمي، الغربرري ررز مررا خررالل مررن المهرراجرين، لقضررايا تفها  ودراسررات ميدانيررة بحررو  مررن أنج 

 .واستطالعات

 أغلررب فرري نجررد وأصرربحنا ة،العربيرر واللغررة اإلسررالمية الحضررار  دراسررة علرر  إقبرراال نجررد أخرررى جهررة مررن

 العربرري الواقررع فرري تبحرر  أخرررى وأقسرراما والعربيررة، اإلسررالمية بالدراسررات تهررتما  أقسرراما األوروبيررة الجامعررات

 .والثقافية والسياسية واالقتصادية االجتماعية ومشاكله

سررة أن مفرراده خبرررا الويررب، مواقررع بعررض أتصررفاح وأنررا انتبرراهي، شرردا  ولكررم  فرري متخصصررة نمسرراوية مإسا

 النمسرا، مرن مختلفرة أماكن في اإلعالنية اللوحات من كبير عدد بعرض 26قامت ،"غيفيستا"بـ تسم  اإلعالنات

ه نبو  حدي  عل  تحتو  ره بالردالالت، مكتنز بساطته عل  الخبر هذا. 27"للنا  أنفعهم النا  خير " نصا  ألنا

 .الحوار عل  يقوم ثقافي سلوك تؤسي  في فعلية رغبة يعك 

نا صره، موقعره بحسرب كلا  جهتنا، من مطالبون إنا  أساسرا يقروم سرلوكا نسرلك وأن أنفسرنا نحاسرب أن وتخصا

 بتجرراوز إالا  يتحقارر  لررن السررلوك وهررذا. والثقررافيا  الجغرافرري انتمرراإه أو معتقررده كرران مهمررا اآلخررر، احترررام علرر 

ب،  علر  أساسرا تقروم التري المزعومرة، االسرتعال  عقرد  مرن وبرالتخلا  المطلقرة، الحقائ  امتالك ووهم التعصا

 .ومشاكله قضاياه بكلا  الحاضر وتهميش الماضي في الذوبان

 وبعد الثقافا  بين حوار* 

 يمر ا  الثقافرات، بحروار تتعلا  الخطور  من كبير  درجة عل  مسؤلة نتناول ونحن يشغلنا، الذ  السإال إنا 

 الحروار بصعوبات تتعلا  قضايا إثار  من والغاية عنه، الحدي  مشروعية ومدى الحوار، هذا إل  الحاجة مدى

 النمطيررة الصررور فتختفرري الحرروار، مشرراريع بفضررل آخررر شرركال يؤخررذ أن للعررالم يمكررن هررل. وآفاقرره الثقافررات بررين

ض التقليدية،  والنق  االستعال  عقدتي من نتخلا  أن لنا يمكن هل ومنطقية؟ واقعية أكثر أخرى بصور وُتعوَّ

 مرن يمنعنرا المتخلارف واقعنرا أنا  أم األنرداد، معاملرة اآلخرر مرع نتعامرل وأن الغررب، إلر  نظرتنا في المتحكمتين

 الغالب؟ هيمنة بحتمية المغلوب وعي دا : مزمن بدا  مصابون ألنانا ذلك،

را وغيرهرا األسئلة هذه كلا   برربط األمرر تعلار  كلامرا نستحضرره خفريا  صروت بمثابرة سرتكون نطرر ، لرم مما

 أو تعلامرا أو تعليمرا لغتره باسرتعمال أو اآلخرر، صرناعها سرلعة باستهالك أو والدين، الثقافة يخالفنا من مع صداقة

ة لوظيفة أداً ،  .وثقافتهم اآلخرين مع التعامل علينا تحتام كثير  الحاالت هذه وغير... المجتمع في مهما

                                                           
26
يّ- ّٛ  .ّّف١١ٕ ّفّٟإٌّض ّٚٞاالتح  ّاٌىب١  ّاإلػال١ٔ ّاٌحٍّ ّ٘ ِّٖ

27
ّّكّ-  http://www.middle-east-online.com/?id=42611ّاٌت ٌّٟاٌّٛلغّتصفّح٠ّّىٌٍّٓتؼ



 

   

 

 

 العلرم مرن وكثيررا الشرجاعة بعرض يتطلارب وميدانره، نوعه كان مهما الحوار، مجال المجال، هذا اقتحام إن

ننررا ومعرفرة وعيوبنرا نقائصررنا بكرلا  حقيقتنرا، علرر  أنفسرنا نررى تجعلنررا شرجاعة. والمعرفرة  ذواتنررا وعري مرن تمكا

 الثقافرة وأن حقرائ ، الحقيقرة أنا  أدركنرا إذا إالا  كاملة، الحقيقة بهذه نظفر أن يمكن وال. نفسه اآلن في واآلخرين

عة ثقافات  وجروه مرن وجهرا تمثارل ثقافرة فكرلا  اإلبداعيرة؛ وتجلياتهرا الفكريرة مرجعياتهرا حير  مرن ومتمياز  متنوا

 .الثقافية الوجوه بقية إل  بؤخرى، أو بطريقة حاجة، في وهي البشر ، اإلبداع

 يعردا  للتجرزإ، قابرل غيرر واحرد أناهرا أسرا  علر  الثقافة معاملة إنا  القول، إل  البح  هذا خاتمة في نخل 

عرة، وأشركالها المرجعيرات، براختالف تختلرف لهرا، حصرر ال الثقافرة فمفراهيم والروهم؛ المغالطرة من ضربا  متنوا

 علر  اإلسرالمية، العربيرة حضرارتنا برؤن نعتررف يجعلنرا وهذا...واللغات واألديان الحضارات باختالف تختلف

 نتمثارل أن لنرا برد وال. بهرا وتتؤثار فيها تإثار اإلنسانية، الحضار  وجوه من وجها تعدا  وإنجازاتها، خصالها كثر 

ات إطار في الثقافات حوار  تمثارل وهري نتجاهلهرا، أن يمكرن ال حقيقرة العولمرة أصبحت حي  العالمية، المستجدا

رات تحمرل جهرة مرن فهري. بعردين ذا سرالحا الثقرافي بعردها فري خاصرة مسرتوياتها، كلا  عل  العولمة هذه  تصروا

 آليرات تروفار أخررى جهرة مرن ولكناهرا. الثقافرة مرن جديرد   نروع   فررض عل  وتعمل الغنية، الرأسمالية المجتمعات

 بالعمرل إالا  يتحقر  لرن األمرل وهرذا. العرالمي المسرتوى علر  اإلسالمية العربية الثقافة وفرض بالذات، للتعريف

 .العقيم االستهالكي السلوك وتجاوز واالجتهاد
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