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 صوايفان الحممد خلفـ   رئيس التحرير



 

 

l]…^{{Úý]<l]†{{•^¦<í{{×Š×‰< <

 − 154 − 
 

 

  ةـافـدور الثق
 يف بناء احلوار بني األمم

 

 الدكتور حممد سعدي

 

 

 
 تصــدر عــن

í{éréi]†{{j‰÷]<pç{{vfÖ]æ<l^{{‰]…‚{×Ö<l]…^{{Úý]<ˆ{Ò†Ú< <



 

 

 
بالرضورة عن وجهة نظر املركزِّرب ال يعاملحارضة ٰحمتو  

 2012 مايو/أيار 2  املوافقبعاءاألر  يوماملحارضةهذه ألقيت 
 2012 مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ©

 مجيع احلقوق حمفوظة
 2012 الطبعة األوىل

ISSN 1682-122X 

 ISBN 978-9948-14-569-1 النسخــة العاديـــة

  ISBN 978-9948-14-570-7 ةـالنسخة اإللكرتوني
 

 
 :ير عىل العنوان التايلتوجه مجيع املراسالت إىل رئيس التحر

 سلسلة حمارضات اإلمارات ـ مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية
 4567: ب. ص

 اإلمارات العربية املتحدة ـ دولة أبوظبي
 +9712-4044541 :هاتف
  +9712-4044542: فاكس

E-mail: pubdis@ecssr.ae 

Website: http://www.ecssr.ae 



 

- 3 - 

 ةـمقدم

 

ية وجتاورهـا شـريم قدم وجود الشعوب والتجمعـات البـإن احلوار قد
مع بعض, حيث كانت تتبادل املعـارف والتجـارب والـسلع  بعضها وتفاعل

 فإنه يتواصـل مـع أخيـه  بطبعه, اإلنسان كائن اجتامعيألنو. وأنامط العيش
 ويعـرب عـن هـذا . سـواء داخـل املجتمـع أو فـيام بـني املجتمعـات,اإلنسان

تنطـوي يف   وأفكارنـا ومواقفنـااسـلوكياتنثقافة, فكـل التواصل من خالل ال
 بـني لتحقيـق الـسالماحلوار دعامة أساسـية  و.جوهرها عىل عالقات ثقافية

 الذي ال يمكن فيه التعـايش والتفاعـل صـرورات العضـر وهو من ,األفراد
باالنفتاح عىل اآلخر وتبادل األفكار بقبول احلق يف االختالف وإال والتفاهم 
التفاعل والتواصل بني الثقافـات ظـاهرة متأصـلة يف التـاريخ و. ء معهواآلرا

 بدأت من الصفر بحيث يمكن ثقافةال توجد  عرب خمتلف العصور, واإلنساين
 .  الظهوريف تلتها ثقافات التي البداية األوىل للشكلأن ت

أصبحت  تعترب فكرة حوار الثقافات من املفاهيم الفكرية األساسية التي
 لـد الـدول والنخـب الفكريـة االنشغاالتارة يف قائمة صـدن الحتتل مكا

 ة مطروحـهـيوالسياسية, ومراكز البحوث املختلفة واملؤسسات الدولية, و
 ومـن بقوة عىل جدول أعامل كثري من اللقاءات الوطنية واإلقليمية والدوليـة

علــم فلــسفة, ال: وجهـات نظــر متعـددة تتــداخل فيهـا ختصــصات متعـددة
روبولوجيـا, العالقـات الدوليـة, ثسياسية, اإلعـالم, األنالعلوم الاالجتامع, 
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  وهـذا...التـاريخسرتاتيجيا, علم األديـان املقـارن, اجلغرافية السياسية, اال
التواصـل الثقـايف  تتخطى قضايا املشكالت يطرح طائفة معقدة من وضوعامل

قـدين الع وطـوال .بني األمم لتهـتم بانـشغاالت عامليـة ذات أبعـاد متعـددة
 وإثـارة ًشـيوعا مفهوم حـوار الثقافـات مـن أكثـر املفـاهيم األخريين أصبح

للجدل والنقاش يف الساحة الفكرية من خالل ارتباطـه الوثيـق بجملـة مـن 
تفاعـل والسياسات الثقافية, و اهلوية الثقافية, :كل مناملتعلقة ب اإلشكاليات

تنمـيط ويمنـة الثقافيـة, اهلواع الثقافـات, صـروالعوملة الثقافية, والثقافات, 
تفاعـل األديـان يف املجـال والثقافات يف الـسياسة الدوليـة, موقع والثقافات, 

 .التنوع الثقايفو, الدويل

اهلويـات الدينيـة والطائفيـة والقوميـة أو  رتصـدت ,يف العقود األخرية
, كـام أن هـااإلثنية جداول التوترات واالضـطرابات داخـل الـدول وفـيام بين

ية والتعصب واإلرهاب وكـره األجانـب تزايـدت بـشكل صـرنموجات الع
اعات الـسياسية صـر يف كل الرهانات والضـرستحتالثقافة وأصبحت . كبري
جيـر وراءه العنـف  إىل سـالح قاتـل تحول يف أحيان كثـريةتة ليديولوجيواأل

حـد األسـئلة أهلذا أضـحى سـؤال حـوار الثقافـات . والتعصب واالنغالق
نا الراهن الذي يعيش عىل وقـع التأحيـد والتنمـيط صـرع يف ًاألكثر حضورا

لعديد من البنى الثقافية داخل خمتلف املجتمعـات, وذلـك يف ظـل اكتـساح 
والعوملة بقدر ما قـدمت إمكانيـات . تيارات العوملة لكل املجاالت اإلنسانية

عـرب طـرح   جديدة للثقافات بقدر ما أنتجت حتديات ضخمة أمامهـاًوفرصا
, مــآل صـــرة ومــصريية حــول موقــع الثقافــات يف العــامل املعاأســئلة شــائك

 .اخلصوصيات الثقافية ومستقبل التنوع الثقايف للعامل
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مسار العوملة يف اجتاه واحد, فهي حركـة يف اجتاهـات متعـددة ال يسري و
هلـذا  نيـة والـسياسيةاهناك تناقض بني املظـاهر االقتـصادية والتقو. ومتباينة

لثقافية, ممـا يـؤدي إىل االنقـسام والتفكـك والتفتـت يف املسار وبني مظاهره ا
بنيات النظام العاملي, وهذا من شأنه أن حيدث هـزات واضـطرابات عديـدة 

وثنائية العوملة والثقافـة أضـحت .  والعامليةةاإلقليميوعىل املستويات املحلية 
يـتجىل ذلـك مـن ويف كل منـاطق العـامل, سـي مدار السجال الفكري والسيا

 يفسيل املؤلفات والدراسات التي تتناول العوملـة مـن زاويـة تأثريهـا خالل 
 . اهلويات الثقافية

تبنـى عليهـا الـسياسات واالختيـارات حيويـة الثقافة اليوم قضية إن 
للدول والتكتالت اإلقليمية والدولية, وازداد وعي املجتمـع سرتاتيجية الا

الـسالم العـاملي وتشجيع  يف حتقيقهلا دور هام  أن الثقافات الدويل بحقيقة
 والتعــايش بــني الــشعوب واألمــم, ويف الوقــت نفــسه يمكــن اســتغالهلا

أجيج الـصـراعات ونـشـر التعـصب والعنـف والعنـصـرية لتـوتوظيفها 
فـإن التعـايش بـني لـذلك . والتطرف الديني داخل املجتمعات وفيام بينهـا

 وعديـد .عـاملالستتباب االستقرار والـسلم يف ال ًاالثقافات أصبح ضـروري
من الوقائع التي شهدهتا الساحة الدولية منذ هناية احلرب الباردة, تؤكـد أن 

 بل هو حاجة ضـرورية لبنـاء ,ً زائداً فكرياًمطلب حوار الثقافات ليس ترفا
هلذا فإن التحدي األهم للقرن الواحـد  .ً وأكثر إنسانية وعدالًعامل أقل عنفا

كيفية تدبريها وإرساء تواصل حي  موالعشـرين هو فهم االختالفات وتعل
  .بني الثقافات
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 مدخل مفاهيمي أويل. 1

 وع يف حتليل املوضوع لدينا جمموعة من اإليضاحات األوليـةشـرقبل ال
هتم حتديد املفاهيم املؤطرة حلـوار الثقافـات, فالكـل يتحـدث عـن الثقافـة, 

ديـد معانيهـا  ما ال نقـف عنـد حتًاهلويات, لكننا غالباواحلوار, واحلضارة, و
وال يمكن التحاور وال التفـاهم إذا مل تكـن لـدينا . وأبعادها وواقعها الراهن

 . رؤية مضبوطة وواضحة وفهم مشرتك حول هذه املفاهيم

 الثقافـة

مفهوم الثقافة مثقل باملعاين ويصعب تعريفـه وحتديـد نطاقـه لتعـدد إن 
 ىلما يزيد ع 1952 عامكوبري وكلوكهون  وأحىص مداخله وأبعاده ومضامينه,

 . والتـاريخ اإلنـساينالثقافة ظـاهرة مالزمـة لإلنـسانو . للثقافةً تعريفا164
وأصل الكلمة الالتينـي يعنـي زراعـة األرض وحرثهـا, ومل تـصبح الثقافـة 
موضوع دراسة لفـرع معـريف متخـصص يف ميـدان العلـوم اإلنـسانية إال يف 

 . روبولوجياث علم األنوتطور  مع نشأة التاسع عرشالنصف الثاين من القرن

 اروبولوجيـثألنعـامل ا للثقافة يعـود لًوالتعريف املؤسس واألكثر شيوعا
الـذي الثقافة البدائيـة يف كتابه  (Edward Taylor)اإلنجليزي إدوارد تايلور 

املعـارف  بأهنا ذلك الكل الذي يـشتمل ة, حيث عرف الثقاف1871عام  صدر
 والعـادات التـي راف وكـل القـدراتواملعتقدات والفنون والقوانني واألعـ

من حيث هـي  أما مفهوم الثقافة 1. يف جمتمعًيكتسبها اإلنسان باعتباره عضوا
ن اعتبار الفيلسوف مد ّكيان متميز جلامعة إنسانية ما فإنه ذو أصول أملانية وتول

 بـأن كـل شـريف أواخر القـرن الثـامن عـ (Johann Herder)جوهان هريدر 
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حيـث  )(Volksgeist ثقافية خاصة به يـسميها ًروحاشعب يمتلك عبقرية و
األملـاين واملفهوم  ."أن ثقافة أي شعب هي الدم الذي جيري يف عروقه"اعترب 

(Kulture)  ,القيم األخالقية التـي تـشكل والدين, وحييل إىل مكونات اللغة
وهـذا مـا جعـل شـبنغلر  2.ومتيـزه عـن الـشعوب األخـر هوية شعب مـا

)Spengler (توصـلت للحـديث « :يقول كل واحدة من الثقافـات الكـرب
ية ال يمكن فهمها بشكل تام إال من طرف الـروح املنتميـة إىل هـذه سـربلغة 

 3.»الثقافات

, هـو مـا جـاء يف إعـالن  التعريف األكثر إجرائية وشموليةوربام يكون
معناهـا الواسـع يف  الثقافـة«: 1982حول السياسات الثقافيـة عـام مكسيكو 
السامت الروحية واملادية والفكرية والعاطفية التي متيز  جمموعها عتبارا يمكن
أنامط العـيش الفنون واآلداب و: وهي تشمل. اجتامعية بعينها , أو فئةًجمتمعا
 القـيم والتقاليـد اتمـونظماألساسية لإلنـسان و  كام تشمل احلقوق.واحلياة

رب اإلنـسان عـن نفـسه يع الثقافة وأكد اإلعالن عىل أنه عرب .»...واملعتقدات
وبالتايل .  اختياراته ويتعرف عىل ذاته ويبحث عن معان جديدة حلياتهويامرس

 موضـوعية مثـل الـدين, صــرفالثقافات هي منظومـات قيميـة تتحـدد بعنا
التاريخ والتقاليـد, وهـي جمموعـة قـيم ومعـايري لـضبط الـسلوك واللغة, و

ح املعنـى للجامعـات اإلنـسانية  مما يمن,الفردي واجلامعي وإنتاج أنامط احلياة
 .عىل مستو وجودها, وجتارهبا وتارخيها ومصريها

 أحـد كبـار منظـري التعدديـة )Will Kymlicka(يف نظر ويل كيميلكا 
 فإن احلق يف الثقافة من حقوق اإلنـسان األساسـية وال وجـود أليـة 4الثقافية

دون من تعيش  خملوقات ثقافية ال يمكن أن شـر فالب5,دون ثقافةمن حريات 
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 وذلـك 6,إحساس باالنتامء واالرتباط العميقني بالثقافة التـي ينتـسبون إليهـا
األول هو أن الثقافة تعمل عىل تعيني نطـاق وبنـاء عـاملهم, : لسببني رئيسيني

بخصوص ما هو قـيم بالنـسبة  فتساعدهم بذلك عىل اختاذ القرارات الصائبة
 قـراراهتم ذات الـصلة شــدادفة وترفتقدم هلم اخليارات اهل. إليهم يف حياهتم

ورية ضـروالـ بكيفية عيش حياهتم, وكذلك تـوفر لألفـراد األرضـية اآلمنـة
وبذلك تشكل الثقافة بيئة ال مفر منها ملامرسـة . لتطوير قدراهتم عىل االختيار
أما السبب الثاين فهو أن الثقافة هتـب األفـراد . الفرد حريته واستقالله الذايت

وط وشامل لالنتامء واالرتبـاط شـر غري مًراصـد توفر هلم محس اهلوية, فهي
هنـا تـسهل إمكانيـة التفـاهم املتبـادل وتعزيـز التـضامن إبعض, إذ ببعضهم 

 7.االجتامعي والثقة فيام بينهم

 احلضارة 

 فهي تعـود إىل اجلـذر الالتينـي (Civilization) لكلمة احلضارة بالنسبة
(civitis)  بمعنى املدينة أو(civis)يف الكلمـة تظهـر, و بمعنى ساكن املدينة 

يق الرجال أو مقـال يف صـد مع املركيز دي مريابو يف كتابه شـرالقرن الثامن ع
, واستعمل كلمة حضارة شعب بمعنى هتذيبه 1757, الذي ظهر عام السكان

وثمـة تـداخل كبـري يف تنـاول الفكـر الغـريب ملفهـوم  8.ورقة طباعه ومعارفه
 ملفهوم الثقافة, وهنـاك مـن ً ومرادفاً جعل املفهوم مطابقااحلضارة, فهناك من

 وهذا هـو رأي عديـد مـن ,يناالتقدم املادي والتق  عىل جماالتًاصـراعتربه قا
املفكرين األملان, والبعض اآلخر رأ أنه جامع وشـامل لكـل أبعـاد التقـدم 

 .مثل املفكرين الفرنسيني واإلنجليز
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 احلضارة بأهنا ثمـرة حتـدي )Arnold Toynbee(يعرف أرنولد توينبي 
تامسك احلضارات وازدهارهـا ال يـتم إال ف البيئة لإلنسان ونوع استجابته هلا,

 من خالل االستجابة الناجحة ملجموعة من التحديات التي تفرضـها البيئـة,
أما فرنانـد . وكلام نجح اإلنسان يف رفع حتديات الطبيعة دعم أسس حضارته

 إىل ً فيؤكد أن الثقافة واحلـضارة تـشريان معـا)Fernand Braudel( بروديل
 عـىل ًالطابع الكيل لنسق احلياة لد شعب من الشعوب, فهام يـشتمالن معـا

القيم وعىل وسائل وطرق التفكري التي توليها أجيال متعاقبة يف جمتمـع معـني 
 : وحسب منظور بروديل فإن.  األوىلَاألمهية

 موقعهـا اجلغـرايف, وثبـات احلضارات هي فـضاءات يـرتبط واقعهـا بت
احلدود والفضاءات اجلغرافية ال يمنع االنفتاح والتفاعل, فكل حـضارة 

مـن وال يمكن ألية حضارة أن تعيش . ر وتتلقى التأثريات الثقافيةصـدت
ي كياهنا من خالل التبادالت الناجتة غندون حركية ذاتية, فهي تتغذ وت

 . عن االحتكاكات
 ــات ــي جمتمع ــة فا: احلــضارات ه ــنح احليوي ــي مت ــي الت ــات ه ملجتمع

للحضارات وتدفع هبا نحو التقدم, وعكس الوقائع االجتامعية, تتفاعل 
 .احلضارات مع الفضاءات الكرونولوجية الطويلة

 كــن معرفــة طبيعــة احلــضارات متفــال : احلــضارات هــي اقتــصاديات
 .دون معرفة األبعاد االقتصادية هلذه احلضاراتمن وتفاعالهتا املختلفة 

 إن الذهنيات اجلامعية السائدة هي التـي : احلضارات هي ذهنيات مجاعية
متــيل مواقــف وخيــارات املجتمــع, وحتــى ردود األفعــال إزاء الوقــائع 
االجتامعية والقـرارات التـي يتخـذها املجتمـع ال ختـضع للمنطـق وال 

ــة . للمــصلحة بــل لــسلطة وقــوة الالوعــي اجلامعــي والقــيم اجلوهري
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علهـا متاميـزة وخمتلفـة عـن بـاقي احلـضارات, للحضارات هي التي جت
والذهنيات غري حساسة للـزمن فهـي ال تتغـري إال عـىل مـستو أزمنـة 

 .ويبقى الدين هو الطابع األكثر قوة للحضارات. تارخيية طويلة

وبصفة عامة فإن احلضارة عند بروديل هي اسـتمرارية تارخييـة مرتبطـة 
االقتـصادية والت االجتامعيـة, بعمق التاريخ الواسع, وهي حـصيلة التفـاع

 بـل ًامات احلـضارية العنيفـة مل تـشكل اسـتثناءصـد وال.والثقافية والتارخيية
 9. جلدلية التاريخً مكرساًكانت طابعا

إىل  ,وهناك تداخل كبري يف الفكر الغريب بني مفهومي الثقافة واحلـضارة
 بـني ً فاصـالً فرسـموا خطـارـالتاسع عـشأن جاء املفكرون األملان يف القرن 

 وبني الثقافة بتجلياهتا القيميـة والفكريـة ,واملادية نيةااحلضارة بمقوماهتا التق
 يف االسـتعامل (Kultur) وبذلك أصـبحت كلمـة ثقافـة 10.والدينية واللغوية

يف ) Civilization(تـستخدم كلمـة حـضارة اللغوي األملـاين تـسود حيـث 
يـة قانرة تعنـي اجلوانـب الت احلـضالكـونو. اخلطاب اإلنجليزي أو الفرنيس

ــ ــاةواملادي شــفيتزر إ الفالســفة األملــان مثــل شــبينغلر ول مــا اســتعمً, فغالب
)Schweitzer( وكاسريير )Cassirer(كلمة احلضارة من قبيـل االنتقـاص , 

 ً خـصوصا,وللداللة عىل أن احلضارة يف طريقها إىل االحتضار أو االنحطاط
 11. احلضارية يف تفسري التاريخوأهنم كانوا متأثرين بمفهوم الدورات

 12ولفظ الثقافة باملعنى املتداول والشائع يف الفكر العريب حديث النـشأة
 ًومعناه القديم يف الرتاث العريب ال يتطابق مع األصل الغريب للكلمة, وغالبـا

 احلضارة امصطلحقد انتقل و.  ليدال عىل معنى واحدًما يستخدم اللفظني معا
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, شـرغة العربية عن طريق الرتمجة يف أواخـر القـرن التاسـع عـوالثقافة إىل الل
 ترمجتـه ت مت(Civilization) مصطلحوهناك اضطراب يف تعريب الكلمتني ف

  13.باملدنية لد البعض وباحلضارة لد البعض اآلخر
 حوار ثقافات أم حوار حضارات?

 حوار الثقافـات وحـوار احلـضارات يف نفـس املعنـى خدم ما يستًكثريا
 وعـىل املـستو الرسـمي ويف إطـار الـدول واملؤسـسات مرتادف,وبشكل 

. الدولية التابعة لألمم املتحدة يستخدم بشكل أكرب تعبـري حـوار احلـضارات
نعتقد أنه يف الوقت الراهن سيكون من األفضل احلديث عن حوار الثقافات و

ية واحدة  ألنه يف الواقع ال توجد إال حضارة إنساناحلضارات,حوار من  ًبدال
 وهـي , واملعلومـاتاالتصالية وثورة قانتقوم عىل أسس الثورة العلمية والت

واحلضارة هتم أسباب العيش . حصيلة لإلسهامات الفاعلة ملختلف الثقافات
ومستواه وترتبط بأنامط اإلنتاج ووسائل النقل واالتصال, أمـا الثقافـة فإهنـا 

لعقائـد والفلـسفات والفنـون  يف اسـد كـام تتجـ,تتصل بمنابع املعنى والقيم
 .ر للتاميز واالختالفصـدواآلداب, ولذا فهي م

 لكـل منهـا رؤيتهـا ,إننا نعيش يف ظل حضارة واحدة وثقافات متعددة
 مكونات خمتلفاملتميزة للعامل واسرتاتيجياهتا اخلاصة يف تعاملها وتفاعلها مع 

 احلضارة والثقافـة ورة التمييز بنيضـر من هذا املنطلق نر .العاملية احلضارة
احلضارة تعرب عن حركية ووترية تقدم الكسب اإلنساين العام, «عىل اعتبار أن 

املادي, التقني واألديب, فهي بذلك عاملية وجوهرها ختـزين اخلـربة اإلنـسانية 
أما الثقافة فهي فاعلية اجتامعيـة وفرديـة نـشيطة تتعلـق بأسـلوب .وتعميمها

 14.»ا وواقعها وتعاملها معهرؤية اجلامعات لنفسها وتارخيه
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جمموع التقنيات واألدوات املادية والرقمية تنـتج من حيث هي واحلضارة 
قيم ومعايري فتخلق التنوع والغنى والتعـدد من حيث هي  أما الثقافة ,التجانس

إذا كانـت «يف هذا السياق يؤكد األستاذ عـيل حـرب أنـه . بني خمتلف الثقافات
لعامل من حيث النمـوذج احلـضاري, أي مـن حيـث العوملة تعمل عىل توحيد ا

 فإنه ال يمكن للعامل أن يـصبح ,أسباب العيش وتقنيات االتصال وأسواق املال
 15.» من حيث هوياته الثقافية, أي من حيث أنظمة املعنى ونظام القيمًواحدا

أن ) Fernando Savater(ويعتقد الفيلسوف اإلسباين فرناندو سافاتري 
ك املجهود اإلنساين للتطلع إىل أبعد من حدود الثقافة الذاتية احلضارة هي ذل

لكل شخص, وهو ما خيلـق الفـضول والرغبـة يف االسـتفادة مـن الثقافـات 
فقـط توجـد "ام احلـضاراتصــد"من العبث احلديث عن «لذا . األخر ,

ف أبعد من املحددات الثقافية التي ورثناها وتـدفعنا شـر تستحضارة واحدة,
ويعتقـد  16.»ورةضـر ولكن ليس أن نتبناهـا بالـ,الثقافات األخرإىل تفهم 

يف تـاريخ   املتخـصص)(Daryush Shayegan الفيلسوف داريوش شـايغان
الكونيـة  هـي احلـضارة اليـوم إال حـضارة واحـدة ال توجـد أنه احلضارات

احلديثة, وما يشكل اهلوية احلضارية لألفراد هي ملكة العقـل التـي يمتلكهـا 
اإلثنية والدينية واالنتامءات الثقافية,  خمتلف والتي تسمح بتحويل ,لهالعامل ك

واإلنسان احلديث يمتلـك قـدرة عـىل التحليـل املنطقـي . إىل انتامءات جمردة
باإلضـافة  كل فـرد يـراكمو. خمتلف انتامءاته والتفكري العقالين باستقالل عن

  17.العاملاإلنسانية وي إىل نتمي هاهلوية التي جتعل  اإلثنية أو القومية,هإىل هويت

معظم االختالفات بني األمم إنام تكـون  نجد أن ,ويف ضوء هذا املعطى
يف إطار الثقافة وليس يف إطار احلضارة أو املدنية, ذلـك أن احلـضارة والقـيم 
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 ,هـائاملدنية مشرتكة بني الشعوب وتساهم كـل املجتمعـات يف بلورهتـا وإغنا
 فـإن , لـذلكفة لكل منها قيمها وخصوصياهتاولكن الثقافات هي عوامل خمتل

 . احلوار ال يكون إال يف جمال الثقافة وبني الثقافات

 الثقافة بني الثبات والتفاعل 

وحوار الثقافات يفرتض اإليامن الراسخ بكون  احلديث عن ثقافة احلوار
.  الثقافـات األخـرمـعاهلويات الثقافيـة منفتحـة ومتفاعلـة مـع حميطهـا و

 كل أفرادياة وناظمة حل  ومكتفية بذاهتاصلبة وموحدة ثقافةوجود ب واالعتقاد
ــًأمــر مل يعــد مقبــوال جمتمــع مــا اعات صـر اليــوم, بــل إن االختالفــات وال
ن حـدة مـ تزيـد ً وأحيانـا,داخل الثقافة الواحـدة تكـون حـادة والتناقضات

مركبـة  أصبحت كل اهلويات الثقافية هلذا. اعات مع الثقافات األخرصـرال
مل يعد األسلوب األنجـع للـدفاع  والعزلة واالنغالق الثقايف ومتعددة املنابع,

 بل إنه تعبري عن العجز عـن التفاعـل اإلجيـايب والتعامـل بـروح ,عن الذات
  .صـر العوحتديات متغريات مفتوحة مع

 ليست كيانات جامدة أو ثابتة ال تتغـري تتناقلهـا اجلامعـات تإن الثقافا
 ًاإرث دون أن ختضع لتحوالت الزمن واملكان, وهي ليستمن  بعد جيل ًجيال
ال  و,متواصل  وحتول بناءلكنها, و وبنية مغلقة هلا ماهية خالصة وثابتةًاجاهز

فهـي حـصيلة تـاريخ مـستمر مـن  ,داخل الثقافـاتيوجد صفاء وال وحدة 
ام مع ذاهتا مـن خـالل صـد يف هيحية  وكل ثقافة.  والتنوعالتفاعل والتعدد

 .وتناقضاهتا وحاجاهتا الواقعية أزماهتاتدبري 
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واحلديث عن هوية ثقافية خالصة يكون داخلها األفراد مرتابطني يف كيان 
 وهم, فال يمكـن أليـة ثقافـة أن تعـيش بمعـزل عـن ضصلب ومغلق هو حم

 بني األنا واآلخر, بل أكثر مـن ً عميقاً وأصبحنا نعيش تداخال18.تيارات العوملة
يتفاعل معها ويؤثر فيها عىل و,  من ذواتنا, يسكنهاًا جزءخر أصبحذلك فإن اآل

فإن البحث عن أصل واحد وجـوهر واحـد يـؤدي « لذلك. مستويات متعددة
 لذا جيب االنطـالق 19.»ليس فقط إىل ختريب الثقافة, بل إىل أخطر األصوليات

 أن الثقافات واملجتمعات احلاضنة هلـا هـي كيانـات حيـة ال تعـرف ةمن حقيق
 بل تعيش عىل وقع حتوالت مستمرة تتفاعل من خالهلا مـع , واجلمودالسكون

حميطها الداخيل واخلارجي, وهذا هو السبيل حتى ال يسقط حوار الثقافـات يف 
وهكذا فإن حتليل الثقافات باعتبارها هياكل جامدة هو ما . فخ األحكام املسبقة

طاب اليـومي مـع يفسـر ملاذا جيري التعامل يف كل من اخلطاب األكاديمي واخل
وبـشكل  −  باعتبارهـا ,"الثقافة الغربية" وكذا "اإلسالم", و"الكنفوشيوسية"

 مناطق ثقافية متاميزة, وكأهنا ظواهر يمكن حتديدها والتعرف عليها يف −  مطلق
  20 .سهولة ويسـر

 وال يمكنهـا أن ,توجد أية ثقافة غري مرتبطة بمجتمع حمـدديف الواقع ال 
يغذهيا, فكل ثقافة تنـدمج  يفية مستقلة عن املجتمع الذيتعيش وأن تتنقل بك

 وعشـروينبغي الـوعي إلنجـاح أي مـ 21 .وتتفاعل مع املجتمع الذي حيضنها
 بـل ذاهتـا تالثقافـا  يف احلوار ليستًن الذي يشارك فعالأل ,حلوار الثقافات

األفراد واجلامعات بكل مـا حيملونـه مـن تعقيـدات وطموحـات ومـصالح 
 ًومن جهة أخر كل الثقافات تعرف تباينـا. هذا من جهةعددة, ووالءات مت

واملبادئ القاعدية وبني الـسلوك العمـيل للمنتمـني لتلـك  بني املثل األساسية
 . مع تلك املثل واملبادئًورة متطابقاضـرالثقافات والذي لن يكون بال
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 يفرض عند التفكري يف احلوار بني الثقافات التمييـز بـني اإلطـارما هذا 
 واإلطار العمـيل والـسلوكي للتـابعني لتلـك الثقافـات, ,تاملعياري للثقافا

األمر الذي عرب عنه جيان دومينيكو بيكو املمثل اخلاص لألمـني العـام لـسنة 
 يقتل, ليـست الذيليس التاريخ هو «: األمم املتحدة حلوار احلضارات بقوله

 ذي هيـدم البيـوت,الديانات هي التي تغتصب النساء, وليس نقاء الدم هو ال
وبناء عىل ما تقدم يمكن أن . »من يقومون بمثل تلك األفعالوحدهم األفراد 

وثقافيـة متطرفـة روح التعصب وظهور نزعات عرقية ودينية نعترب أن تنامي 
األسس الثقافية والتقاليـد الفكريـة للثقافـات, ورة بضـرالهو أمر ال يتصل ب

ل الثقافات والديانات ألغراض والستغالولكنه انعكاس لتضارب املصالح 
 .ضيقة تناقض املثل النبيلة التي حتملها

 ملاذا حوار الثقافات?. 2

عرف العقدان األخريان تزايد االهتامم بالدعوة حلوار الثقافـات بحيـث 
السياسات الدوليـة والدبلوماسـية للـدول واملؤسـسات  أصبح ضمن أجندة

 للعــامل يف جغرافيتــه ًوجـذريا ً نوعيــاًوعرفــت هـذه املرحلــة تغـريا. الدوليـة
 وهو ما مل تـشهده اإلنـسانية ,ة والثقافيةيديولوجيالسياسية واالقتصادية واأل
 . يف مسارها التارخيي الطويل

وري داخـل كـل ثقافـة وبـني كـل الثقافـات, ضــرإن حوار الثقافات 
 اللجـوء ًبـديال عـنإلرساء قواعد جديدة ملعاجلة النزاعـات واالختالفـات 

 الستخدام وسائل ًلتعصب والعنف واإلرهاب, فهو يشكل بديالللحرب وا
 لبناء الثقة بـني خمتلـف الفـاعلني يف الـساحة الدوليـة ً وسبيال,القوة والعنف
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 للحـد ً عامليـاًوخيار احلوار أصبح مطلبا. وضامن التعايش والسالم بني األمم
ار الواسع اعات واالضطرابات التي يعيشها العامل بفعل االنتشصـرمن آثار ال

التطرف الديني, وكره األجانب, وية, صـرالعنوالتعصب, ولظواهر العنف, 
تنـدلع نتيجـة سـوء  اعاتصـرالـ من ًاويالحظ أن عديد... ازدراء األديانو

, وإذا كانت الـسلع  واألممالفهم واخلوف وانعدام الثقة بني خمتلف الثقافات
 لألفكـار ً حقيقيـاًتبادالفإن  بني الدول والشعوببسهولة واملعلومات تنتقل 

لحـواجز الثقافيـة بـني الـشعوب ل ً فعليـاًا للعقليات وإسـقاطً عميقاًوتغيريا
كـن متوال  . من اجلهود عـىل مـستو احلـوار الثقـايفًامزيدواألفراد يفرتض 

تسوية اخلالفات الثقافية إذا مل تكن لد مجيع األطراف املعنيـة, القـدرة عـىل 
ىل األسباب واجلذور العميقة التي خلقت وغذت اإلقرار وتسليط األضواء ع

 .هذه اخلالفات

ــة يف تــشكيل التفــاعالتيبــدو ثمــة صــعودو   قــوي للعوامــل الثقافي
 ًبفعـل بـروز مفعـول اهلويـة الثقافيـة واختـاذه أبعـادا االجتامعية والـسياسية

ــي ــات وف ــادة داخــل املجتمع ــصارعية ح ــا بينامت ـــي إن تال .ه ــش اع صـرال
 مـن جديـد اهلويـات القوميـة ا, أحيـاية احلرب البـاردة بعد هنيديولوجياأل

يف  ذات الطـابع الثقـايف  لعودة النزاعاتً قوياًوأعطى نفسا ,والدينيةواإلثنية 
راحت بعض اجلامعات داخل بعض الدول تبحـث و. عديد من مناطق العامل

كـام تـصاعدت ظـواهر عن هوياهتا القومية وخصوصياهتا الذاتية الثــقافية, 
 .  العنف باسم القوميات والثقافاتممارسة

ن اإلنسان أضحى إستقرار بحيث القد دخلـنـا عىل ما يبدو عصـر الال
زر صـغرية مـن املعنـى جـُــ فيـه إال يسكمن يسبح يف حميط من الاليقني ل
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 لكثرة املخـاوف مـن اإلنسانيةواليقني, وهذا ما فتح املجال يف املجتمعات 
 مرحلة تغريات وتقلبـات هائلـة ومتـسارعة, وباعتبار أننا دخلنا. املستقبل

فإن املجتمعات يزداد شعورها بالذهول والقلق فتتزايـد حاجـة البـشـر إىل 
 قانـةكـام أن انتـشار الت .العقائد الروحية للشعور بالثقـة واألمـناهلويات و

االجتامعيـة والعلمية, وواكتساح العقلنة املفرطة لكل الفضاءات الفكرية, 
 مـشنك آدم لـذلك صــرحو.  لد األفراد واملجتمعاتًاوجودي ًخلق قلقا

(Adam Michnik): » إين خائف من عامل قد حتكمه عقالنية بـدون حـدود
 وهلـذا 22.»وثقافة بدون مقدس, ألن ذلك معناه عامل بال أخالقية وبال ثقافة

حيتمي األفراد واجلامعات بثقافاهتم ملنح األمن الروحي واملعنى األخالقـي 
 . الوجوديةلكينونتهم

القـسـري االنصهار ضـد  للشعوب ن معنويصحكوتبدو الثقافة هنا 
 وهويـاهتم قتـصادية رأسـاملية تفقـدهم أنـامط حيـاهتما− يةنايف حضارة تق

يتـسم العـامل « :وهذا ما يؤكده أحـد التقـارير احلديثـة لليونـسكو. الثقافية
 والعرقيـة املعاصـر بشـدة االرتباط والتمسك باهلويـات القوميـة والدينيـة

واللغويــة والثقافيــة, وأصــبحت هــذه اهلويــات مــالذ كثــري مــن األفــراد 
حيـاهتم  ألساليب ًواجلامعات الذين يرون يف العوملة والتغيري الثقايف هتديدا

ويالحظ أنه حتى املطالب السياسية أخـذت تتلـبس . ومستويات معيشتهم
  23.»ً ثقافياًطابعا

 وتفككـت ةيديولوجيـاألءات يف الوقت الـذي تراجعـت فيـه االنـتامو
دون أن حتل حملها بدائل من األسس املرجعية والفكرية لإلنسان واملجتمعات 

 ويف الوقت الذي يزداد تـأزم املنظومـات .جديدة قادرة عىل امتصاص الفراغ
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ــيم  ــد نحــو الق ــزوع املتزاي ــل الن ــة بفع ــة واألخالقي ــة القيمي ــة الفردي املادي
 أزمـة القـيم صـر للمعنى فـي عـًفسها دعوة نـثقافاتواالستهالكية, تقدم ال

 عـن ً بعيـدا, لالنضباط واملسؤوليةًووسيلة , إلعادة األدجلةًا وحمرك,والنامذج
 ً خالصـياًة, وهي تتبنـى خطابـاصـراالضطراب الذي يسود املجتمعات املعا

 . لإلنسان املتزايدةاتاالغرتاب يستوعب

مآل  النقاش حول  فتح فإن مفعول العوملة يفرض,ما سبقإىل باإلضافة 
الثقافات يف ظل ثورة وسائل اإلعالم واالكتساح اجلـارف لتـدفقات العوملـة 

االجتاه املتسارع نحو العوملة بمجاالهتا املختلفـة, و .لكل الفضاءات اإلنسانية
عرب التقـدم العلمـي اهلائـل لوسـائل االتـصال وتبـادل املعلومـات والسيام 

أد إىل عوملـة الثقافـات قـد  اخلدمات,والسلع ووسهولة انتقال األشخاص 
وانفجار تقنيـات . وسقوط احلواجز املكانية والزمانية التي كانت تفصل بينها

 يف جغرافية الثقافات ويف عالقتها بمحيطهـا وبالعـامل ًاالتصال أحدث تغيريا
ضــي الفضاء الرقمـي االفرتااستحوذ و. ن واملكان وباهلوية وباملعرفةاوبالزم

لة وفعالية تقنياته يف جمال التواصل ونقل املعلومات, استحوذ  سهومن خالل
 أنـامط العـيش واحليـاة داخـل كـل ّ وغـري,الثقافيـة املحليـة عىل كل األزمنة

, سـواء مـن حيـث ً بنية الثقافة كام كانت عليها سابقابقوبذلك مل ت. الثقافات
رض  وهذا يفـ24.مضموهنا ووسائطها أو من حيث أدوات تشكيلها وإنتاجها

ورة تبني رؤية شمولية وإنسانية فيام خيص مقاربة دور وموقع الثقافـات ضـر
 .ينشـريف جمتمعات القرن احلادي والع

 ً جديدة بعد هناية احلرب الباردة خـصوصاًأخذ حوار الثقافات أبعادا
, ثـم فـيام بعـد ألطروحـة "التـاريخهناية "مع التسويق الفكري ألطروحة 
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 بعـد األحـداث اإلرهابيـة ً قويـاًتـسب زمخـا, كـام اك"صـدام احلضارات"
تنطلق فكرة هنايـة التـاريخ لفرنـسيس و. 2001 سبتمرب لحادي عشـر منل

مـن كـون أن سـقوط األنظمـة الفاشـية ) Francis Fukuyama(فوكوياما 
والنازية ثم األنظمة الشيوعية مع هناية القـرن العـشـرين هـو بمثابـة هنايـة 

 وانتصار للفكر الليـربايل الـذي أصـبح ,ةيديولوجيعصـر الصـراعات األ
 أصبحت ذلكوب. ة يف العامليديولوجييشكل الطور النهائي للصـراعات األ

الثقافة الليربالية الغربية النموذج واملثال األكثـر جاذبيـة لكـل الفـضاءات 
 مـع "هناية التاريخ"وهلذا يعلن فوكوياما . االقتصادية والثقافيةوالسياسية 

 باعتبـار ذلـك , والشامل للديمقراطية الليربالية عرب العاملاالنتصار الكوين
 .يشكل املعنى األسمى للتاريخ

ــص ــضارات ل ـــدام احل ــة ص ــا أطروح ــونأم  Samuel) مويل هنتنغت

Huntington)فكرة عامة مفادها أن احلضارات سـوف تـضطلع   فرتتكز عىل
ة, القادمـ بدور مؤثر وفعـال يف خريطـة الـسياسة الدوليـة خـالل الـسنوات

 العام يف سريورة العالقات االجتاهات كثرية تفيد بأن شـرفحسب رأيه ثمة مؤ
الدولية, يدفع إىل االعتقاد أن املجتمع الدويل يسري يف اجتاه التبلور أو التهيكل 

اع بني هذه صـر التي جتمع بني دول متعددة, وأن ال"احلضارات"عىل أساس 
صة بكل منها, هو الذي سيحكم احلضارات التي تتميز برؤ وقيم ثقافية خا

للنزاعـات واحلـروب يف القـرن سـي ر الرئيدصالسياسة الدولية, ويشكل امل
 اع الثقـايفصـرفت عىل الالتون وبشكل جوقد ركز هنتن. ينشـراحلادي والع

اعات صـرأكثـر الـ , والذي سيكون حسب رأيـه"الغرب" و"اإلسالم"بني 
بـشكل واضـح و حلوار الثقافاتًذا إاحلاجة لقد برزت  25.ًحدة وقوة واتساعا
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ــتظم يف أواخــر الثامنين ــومن ــسويق مــع ال,اتي ــة  الثقــايف للرأســامليةت  العاملي
ثـم يف أواسـط واالنتشار الواسع للقيم الليربالية بعد انتهاء احلـرب البـاردة, 

اع بــني صـربمــوازاة فكــرة الــازداد االهــتامم بحــوار الثقافــات ات يالتــسعين
 .ا مواجهتهالثقافات ويف

تـون, جهنتن−خطاب حوار الثقافـات جتـاوز ثنائيـة فوكويامـايتوخى و
 يف ً ثقافيـاً لثقافة واحدة منسجمة ولن يصبح مؤحداًفالعامل لن يكون خاضعا

 من كتل ثقافيـة ذات ً لن يكون مشكالًمنظومة قيمية كونية, ولكن العامل أيضا
 تقـوض ا األطـروحتنيتـكل. خصائص جوهرية ثابتـة متـصارعة فـيام بينهـا

وع لتعزيـز شـروآفـاق أي مـ ق سـبلو وبالتايل تع,االختالف والتنوع الثقايف
حتـاول أن   عـن كـل غطرسـةًيف إطار االحرتام املتبادل بعيـدا حوار الثقافات

 عـن االنطـواء ً أيـضاً وبعيـدا,عىل باقي الثقافات تفرض كونية ثقافة مهيمنة
واالنفتـاح عـىل القـيم داخل انتامءات ثقافية ضيقة تعـادي مبـادئ التعـايش 

 .احلضارية املشرتكة

 وأعـادت حـوار ,اإلرهابية  سبتمرباحلادي عشـر من تفجرياتجاءت 
. إىل واجهة النقاشـات الفكريـة والـسياسية يف مجيـع منـاطق العـامل الثقافات

ة بعد شـرمبا, ف"ام احلضاراتصـد"واعتقد عديد من املفكرين بتحقق نبوءة 
اع اإلسـالم صــرام احلـضارات, صــد: أصـبحت مفـاهيم حـداثهذه األ

, حرب األديان, تفوق احلضارة الغربيـة, غطرسـة حرب الثقافاتوالغرب, 
مواضيع أساسية يف األعمدة الصحفية والقنـوات ... ثقافاتالغرب, حوار ال

املـسؤولني الـسياسيني يف خمتلـف عديد من  انشغالو وحمل تفكري ,اإلعالمية
 .الدول واملؤسسات الدولية
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م املحللون والباحثون يف السياسات والعالقات الدولية, وعىل ضوء وقا
 نيويورك, بإعـادة النظـر يف جمموعـة تفجرياتاملتغريات املهمة التي أحدثتها 

. من الثوابت واملرتكزات التحليلية والنظرية املتحكمة يف العالقـات الدوليـة
 يف كـل أرجـاء ً ومثرياًاسعاو ًاهتامما "ام احلضاراتصـد"واستقطب مفهوم 

العامل, بحيث حتول إىل مادة استهالكية لوسائل اإلعالم وعديد مـن الـدوائر 
 كام فرض نفسه بقوة يف كل النقاشات التي هتـم مـستقبل ,الفكرية والسياسية
وبفعـل املالبـسات املحيطـة واآلثـار املرتتبـة عـن هـذه . العالقات الدوليـة

أصـبح  "ام احلـضاراتصــد", وكذا من فرط اإلحالة إىل فكرة التفجريات
 ووقـائع متـنح هلـا ًهناك ختوف وقلق كبري من أن جتد هذه األطروحة ظروفـا

 النبوءةإمكانية التحول من الوجود بالقوة إىل الوجود بالفعل, لتتحقق بذلك 
 .بشكل ذايت

 أن هذه األحداث تـصادفت مـع إعـالن سـنة اتفداصومن غرائب امل
 املتحـدة حلـوار األمم سنة 2001عالن سنة  وإسالم سنة دولية لثقافة ال2000

, وجــد عديــد مــن ذه األطروحــةهلــ طــابع األصــويلالوبفعــل  .احلـضارات
 التي هذه األطروحة األصوليني من خمتلف التوجهات والثقافات ضالتهم يف

تكرس ملبادئهم, لذلك تم الرتويج هلا وتسويقها عىل أبعد مـد مـن طـرف 
ية واألصـولية يف كـل الـديانات صـر العنتيارات اليمني املتطرف واحلركات

  .والثقافات

املفكــرين و عديــد مــن البــاحثني يف العالقــات الدوليــة انــربو
وذلك مـن , "ام احلضاراتصـد"االسرتاتيجيني واملؤرخني لتكريس مقولة 
اقية والقـوة التفـسريية لفكـرة صـدخالل جمموعة حتلـيالت سـعت ملـنح املـ
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هجوم عىل نمط   أن اهلجوم عىل نيويورك هوالتأكيد عىلب ,رياام احلضصـدال
نية, وعىل أن املـسلمني ااحلياة الغربية وعىل رموز احلضارة الغربية املادية والتق

 , مـع الثقافـة الغربيـةً حـاداً ثقافياً وتعارضاصـريعيشون قطيعة فعلية مع الع
ب ثقايف تارخيي بني الغـر اعصـرإال استمرارية تارخيية ل وأن ما حدث ما هو

 .واإلسالم حيكمه منطق احلقد والغرية إزاء قوة الغرب وقيمه

 سـبتمرب احلـادي عـشـر مـنويبدو أنه كان ينبغي انتظار وقوع أحداث 
دور الثقافات يف بناء احلوار بني األمم من خالل للبدء يف تفكري حقيقي حول 

جـاء  و. الدوليـةاتبالـسياسوالثقافة عالقة الدين  بخصوص ةطرح األسئل
 وكالمهـا لـيس ,اع الثقافـاتصــر عـىل ًاتامم بمجال حوار الثقافات ردااله
 قضايا سياسية تنشغل امللتقيات احلوارية هبا, ولكـنهام يقعـان يف نطـاق ضحم

 وهو املجال الذي هيـتم ,أوسع هو جمال الدراسات الدولية احلضارية الثقافية
ات بعديد مـن األسـئلة واإلشـكاليات حـول موقـع احلـضارة مـن الدراسـ

 26.االجتامعية واإلنسانية

األديـان يف خمتلـف الثقافـات ووالبد من فتح نقاش جدي حول موقع 
اكها شــر وإ,السياسات االجتامعية والدولية, واألخذ بعني االعتبار مطالبهـا

 . عرب اإلنصات النتقاداهتا ومقرتحاهتاسـي يف املجال السيا

 اء بني الثقافاتّمنطلقات احلوار البن. 3

ىل أسـس إأن يـستند مـن ألي حوار حتى يؤدي وظائفه األساسية البد 
تم ممارسته عرب منهجية صحيحة يتفق عليها كـل ت وأن ,ثابتة وضوابط حمكمة

وتشمل الكفاءات األساسية الالزمة للحـوار بـني الثقافـات  .أطراف احلوار
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اإلجيـايب مـع  اإلنـصات بمعنـى التفاعـلو .القدرة عىل اإلنصات والتساؤل
والتـساؤل بمعنـى تواضـع الـنفس واملرونـة ومـساءلة الـذات قبـل  ,اآلخر

 ثـم حماولـة فهـم ًالبـد مـن فهـم عميـق لثقافتنـا أوالو. يف احلـوار وعشـرال
ــا ــة اآلخــر ثاني ــة لثقاف ــات ً وأخــريا,ًاملنطلقــات العام ــة تفهــم التباين  حماول

تم وبـذلك يـ. واالختالفات اجلوهرية التي متيز الثقافات األخر عن ثقافتنا
املرتبة اكتشاف الذات يف نظـر اآلخـر,  اكتشاف اآلخر داخل الذات, وبنفس

 التي يراها اآلخرون مقابل األنا الذاتية التـي ةأي التعرف عىل األنا املوضوعي
 27.نراها نحن

 ممـا ,احلوار يعني خلق املناخ املالئـم للتفـاهم والتعـاون والتعـايشإن 
 ويـضعف بـدوره امليـول ,يـة أكثـريساعد اجلميع عىل توليـد توجهـات إجياب

بمثابـة القـدرة عـىل  القائمة أو الكامنة لتغذية روح النزاع والعداوة, كـام أنـه
وبـذلك يـصبح . ريات عميقة يف طرائق نظر كل طرف إىل اآلخـريإحداث تغ

احلوار األداة املشرتكة التي متكننـا مـن حتقيـق فهـم أعمـق للـذات ولآلخـر 
 حقيقـي ودائـم حـواريتبني أن إرساء  و28.واريك واملشرتك معنا يف احلشـرال

 مبـادئواعـتامد جمموعـة يفرتض اإليامن بمجموعة قيم مم والثقافات بني األ
  :أساسية وطشـرو

 احلوار مع الذات 

ات ثقافـ الالعالقـات بـني هتم فقـط حيوية وأساسية الإن احلوار حاجة 
ث التفكـري  داخلها, فمن العبـاملجتمعات منتشمل ووالشعوب والدول بل 

الثقافات إذا مل يكن هناك حوار داخل الثقافـات والـديانات األمم ويف حوار 
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من املهم يف احلياة اليومية حماورة الذات ومساءلتها مـن جهـة و. واملجتمعات
وفتح احلوار بني أفراد املجتمع ومكوناته الثقافية والسياسية من جهة أخـر .

 املجتمعات من التعصب واللجوء يموهبذا يتحول احلوار إىل سلوك يومي حي
لذلك نحن مدعوون للتحاور مع أنفسنا قبل  .إىل العنف لتسوية االختالفات

أن ننطلق للحوار مع اآلخـر, وإرسـاء حـوار داخـيل متامسـك بـني خمتلـف 
مكونات املجتمع وفئاتـه مـن شـأنه أن يعمـق الـوعي احلـواري مـع األمـم 

لألزمـات والتـوترات بـني الفعال  وأن يدعم سبل التدبري اهلادئ و,األخر
 .خمتلف الدول واألمم

 لذاهتا ومراجعـة هلـا عـام كـان ًواليوم أصبحت الثقافات أكثر انتقادا
ــر يف املاضـــي ــه األم ــدد ,علي ــوع والتع ــراء التن ــشف ث ــا تكت ــا جيعله  مم

وإدراك اخلالفـات والـصـراعات املوجـودة . واالختالف املوجود داخلها
 الذات وتقييمها هو السبيل النطالق حوار بنـاء داخل الثقافات عرب تأمل

 . بني خمتلف الثقافات

 االعتزاز باالنتامء الثقايف 

يفرتض حوار الثقافات احرتام الذات, بحيث جيب أن تكون كل ثقافـة 
نبدأ ببناء  ومعتزة بام أنجزته وبام قدمته لإلنسانية, وينبغي أن راضية عن نفسها

ة يف حياتنـا وحركيتنـا االجتامعيـة, ضــرلتكـون حاالثقة يف كينونتنا الثقافية 
. أن ننطلق لنتحاور مع الثقافـات األخـر وعرب هذا احلضور الفاعل يمكن

نقد ذايت حلركتهـا وتطورهـا  إجراء ولكن جيب يف نفس الوقت عىل كل ثقافة
 وذلـك للتعـرف عـىل ,وتفاعلها مع حميطها ومع احلضارة اإلنـسانية العامليـة



 دور الثقافـة يف بنـاء احلـوار بني األمـم

 

- 25 - 

االعتزاز باالنتامء الثقايف خلـق عالقـة ويتطلب . وقصورهامكامن هشاشتها 
ضــي  االحـتامء باملاً وواعية مع ثقافتنا, وهـذا ال يعنـي أبـداةمتوازنة وخالق

 . ومنجزاتهصـرواالنغالق عن الع

قوة الوجود الثقايف الذايت مبنية عىل اإلنجاز والفعـل والتفاعـل مـع إن 
سـرتاتيجية ذاتيـة تـسمح ا بلورة دونمن  فال يمكن إنجاح أي حوار ,اآلخر

 والتواصـل بـشكل ,لكل ثقافة باستيعاب خمتلف املتغريات اجلذريـة العامليـة
 تعاين ثحي«: يقول حممد خامتيويف هذا . مناسب مع العامل وخمتلف الثقافات

 عن ذاهتا فإهنا ستعيش االغـرتاب حيـال بعـضها الـبعض ًاحلضارات اغرتابا
ي ذاتـه هـو الـذي يـستطيع وحـسب أن يعـي ن من ينجح يف وعـإ, إذ ًأيضا
 29.»اآلخر

 اإليامن باجلوهر اإلنساين املشرتك

 ينبغي الوعي بوحدة مصري اإلنسانية ووحدة مصاحلها العليـا يف العـامل,
 . التعاون والتضامن والسالم داخل املجتمـع العـامليصـروبالتايل تدعيم أوا

 إلنسانية وقيمهـا املـشرتكةإىل اولكن ثقافة معينة إىل إن االنتامء ال يكون فقط 
رغـم كـل عـىل بإنـسانية اإلنـسان, أي أنـه  هو املنطلـق للـوعي وهذا ,ًأيضا

 منا يـسكن ًإن كالفبأكمله,  ة بني األفراد يف العاملقائماالختالفات احلقيقية ال
  30.ذوات ودواخل اآلخرين الذين يشاركوننا إنسانيتنا

درة النفسية لكـي نـضع أنفـسنا يف علينا أن نمتلك القوة األخالقية والق
ه  بـ, وذلك لنحس بام يشعرونٍمكان األفراد والشعوب التي تعاين عدة مآس
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 وبشكل جيعلنـا نعـي بـأن معانـاهتم ,ونفهم معاناهتم وإحباطهم من الداخل
جيب االنتقال من  وحسب برهان غليون.  إنسانيتنا وهتددشـرمباتعنينا بشكل 

إشكالية احلوار بـني املـصائر الثقافيـة للتفكـري يف إشكالية حوار الثقافات إىل 
 31.ية بأمجعهاشـرمستقبل الثقافة الب

 والتنـوع ال يعنـي االنغـالق عـىل ,إن الوحدة مل تعد تعنـي التجـانس
 فهنـاك تعـدد وتنـوع ثقـايف وإنـساين ,الذات ونفي وحدة اجلنس البشـري

نـسانية يف ولكنه قائم عىل وجود جوهر إنـساين وأخالقـي مـشرتك بـني اإل
 ومن هنا ضـرورة تشجيع بروز هوية جتمـع كـل االنـتامءات ويف .جمموعها

اإلنـسانية هـو االنـتامء الرئيـسـي لكـل داخلها يكون االنـتامء إىل اجلامعـة 
دون أن يؤدي ذلك إىل إقصاء االنتامءات الثقافية املتعـددة من البشـر, لكن 

 32.اخلاصة بكل شعب وفرد

 واالنطـواء تطرفدون السقوط يف المن د العامل وإلرساء التضامن وتأحي
, ينبغي الرتسيخ العميق يف الوعي اإلنساين حلقيقـة أن األرض هـي الذاتعىل 

ومـا يـنقص العـامل اليـوم هـو الـوعي . وطن للجميع يف ظل وحدة اإلنـسانية
 33. للجميعًا وإىل األرض وطن,املشرتك باالنتامء إىل هوية إنسانية واحدة

 تنوع والتعدد الثقايف اإلقرار بال

مـن الثقايف جزء من نظام الكون وسننه التي ال يمكن العـيش  التنوعإن 
التعدد واالختالف من مصادر الثراء الثقايف ومن حمركـات التفاعـل و ,دوهنا

مـن البد من حماولة تفهم اآلخر وتقبله كـام هـو و. اء بني الشعوبّالثقايف البن



 دور الثقافـة يف بنـاء احلـوار بني األمـم

 

- 27 - 

ــع اآل ــابق مجي ــك تط ــي ذل ــا, دون أن يعن ــة عليه ــات أو املوافق راء واالجتاه
خـر كـام  وقبـول اآلثقافة بخصائصهاوالتواصل اإلجيايب يتطلب احتفاظ كل 

 . وإال انتفى روح التنوع واحلق يف االختالف,هو

ــتامئهم إن  ــالتخيل عــن ان ــاع اآلخــرين ب ــيس إقن ــة مــن احلــوار ل الغاي
فرض نمط ثقايف وخصوصياهتم الثقافية لتبني ثقافة أخر أو حماولة تعميم و

وال منـاص . ق كل مشاريع التعاون والسالم بني الثقافـاتويع معني, فذلك
 من االنفتاح والتواصل مـع اآلخـرين لالسـتفادة مـن معـارفهم وثقافـاهتم,

 عىل أمة واحـدة وديـن واحـد ًليست حكراو شـرفاحلقيقة موزعة عىل كل الب
 ,د العـاملّوتعقـ الـرؤبتعـدد  هذا من شأنه أن جيعلنا نؤمن و.وثقافة واحدة

نتمكن من خلـق  جتديد خمتلف الثقافات لرؤاها ومرتكزاهتا حتى ورةضـروب
 34.والشعوبالثقافات  وفعال بني خمتلف حوار ثري

 Roger) الفيلــسوف الفرنــسـي روجيــه غــارودي فــإنويف هــذا املعنــى 

Garaudy)  فكرة حوار احلضارات حتارب التقوقع حول األنـا الـضيقة « أنير
تركز اهتاممها عىل احلقيقة الفعلية لألنا, باعتبارها قبل كل يشء عالقة مع اآلخر و

 وثقافة احلوار هي ضامن للحفاظ عىل التنوع الثقـايف الـذي 35.»وعالقة مع الكل
 .هو رضوري للجنس البرشي رضورة التنوع البيولوجي للكائنات احلية

 املساواة وتكافؤ الثقافات

فاضيل للقيم التي تنطوي عليها ثقافـات العـامل, ال يوجد سلم تراتبي وت
فجميع الثقافات متساوية عىل صعيد الكرامة واحلقوق, وذلك مهام بلغ عدد 
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اجلامعات احلاضنة هلذه الثقافات وحجم املناطق التي تشغلها يف العامل وأمهية 
فعاملنا باألسـاس عبـارة عـن مـزيج مـن الثقافـات . اإلنجازات املحسوبة هلا

 وكـل 36.منة التي بفضل تعايشها وتعدديتها تتشكل احلـضارة اإلنـسانيةاملتزا
ستكون بال جدو أو قيمة عملية إذا مل يـتم االعـرتاف  دعوة حلوار الثقافات

من قبل املتحاورين بتكافؤ وتساوي الثقافات مجيعها وبعـدم وجـود أفـضلية 
 .لثقافة عىل أخر, فلكل ثقافة مكانة وقيمة ذاتية جيب احرتامهام

 ًجيـب أوال«  أنـه)(Edgar Morin يف هذا السياق يؤكد إدغـار مـورانو
 احلوار احلقيقي يـتم و له نفس احلقوق مثلنا,ًاخماطببوصفه االعرتاف باآلخر 

 وليس هناك حوار ممكن بني السيد وعبده ,حني نعرتف لآلخر بنفس الكرامة
 ًيـشكل عنفـا وتـضخم النزعـة االسـتعالئية 37.»ألن احلوار يتطلب املساواة

م ّقـدُ وت, هيدر كل إمكانيات احلوار, حيث جيعل ثقافة ما تشعر بالتفوقًثقافيا
نفسها بوصفها النظام الثقـايف املرجعـي الـذي تقـاس بـه الثقافـات وينـتظم 

 38.موقعها يف سلم القيم الرمزي

 التواضع 

املطلـق ال يـساهم يف  ومتثيـل اخلـري إن التكرب واعتقاد احتكـار احلقيقـة
يع احلوار بل يؤجج احلقد والعـداء, وادعـاء ثقافـة مـا امـتالك احلقيقـة تشج

 " الباقيضـداألنا "أن منطق يف وال شك  39. األخطارأاملطلقة هو بمثابة أسو
 بحقيقـة يـرفض االعـرتاف منطـق شـوفيني وتضخيم الذات وجتاهل اآلخر

تعلم األفـراد هلذا ينبغي أن ي. التكامل واالعتامد املتبادل بني كل شعوب العامل
 .والشعوب قيم التواضع والتسامح للتمكن من التواصل والتفاهم والتعايش
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ر ّأن حـذ) Jacques Chirac(السابق جاك شـرياك سـي وسبق للرئيس الفرن
جيـب أن « : بقولـهوع هيم احلوار بني الثقافـاتشـر ألي مًامن الغطرسة عائق

قيـة وثقافيـة وبـإرادة اع احلضارات بحقيقة سياسية وأخالصـرنواجه مقولة 
هذا احلوار, الذي ال يمكن فصله عن .  املتبادل واحلوار بني الثقافاتاالحرتام

التمسك الواضح بالقيم التي جتعلنا ما نحن عليه, جيـب أن يـدار ببعـد نظـر 
 40.»وبتواضع ألن عدوه اللدود هو الغطرسة

مـن أجـل  كتابـه ضـمنات ييف أواخر الـسبعين  غاروديهه روجيّووج
لتغيـري رؤيتـه وعالقتـه بالثقافـات األخـر   دعوة للغربوار احلضاراتح

 أن الفـرد ذلـك ,واالنفتاح عليها والتعلم منها يف جمال العالقـات اإلنـسانية
بشكل رائـع ) Charles Taylor( شارل تايلور ّوقد عرب. ليس مركز كل يشء

لة األكثـر أظن أن الفـضي«:  بقولهعن أمهية التواضع يف سياق حوار الثقافات
, بـأن مثلنـا ليسوايعني القدرة عىل تقبل كون اآلخرين وأمهية هي التواضع, 

 ية, بـأنشـر أخر لوجود كائنات بـًاليس لدينا نموذج عاملي, بأن هناك طرق
وهـذا التواضـع هـو . طريقتنا ليست إال طريقة ضمن طرق أخـر متعـددة

ضعة قـرون ومازالـت  التي هيمنت لبالغرب, ألننا احلضارة ينقصنا يفالذي 
 الذين عىل حق, نحن الذين وصلوا قمة نحن :االجتاهلدينا ارتكاسات يف هذا 
. ًقـدما سرياآلخـرين إال أن ينقلـوا منـا للـ ليس عـىل. الرقي وكامل اإلنسان

:  أمـام أعيننـاًما يوجـد غالبـا وغياب هذا التواضع هو الذي يمنعنا من رؤية
جيـب غرسـها هـي  ة الرئيـسية التـيلذا أظن أن الفـضيل. اختالف اآلخرين

فر عىل التواضـع لنفكـر يف أنفـسنا كـإقليم ولـيس اأن نتومن البد  ,التواضع
 بل عـىل كـل , وهذه الفكرة يف الواقع ال تنطبق عىل الغرب فقط41.»كعاصمة

 .الثقافات التي تدعي امتالكها للحقيقة دون سواها من الثقافات
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 معرفة اآلخر

رين شـرط ضـروري إلنجاح احلـوار عـرب فهـم التعرف عىل ثقافات اآلخ
وعـىل  صحيح وموضوعي ملبادئ وأبعاد ومنطلقـات خمتلـف الثقافـات احليـة,

 من اجلهود للتعرف عىل الثقافات األخر, كام أن عـىل ًاملسلمني أن يبذلوا مزيدا
الثقافة الغربية أن تقوم بالتعرف املوضوعي غري املتحيز عىل الثقافات الـسائدة يف 

 عن األفكار املسبقة وتصويرها عىل أهنا ثقافات جامـدة منغلقـة عـىل ًامل بعيداالع
 عـرب ,تم رؤية الثقافة اإلسالمية بشكل انتقائي غري موضوعيت ما ًوكثريا. نفسها

 وبعـض ,الرتكيز أو تسليط األضواء عىل عدد من الظواهر العارضـة أو اجلزئيـة
ارهــا املمثــل الوحيــد لإلســالم التيــارات الــسياسية والفكريــة لتقــديمها باعتب

هيـسن , مـدير مؤسـسة )Harald Müller(يقـول هارالـد مـوللر . واملـسلمني
ينبغي أن نزيد من معرفتنا بثقافات أخر, فاملعرفة «: ألبحاث السلم والنزاعات

كـام أن .  مـن ناحيـة عمليـةًحول اإلسالم أو اهلندوسية أو البوذية تساوي صفرا
واآلخـر  ... وهـذا عيـب فـادح,لكنفوشية والشينتويةأغلب الناس مل يسمعوا با
 42.» يصبح أقل غرابة واحلوار معه يغدو أكثر سهولةًالذي يعرف عنه املرء شيئا

ومما يكرس لسوء الفهم مـسألة التعمـيم وتثبيـت الثقافـات يف قوالـب 
فمعرفـة . وكأهنا كتل مرتاصة متناسقة هلا رؤ ثابتة ال تتزحـزح سلبية نمطية

, وكام أننـا نـرفض اختـزال ً وموضوعياً دقيقاًورية لفهمه فهامضـرًا إذاآلخر 
 كـذلك علينـا أال نتخـذ نفـس ,واهتام اإلسالم باإلرهاب والعنف والتطرف

وينبغي أن نعرف بشكل جيد خمتلف ,املوقف من الثقافات واألديان األخر 
األفكار والتصورات والـسياسات واالجتاهـات املتواجـدة داخلهـا حتـى ال 

 . تعميمية أو مسبقة عنهاًنتخذ أحكاما
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ومسألة التحـرر مـن األحكـام النمطيـة اجلـاهزة املـسبقة املرتاكمـة عـرب 
حتتاج لعمـل هي ف سهلة, همة ليست معقول يف األذهان والواملرسخةالعصور, 
هـذا و.  احلوار ذاته وبآلياته وبمقاصـده وشـروطهمساررتبط بوب يؤهادئ ود

ف الثقافات واألديان والتقاليـد الروحيـة والـنظم يطرح ضـرورة تدريس خمتل
العقائدية هلدم جدران سوء الفهم والعداء والعنـصـرية, وعنـدما نتوقـف عـن 

 ستتـضاعف ,النظر إىل اآلخرين بعني أحادية جامدة ال تر إال ما تريد أن تراه
 .إمكانيات فتح قنوات احلوار احلقيقي بني خمتلف األمم والثقافات

ى َنثـُأَ وٍرَكـَ ذْنِم مـُنـاكْقَلَا خَّنـِ إُاسَّا النـُّيا أهي﴿ الكريمة تلخص اآليةو
 ٌ علـيم اهللاََّنِم إُقـاكْتَ أ اهللاَِدْنـِم عُكَمَرْكـَ أَّنِفوا إَعارَتِ لَلِبائَا وقًعوبُم شُناكْعلَوج
, اإلنـساين يف أهبـى صـورهالتعارف احلوار و, فلسفة )13:احلجرات( ﴾ٌخبري

ــارف ي ــراد تفبالتع ــني األف ــسالم ب ــادل وال ــاح واالحــرتام املتب ــق االنفت حق
معرفـة اآلخـر لعمليـة التعـارف يكمـن يف سـي ط األساشـروال. والشعوب

ومـن غـري . ته املختلف واحرتامه وعدم إلغاء خصوصياهاالعرتاف بوجودو
 لن يكون هناك حـوار وال تعـاون وال تعـايش ثقافاتالتعارف بني األمم وال

 43.سلمي يف العامل

 نحو سياسة ثقافية عاملية جديدة. 4

يعتقد كثري مـن البـاحثني أن موضـوع إدمـاج الثقافـات يف الـسياسات 
تـون جهنتن  رد فعل عىل أطروحـةكانالدولية والدعوة للحوار بني الثقافات 

, إال أنه ومنذ هناية احلرب العامليـة الثانيـة وتأسـيس ام احلضاراتصـدول ح
 منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلـوم السيام و,منظمة األمم املتحدة
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الثقافـات والتنـوع  ذ عديـد مـن املبـادرات لتعزيـز دورااختتم  ,)اليونسكو(
 . الثقايف يف العالقات الدولية

  للحوار الثقايف  سياسة دوليةإرساء

 ,أول من بلور سياسة متامسكة حلوار الثقافـات هـي منظمـة اليونـسكو
 وكانـت يف طليعـة املؤسـسات , للموضـوعً خاصاًومنذ نشأهتا أولت اهتامما

الدولية التي سعت لتعزيز هذا احلـوار عـرب جمموعـة مـن املبـادرات الراميـة 
ة التفـاعالت بـني  وتـوفري قواعـد جديـدة لدراسـ,لتكريس التنـوع الثقـايف

عدة مؤمترات ولقاءات عاملية وإقليمية ووطنيـة لتعزيـز  كام عقدت. الثقافات
صناع القـرار  وإذكاء الوعي بأمهية وإمكانيات احلوار بني الثقافات يف أوساط

  44.واملجتمع املدين

بعد احلرب الباردة أد التصاعد املثري للنزاعـات القوميـة والعرقيـة ومـا 
ر رهيبـة, تزايـد التطـرف الـديني والعنـصـرية واتـساع حجـم خلفته من جماز

 وكــذا االكتــساح اجلــامح ,االســتقطاب الــصـراعي بــني األديــان والثقافــات
لتدفقات العوملة لكل الثقافات, إىل استفزاز املجتمع الدويل ودفعه لتبنـي فكـرة 

ايـة وعنـد هن.  وبنـاء عـن فكـرة الـصـراع الثقـايفًا إجيابيـًحوار الثقافات بديال
ات أصبحت الـدعوة حلـوار الثقافـات عـىل جـدول أعـامل املجتمـع يالتسعين
سرتاتيجية ثقافيـة عامليـة تتبناهـا ا فكرة إىل سياسة وض وحتولت من حم,الدويل

سـنة دوليـة لثقافـة  2000 سنةوتدعمها منظمة األمم املتحدة من خالل إعالن 
 ,حلـوار احلـضارات سنة األمم املتحدة 2001إعالن سنة  و,السالم والالعنف

حتـالف "تأسـيس , هـذا باإلضـافة ل سنة دولية للتقارب بني الثقافـات2010و
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هـذا التوجـه اجلديـد إلعـادة االعتبـار للثقافـة يف . 2005 يف عام "احلضارات
 8 يفالسياسة الدولية هو ما كرسه إعالن األمم املتحـدة بـشأن األلفيـة املـؤرخ 

سامح يـشكل قيمـة الزمـة للعالقـات الت« حني اعترب أن 2000سبتمرب /أيلول
 وينبغي أن تشمل التشجيع النشط لثقافـة ,الدولية يف القرن احلادي والعشـرين

تقوم عىل السالم واحلوار بني احلضارات, واحرتام اإلنسان ألخيه اإلنسان عىل 
دون خشية أو كبت لالختالفـات من اختالف املعتقدات والثقافات واللغات, 

 . » للبشـريةً قيامًخلها, بل مع االعتزاز هبا باعتبارها رصيدابني املجتمعات ودا

ملتغريات اجلذرية التـي  وايديولوجياع األصـريبدو أن تداعيات هناية ال
, سـامهت يف تـأزيم اإلرهابيـة  سـبتمرباحلادي عشـر منتفجريات أحدثتها 

بات النظام الدويل الراهن وفقدان بنياته للتامسك واملعنـى, ممـا أنـتج اضـطرا
فـتم اسـتدعاء الثقافـات . وخماطر عديدة عـىل مـستو الـسياسات الدوليـة

لتشكل ركيزة أساسية لبناء التعاون واحلـوار والـسالم يف معـرتك العالقـات 
هبذا انتعشت الدبلوماسية الثقافية, بحيث أضـحت الثقافـات, بـام و .الدولية

لتدبري  خلارجيةفيها من تنوع وتعدد وثراء فكري, أداة من أدوات السياسات ا
واحلوار بني الثقافات يمكـن أن يـساعد عـىل . األزمات عىل املستو الدويل

ة, ومـن ثـم يمكـن أن نميـز بـني صـراعات املعاصـرإدراك دور الثقافة يف ال
أن يـسهل   وهذا مـن شـأنه,األسباب الرئيسية والعرضية للعنف والنزاعات

 .حتقيق السالم واألمن اجلامعي
للمطالبـة بإضـفاء كثـرية لـسنوات األخـرية أصـوات وقد ارتفعت يف ا

 بحيـث يـصري احلـوار الثقـايف ,عية القانونية عىل احلوار بـني الثقافـاتشـرال
 اختيار غري ملزم للمجتمـع ض وليس حم, من أسس العالقات الدوليةًأساسا



 دور الثقافـة يف بنـاء احلـوار بني األمـم

- 34 - 

 أنه توجد فقط جمموعة إعالنات وتوصيات صادرة عن األمم ع وم45.الدويل
 إال ,سكو وليس هناك أية منظومة اتفاقية ملزمة يف هـذا الـشأناملتحدة واليون

 من مبادئ القانون الدويل الـذي ًأن هذا ال يمنع من اعتبار احلوار الثقايف مبدأ
 46.لقوةإىل ايكرس السالم وعدم اللجوء 

حممد خامتي  ًسابقا وبمبادرة من رئيس اجلمهورية اإليرانية 1998 عاميف 
 سـنة األمـم 2001إعـالن  تـم لعامـة لألمـم املتحـدةوبتوصية من اجلمعية ا

مـنظامت األمـم واحلكومـات,  «وتدعو التوصـية. املتحدة حلوار احلضارات
املتحدة بام فيها اليونسكو, إىل إعداد وتنفيذ برامج ثقافية وتربويـة واجتامعيـة 

 عرب تنظيم املؤمترات والدورات ً وخصوصا,للنهوض باحلوار بني احلضارات
 ويف خطـاب .» املعلومات واملؤلفات النظرية حول املوضوعشـر ونالدراسية
 2001حلـوار احلـضارات سـنة  األمم املتحـدة سنة بمناسبة افتتاح كويف أنان

 ًيكـون مفهومـا يمكن ملفهوم حوار احلضارات أن بأي معنى«: ح بام ييلصـر
ام احلتمــي صـدعــىل فكــرة الــ وريةضـــرهــو إجابــة مناســبة و ً? أوالًمفيــدا

. اعصـرالتعاون واحلد مـن الـ  ويمكن له أن يشجع عىل تدعيم,حضاراتلل
ــا ــساعد عــىل التوجــهًثاني ــة نحــو , ي ــة والقديم ــات  اجلــذور العميق للثقاف

 كـام أعلنـت .».. عـن االنقـساماتً بعيداًإلجياد ما جيمعنا مجيعا واحلضارات
ي , والغايـة هـ سنة دوليـة للتقـارب بـني الثقافـات2010األمم املتحدة عام 

إدماج مبادئ احلـوار توضيح فضائل التنوع الثقايف والوعي بأمهية محايته عرب 
والثقافـة, عـىل واإلعالم سيام التعليم  املتبادل يف مجيع السياسات, والفهموال

دون أي مـن متبادل لكرامة وقيم هـذه الثقافـات  يكون هناك احرتامأمل أن 
 .أحكام سلبية نمطية
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رب بني الثقافات خالل العقد األول من هذا والرهان عىل احلوار والتقا
 رغبة املجتمع الـدويل يف سـد بل هو جي,فةداص ووليد املًالقرن مل يكن اعتباطا

بني األمـم  وختليق العالقات الدولية وخلق اإلحساس بالتفاؤل والثقة أنسنة
وتزداد احلاجة اليوم إلدماج الثقافات . والشعوب وهي يف بداية ألفية جديدة

يم اإلنسانية املشرتكة يف تفاعالت السياسة الدولية لبـث أكـرب قـدر مـن والق
 ومل تعد قادرة ,االنسجام واالتساق يف العالقات الدولية التي ازداد اضطراهبا

عىل استيعاب تيارات التواصل والتداخل العميقة والكثيفـة التـي نـشأت يف 
 47.سياق االندماج العاملي

 حتالف احلضارات

س , بمبـادرة مـن رئـي2005 يف عـام "الف احلـضاراتحتـ"تم تأسيس 
 لـويس سـاباتريو هســيالسيدان خوومها سبانيا وتركيا, يف كل من إ ةكوماحل

ل األمـني ّوشـك. منظمة األمم املتحـدة حتت رعاية  وذلك,ورجب إردوغان
العام لألمم املتحدة جمموعة رفيعة املـستو مـن اخلـرباء للبحـث يف جـذور 

, ولتقـديم توصـيات ضـرمعات والثقافات يف الوقت احلابني املجت اعصـرال
. عملية بخصوص سبل تعزيز التفاهم واحلـوار بـني الـشعوب واحلـضارات

تتـوخى مبــادرة التحــالف احلـضاري إرســاء حــوار بنـاء بــني احلــضارات و
 وبذل كل اجلهـود , وتعزيز التفاهم والتعاون بني األمم والشعوب,واألديان

 ,اع وسـوء التفـاهم بـني الـشعوب والثقافـاتصـرللقضاء عىل التطرف وال
 .  بني العامل الغريب والعامل اإلسالميالسيامو
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, مع إعطاء الربامج من منظور عاملي يف اختيار يف عملهتحالف النطلق ي
األولوية للعالقات بني املجتمعات اإلسالمية واملجتمعات الغربيـة, باعتبـار 

الثقافات تصل إىل أقىص درجة داخل أن االستقطاب واملخاوف املشرتكة بني 
 . لالسـتقرار واألمـن الـدولينيً وأهنا متثل هتديدا,بينهافيام هذه املجتمعات و

 بمهـام , سواء عىل املستو العاملي أو داخل منظومـة األمـم املتحـدة,ويقوم
 :, هيحمددة

  تــشييد اجلــسور والــدعوة إىل االجتامعــات التــي تــشجع وتعــزز الثقــة
 ولـيس عـىل وجه اخلـصوص, املختلفة, وعىلملجتمعات والتفاهم بني ا

 ., بني املجتمعات اإلسالمية واملجتمعات الغربيةصـرسبيل احل
  حتفيز وتـسهيل وإعطـاء قـوة دافعـة للمـشاريع التـي هتـدف إىل تقليـل

 .اع بني األمم والثقافاتصـرال

 اديـة تأييد بناء االحرتام والتفاهم فيام بني الثقافات وتقوية األصوات املن
باالعتدال والتوفيق والتي تساعد عىل التهدئة من حدة التوترات الثقافية 

 .والدينية بني األمم والشعوب

  حتسني عمل املبادرات املخصـصة لبنـاء اجلـسور بـني الثقافـات وإبـراز
 .اصورهتا ومواصفاهت

  ــة تــوفري الوصــول للمــوارد واملعلومــات املتعلقــة باملبــادرات التعاوني
ي يمكن أن تستفيد منها الـدول واملؤسـسات واملـنظامت  والت,الناجحة

غري احلكومية واألفراد الـذين يـسعون للعمـل يف مـشاريع هتـم تعزيـز 
 . احلوار بني الثقافات والشعوب
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أيدت عدة دول ومنظامت دولية هذه املبادرة ومتـت تعبئـة عـدة مـوارد 
مـع مـدين اكات متعددة مـع خمتلـف الفـاعلني يف امليـدان, مـن جمتشـروبناء 

اع والعنـف وبنـاء ثقافـة صـرثقافة املواجهة والـ للحد من ومؤسسات دولية
 48.السالم واحلوار والتعاون بني خمتلف الشعوب واحلضارات

 بناء ثقافة السالم 

ين, شـرازداد االهتامم بثقافة السالم مع هناية العقد األخري من القرن الع
 ً والتسامح خصوصااحلوارم يف ترسيخ  إىل األمهية املركزية لثقافة السالًفنظرا

اعات يف شتى بقاع العامل, فـإن املجتمـع الـدويل صـريف ظل تزايد العنف وال
رت صــدأو , للنهوض بثقافـة الـسالمً كبرياً اهتاممامنحواواملنظامت الدولية 

 . هتم تعزيز ثقافة السالمإعالناتاهليئات الدولية التابعة لألمم املتحدة عدة 

 ثقافة السالم يف تعزيز ثقافة التعايش والتشارك املبنية عىل أمهيةتكمن 
 التـسامح واحـرتام حقـوق اإلنـسان,واحلـوار, و العدالة,و ,احلريةمبادئ 

وهي ثقافـة تـرفض العنـف وتتـشبث بالوقايـة مـن النزاعـات يف منابعهـا 
حلـوار والتفـاوض والتفـاهم إىل ا واللجـوء ,والبحث عن أسباهبا اجلذرية

فت املادة األوىل من إعـالن وبرنـامج عمـل ثقافـة الـسالم ّوعر. لتسويتها
 ثقافة السالم بأهنا جمموعة من القـيم 1999الصادر عن اجلمعية العامة عام 

مجلة من واملواقف والتقاليد وأنامط السلوك وأساليب احلياة التي تستند إىل 
  :املبادئ من أمهها

  الالعنف من خالل التعليم احرتام احلياة وإهناء العنف وترويج وممارسة
 .واحلوار والتعاون
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 الكامــل ملبــادئ الــسيادة والــسالمة اإلقليميــة واالســتقالل  االحــرتام
 ...للدولسـي السيا

 ;االحرتام الكامل جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وتعزيزهـا 
 .االلتزام بتسوية الصـراعات بالوسائل السلميةو

 ة ضــرات اإلنامئيـة والبيئيـة لألجيـال احلابذل اجلهود للوفاء باالحتياج
 .واملقبلة

 احرتام وتعزيز احلق يف التنمية. 

 احرتام وتعزيز املساواة يف احلقوق والفرص بني املرأة والرجل. 

  االعــرتاف بحــق كــل فــرد يف حريــة التعبــري والــرأي واحلــصول عــىل
 .املعلومات

 التـضامن بمبادئ احلرية والعـدل والديمقراطيـة والتـسامح و التمسك
والتعاون والتعددية والتنوع الثقايف واحلـوار والتفـاهم عـىل مـستويات 

 .املجتمع كافة وفيام بني األمم

عـات بـأن الرتكيـز ايف موضـوع الـسالم وحـل النز ير املتخصصون
ة واملادية للـسلوك العنيـف مـن قتـل شـرحيصل يف الغالب عىل اجلوانب املبا

 أو العنـف "العنـف املرئـي"رف بــب واعتداء وغري ذلك, والذي يعضـرو
قــوة تدمرييــة  , يف حــني أن العنــف البنيــوي والعنــف الثقــايف هلــامشـــراملبا
كــون جماهبتــه أعقــد ت ولــذلك ,شـــراعية تتجــاوز حــدة العنــف املباصـــرو

واملقصود بالعنف البنيوي جمموع املؤسسات والسياسات والتدابري . وأصعب
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ني كرامة الفرد وتفقده كينونته الثقافيـة والقوانني واألوضاع واملواقف التي هت
ــساد,  ــسيادة الف ــع, ك ــه داخــل املجتم ــة ووحقوق ــساواة والعدال ــاب امل غي

اك شــر وعـدم إ,ممارسة التمييـز بـني أفـراد املجتمـع الواحـدواالجتامعية, 
 .املواطنني يف صنع القرار

أما العنف الثقايف فهو عنف مستبطن ينفذ إىل أعامق املجتمع ونفـسيات 
بمختلــف  وعية للعنـفشـرفـراد وسـلوكهم وقـيمهم ليــربر وليمـنح املـاأل

وهنا تكمن أمهية بناء السالم كعملية متواصلة تسعى لتوفري البنيات . أشكاله
العنـف  إزالة جذور وأسـباب التحتية واألرضية الداعمة لفرص السالم عرب

 .اع والعنفصـرداخل وبني اجلامعات واملجتمعات وطرح بدائل عملية لل
من خالل دراسته للعنف يف  (Johan Galtung) يوهان غالتونغ توصل

ه سـالم سـلبي, أمـا لياع يرتتب عصـرالبيئة الدولية إىل أن غياب احلرب وال
السالم اإلجيايب فـال يتحقـق إال إذا تـم تـوفري وضـامن احلاجـات األساسـية 

ويميـز . يـةاهلوواحلريـة, والعيش الكريم, واحلق يف احلياة والبقاء, : لإلنسان
 الـذي يتـسبب بـشكل شــرالعنـف املبا :غالتونغ بني ثالثة أنواع من العنف

العنـف البنيـوي وهـو عنـف معنـوي ومقصود يف األمل واملعانـاة لإلنـسان, 
 ولكنه يف العمق هو عنف ً بسيطاًورمزي قد يبدو عىل املستو الظاهري عنفا

 .متواصل ذو بعد خطري وحاد عىل املستو البعيد وهو يفقـد اإلنـسان آمالـه
أو العنـف شــر للعنف املبا اقيةصـدعية واملشـروالعنف الثقايف يسعى ملنح ال

 ه, ينبغــي توظيــف نفــسذ ويف مواجهــة مــستويات العنــف هــ49.البنيــوي
, شــر مقابـل العنـف املباشـراملبامستويات السالم التي توازهيا, أي السالم 

مقابـل العنـف   والـسالم الثقـايف,العنـف البنيـوي البنيوي مقابـل والسالم
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حاجـة إنـسانية ينبغـي أن يتـوخى خلـق من حيـث هـو  و السالم 50.الثقايف
تعاونيـة,  اعات بشكل إجيايب إىل مواقفصـرلتتحول ال وريةضـروط الشـرال

عىل الـتحكم فيهـا   بشكل يمنح القدرةاعاتصـروذلك عرب احلوار وإدارة ال
  51.اعصـروضبط سلوك خمتلف املعنيني بال

 البحـث هبدفوينبغي اليوم التفكري يف بيداغوجية جديدة للحوار الثقايف 
عــن أفــضل الــسبل لكيفيــة التــصـرف بحكمــة وتــوازن أثنــاء الــصـراعات 

. سلمية وبشكل يؤدي إىل امتصاص العنف واللجوء إىل احللول الـ,والتوترات
 ,األمر الذي يستوجب التفكري بحس نقدي يف آليات تـشكيل صـورة األعـداء

 هم اآلخرون الذين ًويف التصور السلبي الذي يدفع إىل اعتبار أن األشـرار دائام
ال يتقاسمون معنا االنتامء, ومراجعة نزعة االختزال والتبـسيط والتعمـيم التـي 

 ومجاعـات وشـعوب بأكملهـا تسعى إىل نـزع الطـابع اإلنـساين عـن ثقافـات
. وحتميلها مسؤولية أفعال وأعامل مشينة يرتكبها أفراد وجمموعات ينتمون إليها

كام أنه جيـب فهـم الـسياق الـواقعي واإلطـار التـارخيي واملالبـسات املحيطـة 
 52.بمختلف التوترات للتمكن من إجياد حلول مناسبة وفعالة

 من أجل توجه جديد للحوار بني الثقافات. 5

بعـض يف عضها بتداخل ي من التحديات التي ًاإن العامل يواجه اليوم كثري
 عن األزمات التـي تنطـوي بـدورها عـىل خمـاطر ًيف كثري من األحيان, فضال

عـدم شـر  وكلهـا تـساهم يف نـ,, وثقافية واجتامعيـةةأمنية, وبيئية, واقتصادي
د فيـه االنـسجام ق بناء عامل يـسوو وتع,واخلوف من املستقبل الثقة والاليقني
ويف سياق عام يـشهد بـروز أشـكال جديـدة للتطـرف . شـروالسالم بني الب
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مع ما ينطوي عليـه ذلـك مـن تـداعيات  ,الثقايف والتعصب الديني والقومي
 فإن حوار الثقافات ,سلبية عىل قيم التسامح والتعايش بني األفراد والشعوب

واحلقـد وعـدم التفـاهم أصبح أمام حتديات جديدة لتبديد مشاعر الكراهيـة 
 .واحلفاظ عىل التنوع الثقايف

وحتى ينجح احلوار ينبغي أن تكون للثقافات القدرة عىل قـراءة واعيـة 
اف اآلفــاق بــروح يقظــة شـرار عــىل استــصـــرلتحــوالت العــامل الراهنــة وإ

 أرض عـىلبـل ممارسـته  ,فليس املهم هو الدعوة للحـوار الثقـايفومنفتحة, 
لتـدبري خمتلـف  و,امت سـوء الفهـم واألحكـام املـسبقةعاجلـة تـراكملالواقع 

ومـن بـني . املطروحة اليوم عىل خمتلف الثقافات الكرب يف العـامل حدياتالت
 : هذه التحديات يمكن أن نذكر

 العوملـة

 هـي مـسار بـل  ألمة معينـة,ً ابتكاراأو لثقافة بعينها ًالعوملة ليست ملكا
ويبـدو أن تكـاثف  .ل اإلنـسانيةووقائع وإنجازات مرتاكمة سامهت فيها كـ

احلـدود  ق من أزمة الثقافات, فاألفراد واجلامعـات فقـدواّتيارات العوملة عم
وأصبح من الصعب علينا تعريف ذاتنـا وهويتنـا . الواضحة هلوياهتم الثقافية

وع شـروحتى وقـت قريـب كـان مـن املـ. ر املختلف عناخوحتديد ذوات اآل
اجلامعي  وأ سواء عىل املستو الفردي , اآلخرالتساؤل عام يميزنا وحيددنا عن

أما اليوم فقد تعـددت انـتامءات األفـراد ومرجعيـاهتم بـشكل  ...القومي وأ
 ال يتطـابق مـع ًواحـدة وبـسيطة أمـرا التأكيد عىل مرجعية ثقافية يصبح معه

 . الواقع التعددي واملركب ملختلف اهلويات الثقافية
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فهي تقود إىل جتانس الـنامذج  ر الثقافات, حلواً كبرياًالعوملة تشكل حتديا
وانتـشار املعلومـات عـرب . الثقافية والقيم وأساليب احلياة وتوحيـد األذواق

 أد إىل تـذويب احلـدود بـني الـدول قانـةوسائل اإلعـالم واالتـصال والت
وبفعل الثـورة الرقميـة تغـريت بـشكل كـيل وسـائط  والشعوب والثقافات,
يث سيطرت ثقافـة الـصورة واملعلوماتيـة والتفاعـل  ح,انتقال القيم الثقافية
 الثقافية, وهـي حاملـة للغـة وهويـة رقميـة موحـدة اتالرقمي عىل املنظوم

 .يفهمها ويتقاسمها كل رواد الفضاء الرقمي

 مـضمون وقـيم الثقافـات يفأن يـؤثر مـن هذا املنعطف اجلذري البـد 
 تغيري مقولتي املكان يات الرقمية سامهت بشكل كبري يفقنوالت ويتفاعل معها,

والزمــان وتــسهيل التالقــي بــني الثقافــات وهتجينهــا بفــضل زوال احلــدود 
وهذه الثورة تعيـد توزيـع القـيم . االتصالواملسافات اجلغرافية وبفضل آنية 

. واملفاهيم واملامرسـات الثقافيـة يف بيئـة افرتاضـية رحبـة مفتوحـة للجميـع
 إعادة النظـر  يفرتضتمع املعلوماتوالطابع الكوين لبنى االتصال يف إطار جم

  53.والتفاعالت الثقافيةيف مفهوم وصيغ املبادالت 

وانفتـاح وتفاعـل  وبقدر ما سامهت العوملة يف التقـارب بـني الـشعوب
بعـض, بقـدر مـا أدت إىل بـروز النرجـسية احلـضارية عىل الثقافات بعضها 

 نحـو مزيـد مـن فكلام اجتـه العـامل .والتعصب الديني واالنغالق عىل الذات
كلـام ازداد وت االختالفـات والتاميـزات, ّالتجانس والتأحيد, انبعثت وتقـو

 . ظهرت حدود تفكيكية واحتجاجية جديدةًالعامل عوملة
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إبـداع فكـر دينـامي قـادر عـىل التفكـري يف إىل لقد أصبحنا يف حاجة 
عـادة عـرب الوحـدة تكون هناك وحدة املتعدد وتعدد ما هو موحد, حيث 

 وعندما يكون هنـاك تنـوع يـتم اسـتبعاد أي وحـدة , إلقصاء التنوعإرادة
  .ومبادئ مشرتكة

 إن جدلية الكونية واخلصوصية مسألة حيوية ستحتل صـدارة التفاعالت
إال يف ظل احرتام احلق يف الكونية احلقيقية ال يمكن أن تثمر و .الثقافية العاملية

خلصوصيات الثقافية ال يمكـن أن االختالف واحلق يف التنوع الثقايف, كام أن ا
تشكل ثراء لثقافاهتا إال يف ظل اإليامن بوجود مبادئ إنسانية مشرتكة تتجـاوز 

وعوض إلغاء التنـوع الثقـايف باسـم . كل احلدود اجلغرافية, الثقافية والدينية
الكونية أو رفض الكونية باسم اخلصوصية, ينبغي الدفاع عن أولوية مـا هـو 

 . يةمشرتك بني اإلنسان

 التنمية 

 ,الـشعوبحـاد بـني اقتصادي واجتامعـي نعيش اليوم يف ظل التوازن 
اجلنوب والشامل, ومل يسبق للتهميش االجتامعي أن كان باحلجم  بني والسيام

وأي .  واألغنيـاء يـزدادون غنـىًالذي هو عليه اليوم, فالفقراء يزدادون فقرا
ضمن انـشغاالته  ضـرمل يستح أفق إذا دونام ًا سيبقى حوار بني الثقافاتحوار

 . والعدالة االجتامعيةد التنمية املستديمةابعأ

 يمكـن أن جيعـل مـن التنمية, الثقافات يف صلب قضايا رإن إدماج حوا
 اقرتاح نامذج ملواجهة األزمات االقتصادية بتشجيعه التفكري يف ًالثقافة سالحا
 أن أقرت يف تقريرهـا لعـام وسبق للجنة العاملية للثقافة والتنمية. إنامئية بديلة
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 ألن , مـا أخفقـتً التنمية غالبـاجهود بأن ,"تنوعنا اخلالق" واملعنون 1995
 الثقافـة أمهلـتها سـد جتـالتي واملعتقدات والقيم والدوافع شبكة العالقات
 54.وعات اإلنامئية املختلفةشـرامل التخطيط إلنجاز

تعاون الدويل وإرسـاء تعزيز آليات الوإقامة عالقات دولية متكافئة, إن 
وط األولية ملـنح القـوة الفكريـة شـرتلك هي ال نظام اقتصادي عاملي عادل,

ــات ــسياسية حلــوار الثقاف ــة  .وال ــصاء االجتامعــي والالعدال وســيبقى اإلق
 ولـن تكـون الـدعوة إىل احلـوار ,االجتامعية أكرب خطر هيدد السالم العـاملي

يطرأ تغيري عىل اهلـوة العميقـة بـني  ملوالتفاهم بني الثقافات مفيدة وفعالة إذا 
ونحن يف أمس احلاجـة اليـوم إىل إيكولوجيـا ثقافيـة  .البلدان الغنية والفقرية

لتحويل ثقافاتنا وأدياننا إىل ركائز للتنمية والتضامن واملسؤولية اجلامعية لبناء 
 .أفق مشرتك لإلنسانية مجعاء

 التطرف 

بل هـو ظـاهرة  ة دون غريها, عىل جمتمعات معينًإن التطرف ليس حكرا
ومـن خـالل عديـد مـن . عاملية هتم كـل املجتمعـات والثقافـات واألديـان
يمكـن أن تـنجح باملقاربـة  التجارب يتبني أن سياسات مواجهة التطـرف ال

 متعـددة األبعـاد سـرتاتيجية ثقافيـةا املراهنـة عـىل نبغـيتبـل  ,األمنية فقـط
أن تـتم مـن البـد و). صـالح الـدينيالتعليم, الرتبيـة, اهلويـة الوطنيـة, اإل(

واجتامعي  وبإجراء حتليل ثقايف وتربوية,مواجهة فكر التطرف بأدوات فكرية 
واحلـوار بـني .  القرتاح سياسات ثقافيـة فعالـةًالظاهرة متهيدا جلذور متعمق

 ,الثقافات أسلوب ملحاربة ثقافة التطرف واإلرهاب بكل صـورها وأشـكاهلا
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يـق عـىل القـو األصـولية واحلركـات القوميـة ومن شأن إعامله قطـع الطر
 . داخل خمتلف الثقافاتوالدينية املتطرفة

 جمال التعليم وتربية املواطنني عىل احلـوار واحـرتام آراء ومعتقـدات إن
.  أكرب سالح ملواجهة التطرف واالنغالق وثقافـة اإلقـصاءاآلخرين هووقيم 

ايف, جيـب البحـث عـن ام الـديني والثقـصـدوأمام الصعود القوي لدعاة الـ
سرتاتيجيات جديدة لتحويل دياناتنا وثقافاتنا إىل منـابع للحـب والتـضامن ا

 .واحلوار البناء

 سـديف التوعية بخطر سياسة االستقطاب احلاد املج وللثقافات دور هام
 ترفـع خطابـات سـلبية , وهـييف ثنائيات مطلقة مفرطة يف تطرفها وغلوهـا

 : ونخص بالذكر ثنائيات,ثقافات واألديانتؤطر العالقات بني األمم وال
 السمو األخالقي والروحي مقابل املادية والتدهور األخالقي. 
 اإلنسانية مقابل الرببرية. 
 املركز مقابل اهلامش. 
 شـرحمور اخلري مقابل حمور ال. 
 اإليامن مقابل الكفر.  
 نحن مقابل اآلخرين. 

برؤيـة شـمولية  لحوأمام االضطراب الذي تعيشه الثقافات علينا التـس
 اآلليـةمتعددة املداخل والتوقف عن تقديس السهولة عرب اخلطابات الثنائيـة 
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املـسلم ", "الغـرب والبـاقي", "نحـن واآلخـرون", " اآلخـرضــداألنا "
 ضــد ً متيناًوحتى تكون الثقافات حصنا 55."اإلنساين والرببري", "والكافر

 وأن متتلـك حـساسية ,ضــرالتطرف عليها أن تنـصت بحيويـة ألسـئلة احلا
يدة للتفاعل مع أسئلة الواقع, أما االنزواء عن العـامل وأسـئلته وحتدياتـه شـد

 . فهو هروب من مواجهة املستقبل

إن الثقافات والديانات ال حتمل يف ذاهتـا أي تعـصب أو نـزوع لـرفض 
 وتوظيفها واستغالهلا من طرف األفراد واجلامعات .وإنسانيتهكرامة اإلنسان 

قة النتشار الوعي بحقيقة وحدة اإلنـسانية وبكونيـة وقد جيعلها مع فحسب,
هلـذا فـإن الرهـان عـىل احلـس املـشرتك لإلنـسانية ووحـدة  .القيم اإلنسانية

والعنـف  االسـتالبمصريها لبناء نظام اجتامعي عـاملي حيـرر اإلنـسان مـن 
ر ه ومستقبله, كفيل بأن يؤسس لقواعد احلواضـرحابويمنحه الثقة والتطرف 

 .تثقافابني الشعوب وال

 مقاربة جديدة حلوار الثقافات 

رغم تزايد عدد اللقاءات واملؤمترات حـول احلـوار بـني الثقافـات يف عىل 
وجيب التفكـري . إن النتيجة كانت خميبة لآلمال إىل حد بعيدفالعقدين األخريين 

ن إ علية ومردودية أكثـر حلـوار الثقافـات حيـثايف إبداع مناهج جديدة ملنح ف
 .األساليب املستخدمة منذ عدة سنوات مل تعط إال نتائج حمدودة اآلفاق

 واألسـوأ مـن ذلـك , عىل مـستو اخلطـاب فكريهناك اليوم تضخم
 فهي حبيـسة النـدوات ,نخبوي ملسألة حوار الثقافاتالتناول ال نالحظ غلبة
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ت وخطابا. ألن احلوار هو سلوك وممارسة  وهذه مفارقة,وامللتقيات الفكرية
 العمـيل  يف الواقـعً حقيقيـاً حواراالحظ بقوة ولكن ال نالثقايف تتناسلاحلوار 

  .لثقافات املختلفةإىل ابني املنتمني 

يبدو أن جتاوز املسافة بني خطاب حـوار الثقافـات وبـني الواقـع املـؤمل 
حـد أهـم االنـشغاالت أ واد اآلفـاق, هـسـداملكرس للعنف واألحقـاد وانـ

لينا أن نبـدأ برتسـيخ قـيم احلـوار والتـسامح الـديني املطروحة للنقاش, وع
داخل خمتلف التقاليـد الثقافيـة والدينيـة وداخـل خمتلـف واالحرتام املتبادل 
بـني وة, ســرتحول إىل سـلوك فـردي ومجـاعي داخـل األتالنظم الرتبوية, ل

واحلوار الثقايف مـسار للبنـاء . بني اجلامعات وبني األمم والشعوبواألفراد, 
وقــد شــكلت أزمــة الرســوم . ر, يتطلــب املثــابرة والــنفس الطويــلاملــستم

 أظهـر مـد احلاجـة إىل ًامتحانـا ملسو هيلع هللا ىلصالكاريكاتورية املسيئة للرسول األكـرم 
 .ابتكار آليات جديدة للحوار وإلرساء أخالقية عاملية للتواصل بني الثقافات

األساليب احلالية للحوار بني الثقافات فشلت إىل حـد كبـري بـسبب إن 
 ًبـدال مـنكيزها عىل مشاريع وتوصيات غري واقعيـة وغـري قابلـة للتنفيـذ تر

االهــتامم باملواضــيع التــي تــشغل اإلنــسانية وتــؤرق ضــمريها, ويف العمــق 
 توصـيات وأفكـار حـول التفـاهم املطلوب من حوار الثقافات ليس صياغة

 لذلك تتزايد الـشكوك. والتعايش بني األمم بل إنتاج سياسات قابلة للتطبيق
 لطبيعـة الـسياسات الدوليـة ًاقية نتائج احلوار بني الثقافات نظراصـدحول م

نحـو اهليمنـة   وتنزع أكثر فـأكثر,الراهنة والتي هتمش قضايا العدالة والتنمية
وعدم وجود حلول سياسـية عادلـة . األحادية واستعامل اخليارات العسكرية
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إىل حـد ق وسطينية يعـعىل رأسها القضية الفلوملجموعة من القضايا الدولية 
  . بني الغرب واملسلمنيً مثالإمكانيات احلوار الثقايفكبري 

يبدو أنه حان الوقت لالنتقال من الطرح النخبوي حلـوار الثقافـات إىل 
القنـوات   عـىلً يبقى احلوار الثقايف حكراال جيب أإذ ,املقاربة التحتية الشعبية

بد من إدماج قطاعات اجتامعية  وال,والنخب واملنتديات األكاديمية الرسمية
التـسامح, والعالقـة بـاآلخر, وواسعة يف نقاش عـام حـول قـضايا اهلويـة, 

 حوار الثقافات من وجدان ووعـي النـاس صـد وذلك لتقريب مقا,العوملةو
هذا قد يـساهم يف التحـول مـن الطـابع و. شيوتنزيلها عىل أرض الواقع املع

تغيري قاعـدي لرؤيـة اآلخـر  كيز عىلاالحتفايل النخبوي حلوار الثقافات للرت
ومهمة تقعيـد ثقافـة حـوار . املختلف يف خمتلف الثقافات واملعتقدات الدينية

الثقافات داخل النسيج املجتمعي يتطلب إسهام رجال الدين ورجال الرتبيـة 
 بجـدو وأمهيـة تعريف الناسووسائل اإلعالم وتنظيامت املجتمع املدين يف 

وينبغـي . ات الثقافيـةعدم التعصب يف الدفاع عن اهلوياحرتام ثقافة اآلخر و
ن احلـوار إ فـ, عن املؤمترات والندوات والقنـوات الفـضائيةًالتأكيد أنه بعيدا

بني األفراد يف احلياة اليوميـة  احلقيقي بني الثقافات يتم بشكل عفوي وتلقائي
مـن خـالل األسـفار واهلجــرات واملبـادالت التجاريـة والبعثـات الطالبيــة 

 واحلوار احلقيقي بني الثقافات واألمـم هـو ,نرتنتديات االجتامعية لإلتواملن
 .موعقوهل شـرالذي يستطيع أن ينفذ إىل نفوس الب

حتـت  ًكتابـا 2007ر عام صـدقد أرجييس دوبريه سـي املفكر الفرنوكان 
, وهــو خالصــة حــوار احلــضارات: ةصـــرأســطورة معا  وهــوعنـوان مثــري

حـوار : اخللـيج−املتوسط−اللقاء الثقايف أوربا"انية من مداخلته يف الدورة الث
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ل ّ ومحـ,ة حـصيلة حـوار الثقافـاتشـدبفيه انتقد , و"الشعوب واحلضارات
وللمثقفـني الـذين حولـوا فكـرة حـوار سـي املسؤولية لصناع القـرار الـسيا

الثقافات ملجرد خطاب نخبوي أجوف وغري منتج وغري مـؤثر يف العالقـات 
 وعلينـا أن , دوبريه أنه حتى نتحاور علينا أن نعطـي ونتلقـىويعتقد. الدولية

. دون أن نعتقد أننا نشكل نقطة متعاليـة للتـاريخمن نمتلك التواضع للتعلم 
تصاعد القوميات والتعصب واألصوليات   يفسـدوفشل حوار الثقافات يتج

يح صــر وأي حـوار .واالنغالق اهلويايت يف كل مناطق العامل بشامله وجنوبـه
مـع جينة واالقتـصاد االتقعامل  بينام شـرأن يقر بأن الثقافات تقسم البمن بد ال
 وهذا هو اإلشكال املطروح عـىل حـوار الثقافـات فـنحن , ويوحدهمشـرالب

  56.نعيش يف ظل بلقنة سياسية وثقافية عىل املستو العاملي

لبلـورة رؤيـة متامسـكة ومتـسقة   التفكري العميـقببناء عىل ما تقدم جي
احلوار بني الثقافات حتى يكون يف خدمة املجتمـع الـدويل واإلنـسانية  شأنب

وهذا يتطلب توظيف فكر تركيبي منفتح عىل خمتلف املناهج واملعـارف  .كلها
 . عن القوالب اجلاهزة واملرجعيات األحاديةًاإلنسانية بعيدا والعلوم

 من أجل أخالقية عاملية حلوار الثقافات. 6

 احلوار بني الثقافات بعـد أن تبـني أن العـامل اجلديـد ازدادت احلاجة إىل
الناشئ عن اهنيار احلرب الباردة يتسم بضعف قدرة املجتمعات مجيعهـا عـىل 
. السيطرة عىل حميطها وبيئتها وتفاقم خماطر التفتت وعدم االستقرار الدوليني

 ,املجتمعات املعاصـرة يف ظل مـا أصـبح يعـرف بحـضارة املخـاطرتعيش و
ا األساسية هي عدم اليقـني والقلـق النـاتج عـن ســرعة التحـوالت وسامهت
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 والتـي يـصعب ,والتطورات التـي تعيـشها اإلنـسانية عـىل عـدة مـستويات
 57.التحكم فيها وضبطها

 مـن أبعادهـا ,ثقـايف−عامليـة ذات بعـد قيمـي نحن نعيش اليـوم أزمـة
  :األساسية

 انعدام األمن الوجودي واغرتاب الوعي الفردي. 
  التوازن بني القيم املادية والقيم األخالقيةغياب. 
  البيئياختالل التوازن. 
 سيطرة منطق االقتصاد والربح عىل العالقات اإلنسانية. 
 أزمة املعنى والفراغ األخالقي.  
 58.غياب املنظومات الفكرية الكرب 

إن اإلنسانية يف حاجة اليوم ألخالقية عامليـة للحـد مـن سـيطرة املـادة, 
 يف إطـار  العوملـةوإذا مل يتم ضـبط .املنفعة عىل العالقات اإلنسانيةوالربح, و

 .أصولية أخطر من األصوليات الدينيةإىل قد تتحول فقيمي إنساين وأخالقي 
الهـوت الـسوق  سرتاتيجيات أخالقية تبدأ بمواجهةاولذلك البد من بلورة 

 يـتحكم االستهالك والفردية إىل ثالوث مقدسوالذي حياول أن حيول الربح 
خمتلف املنظومات الثقافيـة العامليـة تتحـسس احلاجـة امللحـة و .ويقود العامل
قانونيــة وأخالقيــة جديــدة للــسلوك حتــتكم إليــه الــدول   منظومــةلــصياغة

 .يف إطار العالقات الدولية والثقافية بني األمم واجلامعات
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ثمة جمموعة قيم إنسانية أساسية مشرتكة بـني كـل الفـضاءات الثقافيـة 
الدينية يف العامل, وينبغي استثامرها والرتكيز عليها لتكريس وحدة اإلنـسانية و

اللجنة العامليـة للثقافـة والتنميـة  دعا تقريرقد و. " اجلوهر اإلنساين"ووحدة 
 إىل مـا يـسمى بأخالقيـات عامليـة جديـدة 1995الصادر عن اليونسكو عـام 

ة يف كـل املواريـث تنطلق من وجود بعـض القـيم واملثـل والقـضايا املتكـرر
 ر األول هلـا هـوصـدواملـ , بأخالقيـات عامليـةً والتي قد تكون إهلاما,الثقافية

فكرة الضعف اإلنساين والدافع األخالقي لرفع املعاناة, وتوفري األمـن لكـل 
 59.فرد عىل قدر اإلمكان

اإليثــار, ورفــض الظلــم, ورفــض العنــف, والعدالــة, :  مثــلًإن قــيام
اإلحبـاط, واألمل, و املعاناة, :وأحاسيس مثل... املحبةون, التعاوواملساواة, و
ة يف فر وهـي متـوا,الرمحة هي جزء من إنسانية كل إنـسانوالرأفة, والغبن, و

 يف كـل التقاليـد الثقافيـة ضــرلـذلك فـاجلوهر اإلنـساين حا. كل الثقافـات
 .والدينية لكل الشعوب عرب التاريخ الطويل لإلنسانية

 )Hans Kung (هـانز كونـغ  عامل الالهوت األملـاينودعا يف هذا اإلطار
. عاملي لألخالق عىل غرار اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان إعالن إىل إنشاء

 : وترتكز هذه األخالقية العاملية عىل ثالثة أسس
  دون أخالقية عامليةمن ال يمكن لإلنسانية العيش والبقاء. 
 األديانسالم بني  دونمن  لن يكون هناك سالم عاملي. 

  60.دون حوار بينهامن لن يكون هناك سالم بني األديان 
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 يف االتفـاق عـىل مـضمون هـذا ً هامـاً دوراارسلألديان أن متـ ويمكن
 يف إرساء املنظومة األخالقيـة ً رائداً وأن تؤدي دورا,النظام األخالقي اجلديد

يتوقف عـىل إال أن فاعلية هذا الدور . التي تتوافق عليها كل األمم والثقافات
قدرة املتحدثني باسم هذه األديان عىل إعادة النظر يف خطاهبم الديني, بحيث 

 مع اهلموم اجلديدة لألفراد والشعوب وأوثق صـلة بـالواقع ًيغدو أكثر جتاوبا
  61.الذي تعيشه تلك الشعوب

 املـؤمتر 1993سـبتمرب /أيلـولويف هذا اإلطار انعقد بشيكاغو يف بداية 
ه عدد كبري من العلامء ضـر وح,لمجلس الربملاين ألديان العاملالعاملي األول ل

وتـم . األديـان املتواجـدة يف العـامل عديد منإىل ورجال الدين الذين ينتمون 
وهـو حـصيلة  ,"من أجل أخالقيـة كونيـة إعالن"التوقيع خالل املؤمتر عىل 

خطوة « بةواعترب اإلعالن بمثا. عامني من التشاور واحلوار بني مئتي عامل دين
أوىل ونقطة انطالق لعامل يف أمس احلاجة إىل إمجاع عـىل الفـضيلة واألخـالق 
وصيغة أولية ملجموع مبادئ العيش املـشرتك, أو قواعـد التعـايش اإلنـساين 

د اإلعـالن عـىل اشـتامل التعـاليم شدو. »الذي يمكن أن تقره األديان العاملية
 كونيـة, فهنـاك معـايري أخالقيـةملنظومة خلقية  ًالدينية عىل قيم تشكل أساسا

تشكل إرشادات سلوكية تتخلـل كـل أبعـاد احليـاة ونجـدها منـذ القـدم يف 
  وهي معرتف هبا عىل مستو العائالت واملجتمعات واألمم,األديان العاملية

 . ورية لقيام أي نظام عاملي منسجم ومتامسكضـر وهي ,واألديان

ألخالقي املشرتك بـني كـل يقوم اإلعالن عىل البحث عن احلد األدنى ا
السلم, و فات اإلنسانية, وذلك من خالل تبني قيم اإلنسانية,ثقاالديانات وال
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الكرامـة, واالحـرتام املتبـادل, و, الكرمواملسؤولية, و, ضـدالتعاواإلخاء, و
 :من مبدأين أساسيني وانطلق. احلفاظ عىل البيئةو
 نبغي معاملته بإنسانيةتي شـركل كائن ب. 
 ف صـرف إزاء اآلخـرين كـام يتمنـى أن يتـصـرليه أن يتـكل شخص ع

 .هاآلخرون نحو
 :  عىل أنهعالنت ديباجة اإلكدوقد أ

 كل واحـد منـا  و,اآلخريننا يعتمد عىل كل ملسنا يف غنى عن اآلخر, و
  .مرتبط بصالح الكل

  إننا نتحمل مسؤولية فرديـة لكـل مـا نفعلـه, وهنـاك تبعـات جلميـع
 .قراراتنا وأعاملنا

 ا أن نتعاىل عىل االختالفات البسيطة من أجل جمتمع عـاملي, نحقـق علين
 . واالنتامءضـدفيه ثقافة التعا

 لـيس . ية عائلتنا وعلينا أن نسعى للتخلق بالكرم واخلريشـرإننا نعترب الب
 . أن ننفع اآلخرينًلنا أن نحيا ألنفسنا فقط, بل علينا أيضا

 نـضح بالعـدل واالحـرتام إننا نعلن والءنا لثقافـة ختلـو مـن العنـف وت
 . والسالم

  علينا أن نجتهد إلقامة نظـام اجتامعـي واقتـصادي عـادل يـسمح لكـل
 .إنسانمن حيث هو إنسان بفرصة متكافئة لتحقيق ذاته 

 62.ًإن كوكبنا لن يصبح أفضل حتى يتغري وعي أفراده أوال 
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إدارة شـؤون املجتمـع "وقد كـان للتقريـر العـاملي الـصادر عـن جلنـة 
ايف شـر, حـس استـ"جـريان يف عـامل واحـد" حتت عنوان 1995عام "يالعامل

 االحتكاكـاتمن دون أخالقيات عامليـة, سـوف تتزايـد «قوي حني أكد أنه 
إن عىل الناس أن يروا بعيون جديدة,  ...والتوترات املعيشية يف اجلوار العاملي

 ويفهموا بعقول جديدة, قبل أن يتمكنوا بحق من التحـول إىل طـرق جديـدة
ورة أن تكون القـيم العامليـة هـي حجـر ضـروذلك هو السبب يف . للمعيشة

يع التطور, تـصبح سـرويف عاملنا ال... الزاوية يف إدارة شؤون املجتمع العاملي
. املعايري والقيود التي تتضمنها القيم واملبـادئ املتعـارف عليهـا, أكثـر أمهيـة

اء أشـكال أكثـر فاعليـة إنـش − إن مل يكن من املستحيل −دوهنا من فسيتعذر 
 63.»عية إلدارة شؤون جمتمعنا العامليشـرو

 ةـخامت

كيـف «: املؤرقاملأزق  اليوم التفكري بجدية يف تعىل مشاريع حوار الثقافا
نتخلص من اخليار الصعب بني عوملـة كونيـة خادعـة تغفـل تنـوع الثقافـات, 

وكـذا , فـاء اهلويـايتنك و اال64.»والواقع املنغلق للجامعات املتقوقعة عىل ذاهتـا
عـىل اإلنـسانية, ومل يعـد  ً كالمهـا يـشكل خطـرا,الدفاع املتعصب عن العوملـة

السؤال اليوم هو كيف نوقـف تـدفق األفكـار والقـيم ولكـن كيـف نـستطيع 
 . أو االغرتابةدون اخلضوع للهيمنة الثقافيمن  ًالتفاعل معها إجيابيا

وازنـات اجليوسياسـية البعد الثقايف يعيد خلـط خمتلـف الت ويظهر أن 
 جديدة بفضل امتالكه لقوة حيوية قد توجهه نحـو ً ويمنحها أبعادا,العاملية
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حركات اندماجية أو نحو حركات تفكيكية عىل مستو الكيان الوطني أو 
فـإن حتليـل الـدور األساســي للثقافـات «وبالتـايل . عىل املستو الـدويل

فاألزمــة ... ســية العامليــةواملعتقــدات هــو الــشـرط األويل لفهــم اجليوسيا
اجليوسياسية هي يف جزء كبري منها ثقافية, وهذا مـا يتطلـب حداثـة دوليـة 

ــدة للتواصــل ــات يف جيــب التفكــري يف و 65.»جدي ــار للثقاف ــادة االعتب إع
 البعـد االعتبـار ويف إرسـاء جيوسياسـية تأخـذ بعـني ,السياسات الدولية

 لوقـت إلعـادة مـساءلة دوروقـد حـان ا. اجليوثقايف يف التفاعالت الدولية
بـل باعتبارهـا اع  للـصـرًالثقافات يف الساحة الدولية ليس باعتبارها سبيال

هي ال تقل ف ,ًسرتاتيجية إجيابية لبناء حكامة عاملية أكثر إنسانية وتوازنااقوة 
أمهية عن خمتلف الرهانات اجليوسياسـية واجليواقتـصادية يف حتديـد معـامل 

 . ةمستقبل السياسات الدولي

عـاملي جديـد ولنظـام ســي إذا كان العـامل اليـوم يف حاجـة لنظـام سيا
 يف حاجة لنظـام ثقـايف عـاملي جديـد يعيـد ًاقتصادي عاملي جديد, فإنه أيضا

. املعنى واالنسجام للنظام الدويل ويفتح األمل يف غد أفضل لإلنسانية مجعـاء
ية ومـستقبلها  ومـصري اإلنـسان,ة حمكوم عليهـا بـاحلوارصـروالثقافات املعا

مرهون بأن تصبح الثقافات ضمري العامل احلي عـرب امتالكهـا رؤيـة متكاملـة 
ومتامسكة تستجيب الحتياجات اإلنسان األخالقية واملادية والروحية وتقـي 

 . املجتمعات من خمتلف األزمات

إن احلـوار بـني فـرغم كل املشاريع املنجزة وامللتقيات واملؤمترات عىل و
ل حيتاج لتأصيل نظري ومنهجي ينقله من مرحلة اخلطـاب إىل مايزا الثقافات
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تربية خلقية وسلوكية وتراكم   بل هو حصيلةت لقراراًاالفعل, فهو ليس نتاج
إن . معريف وممارسة عمليـة لقـيم التـسامح واالخـتالف واالحـرتام املتبـادل

م هو  جلسور الثقة بني األمً لألمل وبانياًأفضل السبل جلعل هذا احلوار حامال
هم أداة مستمرة لصياغة حلـول ممكنـة وتـشييد آفـاق واعـدة للتفـا أن يكون

 .  بالرهانات والتحدياتوالتعايش بني األمم يف عامل زاخر
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 بجامعـة حممـد األول ً مـشاركاً أسـتاذاحممـد سـعدييعمل الـدكتور 
س حقوق اإلنسان وعلم الـسياسة والقـانون الـدويل ّباململكة املغربية, ويدر

ارة  بمديرية العالقات الدولية بـوزً مركزياًوسبق أن اشتغل مترصفا. اإلنساين
 .حقوق اإلنسان

حصل عىل درجة الدكتوراه يف الديناميات اجلديدة للعالقـات الدوليـة 
ودبلوم الدراسات العليا يف القانون العام, وعىل شهادة املاجستري يف القـانون 
األوريب والدويل حلقوق اإلنـسان, ودبلـوم التخـصص اجلـامعي يف العوملـة 

 .وحقوق اإلنسان

 مـن ًار عديـدـ ونـش,ت الدوليـة والوطنيـةشارك يف عديد من املـؤمترا
الدراسات العلمية املتعلقة بحقوق اإلنسان ودور الثقافات واهلويات يف العامل 

 هيئات علمية وأكاديميـة مهتمـة بثقافـة الـسالم عدةوهو عضو يف . املعارص
 مـن الـدورات ًاويؤطر عديـد. وحوار الثقافات واهلجرات وحقوق اإلنسان

 . سواء عىل املستو الوطني أو الدويل,حقوق اإلنسانالتدريبية يف جمال 

عـىل جـائزة الـشيخ زايـد  2007 عـام  الـدكتور حممـد سـعديحصل
من رصاع : مستقبل العالقات الدولية: للكتاب, فرع املؤلف الشاب عن كتابه

 .احلضارات إىل أنسنة احلضارة وثقافة السالم

, املـستقبل العـريب ,آفـاق املـستقبل:  من املقاالت بمجـالتًكثريانرش 
 :وأصدر عدة كتب منها... اآلداب, املجلة املغربية للدراسات الدولية
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 سياسات أسواق العاملة يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية .22

 سليامن القديس. د
 احلركات اإلسالمية يف الدول العربية .23

 خليل عيل حيدر
 املي اجلديدـالنظام الع .24

 ميخائيل جورباتشوف
 ةاجتاهان جديدان يف السياسات العاملي: العوملة واألقلمة .25

 ريتشارد هيجوت. د
 مقرتحات للعقد القادم: أمن دولة اإلمارات العربية املتحدة .26

 ديفيد جارنم. د
 أين نحن منها?: العامل العريب وبحوث الفضاء .27

 فاروق الباز. د
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 األوضاع االقتصادية والسياسية واألمنية يف روسيا االحتادية .28
 فكتور ليبيديف. د

 ربيةمستقبل جملس التعاون لدول اخلليج الع .29
  يــــــــل الكتبــــــــام سهيــابتــــــس. د
ـــــ. د ـــــسـمجـــــال سن   ديــــويــد ال

  اللواء الركن حيـي مجعـة اهلـاميل
  سعادة السفري خليفة شاهني املرر

  د حـــــــارب املهـــــــرييـسعيـــــــ. د
  سعادة سيف بـن هاشـل املـسكري

  ق عبــــــــداهللاـالــــــــــــخـدالــــــعب. د
  ارةــــــشبــــــادة عبــــــداهللا ـعـــــــــس
  اميســــ الشدـيـــة سعــمـاطــــف. د
 وميــــــســعــد الـــــــــمــحـــم. د

 رصاع أم التقاء?: اإلسالم والديمقراطية الغربية والثورة الصناعية الثالثة .30
 عيل األمني املزروعي. د

 منظمة التجارة العاملية واالقتصاد الدويل .31
 لورنـس كاليـن. د

  السياسية والدينيةالتعليم ووسائل اإلعالم احلديثة وتأثريمها يف املؤسسات .32
 ديل إيكلامن. د

 مخس حروب يف يوغسالفيا السابقة .33
 اللورد ديفيد أويـن

 اإلعالم العريب يف بريطانيا .34
 سعد بن طفلة العجمي. د

 1998االنتخابات األمريكية لعام  .35
 بيتـر جوبرس. د

 قراءة حديثة يف تاريخ دولة اإلمارات العربية املتحدة .36
 حممد مريس عبداهللا. د

 األسباب والنتائج: نوب رشقي آسياأزمة ج .37
 ريتشارد روبيسون. د
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 البيئة األمنية يف آسيا الوسطى .38
 فريدريك ستار. د

 التنمية الصحية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة من منظور عاملي .39
 هانس روسلينج. د

 والكياموية عىل أمن اخلليج العريب االنعكاسات االسرتاتيجية لألسلحة البيولوجية .40
 امل عيل بيوغلوك. د

 ودور منظمة األوبك  وما بعده2000توقعات أسعار النفط خالل عام  .41
 إبراهيم عبداحلميد إسامعيل. د

 التجربة األردنية يف بناء البنية التحتية املعلوماتية .42
 يوسف عبداهللا نصري. د

 يف دولة اإلمارات العربية املتحدة واقع الرتكيبة السكانية ومستقبلها .43
 بداهللامطر أمحد ع. د

 مفهوم األمن يف ظل النظام العاملي اجلديد .44
 عدنان أمني شعبان

 دراسات يف النزاعات الدولية وإدارة األزمة .45
 ديفيد جارنم. د

 مشاهد وتساؤالت: العوملة .46
 نايف عيل عبيد. د

 األرسة ومشكلة العنف عند الشباب .47
 )يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة دراسة ميدانية لعينة من الشباب(

 طلعت إبراهيم لطفي. د
 اجلذور واملؤسسات والتوجهات: النظام السيايس اإلرسائييل .48

 بيرت جوبرس. د
 التنشئة االجتامعية يف املجتمع العريب يف ظروف اجتامعية متغرية .49

 سهري عبدالعزيز حممد. د
 املنظور والتطبيق: مصادر القانون الدويل .50

 كريستوف رشور. د
 وشكل احلرب املقبلة اع العريب ـ اإلرسائييلالثوابت واملتغريات يف الرص .51

 اللواء طلعت أمحد مسلم
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 ات املعارصةـتطور نظم االتصال يف املجتمع .52
 راسم حممد اجلامل. د

 حتليل سوسيولوجي :التغريات األرسية وانعكاساهتا عىل الشباب اإلمارايت .53
 سعد عبداهللا الكبييس. د

 مية والدوليةواقع القدس ومستقبلها يف ظل التطورات اإلقلي .54
 جواد أمحد العناين. د

 الدوافع واملتغريات: مشكالت الشباب .55
 حممود صادق سليامن. د

 دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية بني حمددات وفرص التكامل االقتصادي .56
 حممد عبدالرمحن العسومي. د

 الرأي العام وأمهيته يف صنع القرار .57
 بسيوين إبراهيم محادة. د

 :زجذور االنحيا .58
 يف السياسة األمريكية جتاه القضية الفلسطينية دراسة يف تأثري األصولية املسيحية

 يوسف احلسن. د
  مالمح االسرتاتيجية القومية يف النهج السيايس .59

  لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان
 رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة

 أمحد جالل التدمري. د
 يةقضية دول: غسل األموال .60

 مايكل ماكدونالد
 معضلة املياه يف الرشق األوسط .61

 غازي إسامعيل ربابعة. د
 القو الفاعلة يف تكوين الدولة :دولة اإلمارات العربية املتحدة .62

 جون ديوك أنتوين. د
 السياسة األمريكية جتاه العراق .63

 جرجيوري جوز الثالث. د
 املتغرياتالثوابت و :العالقات العربية ـ األمريكية من منظور عريب .64

 رغيد كاظم الصلح. د
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 الصهيونية العاملية وتأثريها يف عالقة اإلسالم بالغرب .65
 عبدالوهاب حممد املسريي. د

 خالل عقد التسعينيات التوازن االسرتاتيجي يف اخلليج العريب .66
 فتحي حممد العفيفي. د

 املكون اليهودي يف الثقافة املعارصة .67
 سعد عبدالرمحن البازعي. د

  2001سبتمرب / أيلول11تان بعد أحداث مستقبل باكس .68
 وحرب الواليات املتحدة األمريكية يف أفغانستان

 مقصود احلسن نوري. د
 حتليل العوائق البنيوية للتقارب بينهام :الواليات املتحدة األمريكية وإيران .69

 روبرت سنايدر. د
 السياسة الفرنسية جتاه العامل العريب .70

 شارل سان برو
 نظرة مستقبلية: ت العربية املتحدةجمتمع دولة اإلمارا .71

 مجال سند السويدي. د
 مسامهة الوكالة الدولية للطاقة الذرية: االستخدامات السلمية للطاقة النووية .72

 حممد الربادعي. د
 مالمح الدبلوماسية والسياسة الدفاعية لدولة اإلمارات العربية املتحدة .73

 م روــولي. د
 حوار أم رصاع حضاري?: سبتمرب/ أيلول11اإلسالم والغرب عقب  .74

 جون إسبوزيتو. د
 األثر االسرتاتيجي يف اخلليج العريب: إيران والعراق وتركيا .75

 د شكارةـأمح. د
 املحددات احلالية للسياسة األمريكية يف اخلليج العريب اإلبحار بدون مرساة .76

 كاليف جونز. د
 ودي جانريومن استوكهومل إىل ري :التطور التدرجيي ملفاوضات البيئة الدولية .77

 مارك جيدوبت
 التحديات والفرص: اقتصـادات اخلليـج العـريب .78

 إبراهيم عويس. د
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 اإلسالم السيايس والتعددية السياسية من منظور إسالمي .79
 حممد عامرة. د

 املنهجية والنامذج اخلاصة بوكالة الطاقة الدولية :إحصاءات الطاقة .80
 جون دينامن و ميكي رييس و سوبيت كاربوز

 جتربة أردنية :وات األمم املتحدة حلفظ السالمعمليات ق .81
 السفري عيد كامل الروضان

 احلروب الكرب وعواقبها :أنامط النظام والتغريات يف العالقات الدولية .82
 كيتيش فوجيوارا. د

 موقف اإلسالميني من املشكلة السكانية وحتديد النسل .83
 خليل عيل حيدر

 من الرصاع إىل التكامل : العراقة يفيديولوجيالدين واإلثنية والتوجهات األ .84
 فالح عبداجلبار. د

 السياسة األمريكية جتاه اإلسالم السيايس .85
 جراهام فولر

 حالة لبنان: مكانة الدولة الضعيفة يف منطقة غري مستقرة .86
 وليد مبارك. د

: واالحتاد األوريب لدول اخلليج العربية العالقات التجارية بني جملس التعاون .87
 التحديات والفرص

 رودين ويلسون. د
 "الوطن العريب"احتامالت النهضة يف  .88

 ومرشوع الرشق األوسط الكبري التنمية اإلنسانية العربية بني تقرير
 نادر فرجاين. د

 تداعيات حريب أفغانستان والعراق عىل منطقة اخلليج العريب .89
 أمحد شكارة. د

 ليج العربيةدور دول جملس التعاون لدول اخل :تشكيل النظام السيايس العراقي .90
 جيمس راسل

  االسرتاتيجية اليابانية جتاه الرشق األوسط .91
 بعد أحداث احلادي عرش من سبتمرب

 مسعود ضاهر. د
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 سد الثغرات: االستخبارات األمريكية بعد احلادي عرش من سبتمرب .92
 إيلني ليبسون

  :األمم املتحدة والواليات املتحدة واالحتاد األوريب والعراق .93
 نون الدويلحتديات متعددة للقا

 مالون. ديفيد م
   العربية−احلرب األمريكية عىل اإلرهاب وأثرها عىل العالقات األمريكية  .94

 جيمس نويز 
  :القضية الفلسطينية وخطة االنفصال عن غزة .95

 انفراج حقيقي أم ومهي?.. آفاق التسوية
 أمحد الطيبي وحممد بركة. د

  حرب الواليات املتحدة األمريكية عىل العراق .96
 اساهتا االسرتاتيجية اإلقليميةوانعك

 أمحد شكارة. د
 سيناريوهات املستقبل املحتملة يف العراق .97

 كينيث كاتزمان
 األسلحة النووية يف جنوب آسيا .98

 كريس سميث

 العالقات الروسية مع أوربا والواليات املتحدة األمريكية .99
   انعكاسات عىل األمن العاملي

 فيتايل نومكن

 : يف العملية التعليميةتقنيات التعليم وتأثرياهتا .100
 دراسة حالة كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية بجامعة اإلمارات العربية املتحدة

 مي اخلاجة. د

   اخلليج العريب واسرتاتيجية األمن القومي األمريكي .101
 لورنس كورب

   مواجهة التحدي النووي اإليراين .102
 جاري سمور
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 ستقبلالواقع احلايل وحتديات امل: االقتصاد العراقي .103
  حممد عيل زيني. د 

 مستقبل متويل الصناعة النفطية العراقية .104
  عيل حسني. د 

 وجهة نظر: املشاركة االسرتاتيجية األسرتالية يف الرشق األوسط .105
  ديفيد هورنر

 أصول العالقات وآفاقها: سوريا ولبنان .106
  حازم صاغية 

 تنفيذ االتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدويل .107
 ات االنفرادية والتعدديةبني التوجه

  أمحد شكارة. د 
 التحديات ذات اجلذور التارخيية التي تواجه دولة اإلمارات العربية املتحدة .108

  فاطمة الصايغ. د 
 حل النزاعات يف عامل ما بعد احلرب الباردة وانعكاساهتا عىل العراق .109

  مايكل روز 
 رسائيل? إل"مؤيد صلب"ملاذا أسرتاليا : أسرتاليا والرشق األوسط .110

  عيل القزق 
 :العالقات األمريكية ـ اإليرانية .111

 نظرة إىل األمام... نظرة إىل الوراء
  فلينت ليفرييت 

 حالة قطر والبحرين: نزاعات احلدود وحلها يف ضوء القانون الدويل .112
  جيوفاين ديستيفانو 

 :العراق واإلمرباطورية األمريكية .113
 لسياسة األمريكية يف الرشق األوسط?هل يستطيع األمريكيون العرب التأثري يف ا

  رشيد اخلالدي. د 
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 :الواليات املتحدة األمريكية وأوربا يف الرشق األوسط وخارجه .114
 رشكاء أم متنافسون?

 تشارلز كوبتشان

 "الكبري"تعاظم دور حلف الناتو يف الرشق األوسط  .115
 فيليب جوردن

 مكافحة اجلرائم املعلوماتية وتطبيقاهتا .116
 اون لدول اخلليج العربيةيف دول جملس التع

نارص بن حممد البقمي. د 
 ما مد قدرة إيران عىل تطوير املواد اخلاصة باألسلحة النووية وتقنياهتا? .117

 ـون الرججـ

  يف رسيالنكااهلشالسالم  .118
 كريس سميث

 :الربنامج النووي اإليراين .119
 لعريباالنعكاسات األمنية عىل دولة اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة اخلليج ا

ريتشارد رسل 
  :أمن اخلليج وإدارة املمرات املائية اإلقليمية .120

 االنعكاسات عىل دولة اإلمارات العربية املتحدة 
برتراند شاريي 

  أجندات جنوب أفريقيا األفريقية: األفروعربية اجلديدة .121
 والعربية والرشق أوسطية 

كريس الندزبريج 
 دور حمكمة العدل الدولية يف العامل املعارص .122

 لقاضية روزالني هيجنزا
 

 "السالم الديمقراطي"اإلسالم السلفي ومفهوم  :من حماربني إىل سياسيني .123

  جيمس واييل 
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 حالة نيجرييا:صورة العرب يف الذهنية األفريقية .124
 اخلرض عبدالباقي حممد. د

  األزمة االقتصادية العاملية وانعكاساهتا .125
 عىل دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية

 ري عـزامهنـ. د

  :الرصاع عىل السياسة والسلطة يف الساحة الفلسطينية .126
 املقدمات والتداعيات وما العمل?

 ماجد كيايل

 نظرة الغرب إىل اإلسالم ومستقبل السلفية اإلسالمية .127
 شارل سان برو

 دور القطاع اخلاص يف تعزيز أمن األفراد: األمن اإلنساين .128
 مارك بروبستووولفجانج أماديوس بروهلارت 

 كافحة متويل التهديدات عرب احلدود الوطنيةم .129
 مايكل جاكوبسون وماثيو ليفيت

 مصادر التهديد لدول اخلليج العربية وسياسات األمن لدهيا .130
 أمحد شكارة. د    

 االنتخابات الرئاسية اإليرانية العارشة وانعكاساهتا اإلقليمية .131
 حمجوب الزويري. د    

  واقعية جديدةنحو تبني: اإليرانية−العالقات األمريكية .132
 بورييحممود مونش. د    

 إعادة تشكيل العالقات األمريكية مع العامل اإلسالمي: مشاركة رضورية .133
 إميـل نخلـة. د    

 املستقبـل السيـايس للصومـال .134
 عبدي عواله جامع. د    

 املسلمون األمريكيون وإدارة أوباما .135
 رـمـد نـمـ حم.د  
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  يف املنطقةالتحديات الداخلية يف باكستان وتأثرياهتا .136
 نعيم أمحد ساليك  

 املسلمون يف أوربا بني االندماج والتهميش .137
 حسني عبيدي. د      

 تعزيز عالقات الرشاكة بني مراكز البحوث األمريكية واخلليجية .138
 جيمس ماكجان. د

  تداعيات ما بعد االنتخابات الربملانية: العراق .139
 2011وقرب االنسحاب األمريكي يف 

 أمحد شكارة. د

 لفضاء اإللكرتوين يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية امحاية .140
 ريتشارد كالرك وروبرت نيك

 التهديد اإلرهايب لألمن البحري لدولة اإلمارات العربية املتحدة .141
 بـول بيـرك

 األزمة املالية ومستقبل الدوالر األمريكي بصفته عملة االحتياط العاملية .142
 براساد. إسوار إس

 الواقع واآلفاق: اهلجرة الدولية .143
 حممد اخلشاين. د

 السياسة اخلارجية األملانية جتاه منطقة اخلليج .144
 أبرهارد زاندشنايدر      

 سياسة تركيا اخلارجية وانعكاساهتا اإلقليمية .145
 مليحة بنيل ألطون إيشيق. د

 استفتاء جنوب السودان وتداعياته اإلقليمية والدولية .146
 إبراهيم النور. د
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