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 الغرب مع عالقتنا
 الصراع وواقع الحوار إلى الدعوة بين

 «واحد طرف من»
 العلواني جابر طه.د

 : الحضارات حوار
 ة الكلي ػػػ رؤيتنػػػ  وُب ،صػػػ ر   ُب وغ سػػػ  حضػػػ ر،ن   ُب -أوال-اجمليػػػ  القػػػ  ف بنػػػ   مفهػػػـ  «احلػػػ ار»
 مػػػ  ج  ػػػ  أي ُب عنػػػ  االسػػػتءن   ،صػػػ ر  شلكن ػػػ يعػػػ  مل حبيػػػ   والنفسػػػ    العقلػػػ    بن ئنػػػ  مػػػ  جػػػا  ا وجعلػػػ 
 .والسل ؾ والتص ر الفك  ج ا  

 :عنرتة ق ؿ ومن  الكالـ  ُب ادل اجعة: واحل ار «ا ورة»و
َح َوَرةَ  َم  يَػع َلم   َك فَ  َل   

 
َتَكى ادل  م َكل ِم  الَكالـَ  َعِلمَ  َل    َوَلَك فَ  *** اش 

 إذا «العقػ » إلفو . ا،فػ ؽ إىل فيػ  ينتهيػ  ىتحػ ادلتحػ وري  بػٌن امػرتدد   يظػ  التح ور م ض ع فكأف  
 .ل  ، ضيح ماي  وسيأٌب  1«أح ر» للعق  قي  ذلكلف احلًنة  ،لك ػلسم إلي  رجع

 .اصطالح  و خ  لء ي معىن معني ف؛ وللحض رة  «حض رة» مجع فه  «احلض رات» أم 
 : لغة الحضارة تعريف

 واألديب والفػين العلمػ  ال قػ  مظػ ر  ك و   احلض  ُب اإلق مة ،عين-وفتحه  احل   بكس -ف حلض رة
 واحلضػػ رة واحل ضػػ ة  «غػػ ب» ضػػ  معن رػػ  أف اػػي  القػػ م س صػػ ح  وأورد .2احلضػػ  ُب جتمػػ ع الوا
 : الت لية ادلع ين رلم عة الع ب لس ف ُب وج  . 3الب دية خالؼ «ويفتح»

  الشػػ   قػػ ب: حلضػػ ةوا مػػ    ضػػ ةحب كنػػ :   قػػ ؿ  «عنػػ  » أي. والءيبػػة ادلءيػػ   قػػي  احلضػػ ر
. 4العظػيم احلػ :  احل ض ة. احلض  ُب اإلق مة واحلض رة  الب و خالؼ احلض و . ال ار حبض ة كنت: ،ق ؿ

                                                           

 والتع يفػػػ ت الصػػػح ح  وسلتػػػ ر ادلنػػػًن  وادلصػػػب ح القػػ م س  شػػػ ح العػػػ وس و،ػػػ ج  «حػػػ ر» مػػػ دة-.األصػػفه ين راغػػػ /  القػػػ  ف غ يػػػ  ُب ادلفػػػ دات:  راجػػع 1-
 .للج ج ين

 .«حض » م دة-.األف يق  منظ ر اب  / الع ب لس ف -2

 .3 ص-.[.ت. د] اجل معية  الثق فة مؤسسة-.صبح  زلم د أمح /  اإلسكن رية احلض رة فلسفة ُب -3

4
 .3 ص-.الس بق ادل جع-
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 كلمػػػػػة مػػػػػ  مشػػػػػتقة «Civilization» حضػػػػػ رة فكلمػػػػػة ليايػػػػةإلصلا اللءػػػػػة ُب وأمػػػػػ   الع بيػػػػػة اللءػػػػػة ُب رػػػػذا
«Civilas» مػ  أو ادل ينة مس ك  دبعىن «Civis» مػ  أو دل ينػةا مسػ ك  دبعػىن «Civilis» مػ ين دبعػىن 
 .5ادل ف ُب ع دة احلض ية احلي ة ،قـ  حي  ادل ينة بس ك  يتعلق م  أو

 بلفػ  الع بيػة ُب ،عػ ؼ الػي «Culture» كلمػة حضػ رة كلمة مق ب  ُب العلم   بع  ويستخ ـ
 وهتذيبػ  الشػ   إصػالح بػ  ويػ اد الال،ينيػة  مػ  مػأخ ذ اللءػ ي اشتق ق    حية م  األخًن ورذا. «فةالثق »

 فػ  الثق فػة أف أي. وزراعتهػ  األرض إصػالح أي ؛«Agriculture» قػ ل ا رنػ  ومػ  لالسػتعم ؿ  وإع اد 
 وكػذلك  أ ظمتػ  ورلم عػة احليػ ة  ُب م  شع  ط يقة يفي  «Culture» لف  فإف ٍَب   وم   العق  هتذي 
 .6والك ف احلي ة إىل  ظ ، 

 : اصطالًحا الحضارة تعريف
  التخصػ  بصػبءة التع ريف رذ  وصبءت  «احلض رة ظ ر ة»ػل ومتن عة متع دة ،ع يف ت  تظه

 وفلسػفية أ ث وب ل جيػة ،عػ ريف للحضػ رة فظهػ ت دراسػت   ُب الب حػ  يعتمػ ر  الػي التن وؿ بااوية و،أث ت
 ومنهػ  سػ دي ال التػ رؼل  ومنهػ  ال صػف  ادلػنهج منهػ  ؛ احلض رة ل راسة من رج وبنيت .وحض رية و، رؼلية
 الفكػػػ ي   التقػػػ ًن مسػػػت   علػػػى وأمػػ . الرتكيػػػ  وزل ولػػػة ب لنقػػػ  سػػما،   وبعضػػػه  والػػػ ظيف   التحليلػػػ  ادلػػنهج
 الكػػػ ين للنمػػػ ذج اسػػػتج بة صػػػيءت وأخػػػ   الءػػػ يب  العقػػػ ي الػػػ ع  إطػػػ ر ضػػػم  ولػػػ ت ،عػػػ ريف فهنػػػ ؾ

 .7الت حي ي
 أف إىل «احلضػػػ رة قصػػػة» م سػػػ عة صػػػ ح  األم يكػػػ  وادلفكػػػ  ادلػػػؤرخ «دي را ػػػت .ؿ.و» ذرػػػ 

 مػػػ  ،تػػػألف واحلضػػػ رة. الثقػػػ ُب إ ت جػػػ  مػػػ  الايػػػ دة علػػػى سػػػ فإل ا عػػػٌني   اجتمػػػ ع   ظػػػ ـ» : رػػػ  احلضػػػ رة
 ،بػ أ ورػ  والفنػ ف  العلػـ  ومت بعػة اخللقيػة  والتق ليػ  السي سػية  والنظم االقتص دية  ادل ارد:  أربعة عن ص 
 .8«والقلق ضط اباال ينته  حي 

                                                           
 احلضػ رة مفهػـ  أسػ . م1973 2 ط العصػ ية  ادلكتبػة بػًنوت  واحلضػ رة  سػ فإل ا احلػ راين  ي سف  س بق م جع-.احلض رة فلسفة ُب:  ذلك ُب ينظ  -5
. ادلي اين حبنكة حس  عب ال مح /  ووس ئله  اإلسالمية احلض رة أس   1986 الع يب  لإلعالـ الار ا  : الق ر ة-.1. ط–. اخلطي  سليم ف/  اإلسالـ ُب
 .1995  م جستًن رس لة-.ب غ ث عب العايا/  اخل سبة لل س لة ادلع فية اخلص ئ  ض   ُب احلض رة ق   ف  م1981 القلم  دار:  بًنوت–. 2. ط–

6
 .1/4  م1957 الع بية  ال وؿ ج معة-. را تدي وؿ/  احلض رة قصة-

7
 .37-35 .ص–.[. ت. د] مص   مطبعة : الق ر ة–. شفيتار ألربت/  احلض رة فلسفة-

 .267 .ص-.س بق م جع–. احلض رة فلسفة ع   قال -8



 

http://www.alwani.net 3  
 

 .«الس ا  على واجلم رًن لألف اد وادل دي ال وح  التق ـ»: بأهن  شفيتار ألربت ويع فه 
ػػ ويػػ    الػػ ي  إىل احلضػػ رة جػػ ر  «التػػ ري  دراسػػة» كت بػػ  ُب ،ػػ يني  ر  لػػ  ويعػػاو  حصػػيلة»  أهن 

ػإ  وج مػ ة ث بتػة وقػ ئع وليست ص ع ة ح كة ور   وادلن قي االجتم ع  احلق  ُب س فإل ا عم   رحلػة  هن 
 .9«م  مين   على ،قف ال مستم ة يةحي ،

 متن عػة ،عػ ريف كػذلك فلهػم ادلسػلمٌن لعلم   ب لنسبة وأم  .الء بيٌن ادلفك ي  لبع  ب لنسبة رذا
 : منه   ذك 

ػ احلض رة خل وف اب  ف،ع ي  عػ  والبعػ  الشػ ؾ وهن يػة  الفسػ د إىل وخ وجػ  العمػ اف هن يػة» : بأهن 
 10« ورا ر ماي  ال غ ية  إل  ؛ كذلك أيض   العم اف ُب احلض رة أف   فلتعلم ... اخلًن

 والكلػػػف  أح الػػػ  واسػػػتج دة الػػػرتؼ  ُب التفػػػن  رػػػ -علمػػػت كمػػػ -واحلضػػػ رة: "... أيض ػػػ  وقػػػ ؿ
 أو الفػ ش أو ادلب ين أو ادلالب  أو للمط ب  ادلهيئة صن ئعلك  فن     وس ئ  أصن ف  م  ق،ؤ    الي ب لصن ئع

 وعػ ـ البػ اوة عن  إليه  ػلت ج ال كبًنة صن ئع رذ  م  واح  ك  ُب وللتأ ق. اؿػادلن أح اؿ وس ئ  ية إل ا
 ،لػك مػ  الػنف  فتتلػ ف الشػه ات  ط قػة  تػ،بع الء يػة اليةػادلنػ األحػ اؿ رذ  ُب التأ ق بلغ وإذا فيه   التأ ق
 الػي الع ائػ  صبءة  ـفالستحك دينه  أم :  د ي ر  وال دينه  ُب معه  ح ذل  يستقيم ال كثًنة بأل اف الع ائ 
 ال فػ   عػ  الكسػ  ويعجػا الع ائػ  هبػ  ،ط لػ  الػي وادلؤو ػ ت احل جػ ت فلكثػ ة د ي رػ  وأمػ  هػ  ع ا  يعس 
  11 ..." هب 

 والتخلػػق احلضػػ رة مػذار  إىل بطبعػػ  دعػػ رم العمػ اف ألرػػ  حصػػال إذا والنعمػة الػػرتؼ أف وذلػك"
 .12"بع ائ ر 

                                                           
9

 .خل وف اب  ،ع يف ُب م  في  ورذا. 38 .ص  م1971  عم ر مكتبة:  القه ة-.2. ط –. جاائ ية  ف ؽ-. ي ب  م لك-

10
 219. ص– .[.ت. د] مص   هنضة دار:  الق ر ة-.3. ط–. واُب عب ال اح  عل  ربقيق ؛ خل وف ب  زلم  ب  عب ال مح /  ادلق مة-

 ،الحػ  حضػ رة عنػ    «العمػ اف» فػإف  . «احلضػ رة»و «العمػ اف» بػٌن بػ لتف يق خلػ وف اب  طل لف وضل  888  4758 .ص-.س بق م جع–ادلق مة -11
 ف لت حيػ  والعمػ اف والتاكيػة الت حيػ : احل كمػة القػيم ث لػ  جعلنػ   ولػذلك األرض؛ واسػتعم رم واسػتخلفهم لبشػ ا ا خلػق أجلهػ  مػ  الػي الث بتػة اإلذلية القيم
 . م ا،   األرض ،ك ف وب وهن  وحي هت   وحقه  األرض ق اـ والعم اف االستخالؼ  مؤرالت أرم والتاكية العب د  على ا حق

 ُب مفه منػػػ  مػػ  اجػػػ    ويقػػرتب قطػػػ   سػػي  الشػػػهي  ،ع يػػف مػػػ  ق يػػ  ادلػػػ دودي ،ع يػػف. 17 .ص– .اإلسػػػالمية احلضػػ رة فهػػػم ُب مقػػ م ت عػػػ   قػػال -12
 .«العم اف»
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 لكػ  يقػ ـ أف معػٌن جملتمػع ،تػيح الػي األخالقيػة الشػ وط  عرلم إهن : "  ي ب  م لك فيه  ويق ؿ
 .13"ل  الض ورية ادلس ع ة-الشيخ خة إىل الطف لة منذ وج د ؛ أط ار م  ط ر ك  ُب-أف اد  م  ف د

 عليهػ  ،قػـ  الػي األسػ  م ضػح   ضػيفي    «احلضػ رة رػ  اإلسالـ» : بأف فيق ؿ قط  سي  وأم 
 علػى سػ فإل ا إ سػ  ية واسػتعال  العقيػ ة  صػ ة علػى والتجمػع وحػ     العب ديػة» : ور   احلض رة رذ 

 ُب واخلالفػػة األسػػ ة  وح مػػة...  حي ا يتػػ  ال سػػ فإل ا إ سػػ  ية ،نمػػ  الػػي سػػ  يةإل وا القػػيم وسػػي دة ادلػػ دة 
 .14«اخلالفة رذ  شؤوف ُب وح ر  وش يعت  ا منهج وربكيم وش وط   ا عه  على األرض

-ا ق ررػػ  الػػي والقػػ ا ٌن ادلنػػ رج رلم عػػة» : رػػ  احلضػػ رة أف إىل ادلػػ دودي لىأبػػ األع ويػػذر 
 .«س فإل ا حلي ة ادلختلفة والشع  الشؤوف رذ  لك -و،ع ىل سبح   

 ؟ ومن من بين حوار
 علػػى ادلهيمنػػة «الء بيػػة احلضػػ رة» وبػػٌن «الع بيػػة اإلسػػالمية احلضػػ رة» بػػٌن حػػ ار رػػ  ادلقػػرتح احلػػ ار

 احلضػ رية ادلق مػ ت امتلكت ق  احلض رة رذ  إلف «الع بية اإلسالمية احلض رة»:   ق ؿ وحٌن. اليـ  ع مل
 ا شػػ   إف حسػػنلم   الػػي-العم ا يػػة خص ئصػػه  علػػى واحتػػ ت ًنورهت  وصػػ بن ئهػػ  وأثنػػ   األوىل  شػػأهت  قبػػ 
 ،ػػػػ اب   ال فل،ػػػ  حضػػػ رة منهػػػػ  جعػػػ  الػػػذي واإلسػػػػالـ الع بيػػػة بػػػٌن ادلتميػػػػا التػػػ اخ  بػػػذلك-بعضػػػه  إىل

 ال وأمػػػ  سػػػالـ وحضػػػ رة ريمنػػػة  أو دمػػػج دوف مجػػػع وحضػػػ رة  ،سػػػل  دوف واسػػػتقط ب احتػػػ ا  وحضػػػ رة
 إليهػ  للمنتمػٌن ،ػؤم  ور  إفس د  وال فيه  زب ي  ال وعم اف إصالح وحض رة استق ا   وال فيه  استعال 
 إىل الػػ اع  التنػػ ع إطػػ ر ُب ؽالفػػ ار  سػػ ئ  وضػػعت الب ايػػة منػػذ  إلهنػػ ؛ فػػ ارؽ أي إىل النظػػ  دوف كػػ امتهم
 فكػ ف «الت حيػ » علػى بنيػت حضػ رة فهػ . النظػًن ع ؽلػة عم ا يػة حضػ رة صػ رت حىت والت لف التع رؼ
 فػػػ عتربت15«سػػػ فإل ل الذا،يػػػة احلقيقػػػة» ضلػػػ  ، جهػػػت الت حيػػػ  منطلػػػق ومػػػ  وأس سػػػه   ج ر رػػػ  الت حيػػػ 

 م كػػا «بإ سػػ  يت » ورػػ  سػػ ف إل ل افػػؤ  ك-سػػ  يت إل  الحػػق وصػػف كػػ  عػػ  رلػػ د ا إ سػػ     ب صػػف -سػػ فإل ا
 نػػ ومك   لػػ   كلػػ  الكػػ ف  َ خ  س ػػ الػػذي فيهػػ   العمػػ اف أم  ػػة حبمػػ  وادلكلػػف األرض ُب وادلسػػتخلف الكػػ ف

                                                           
13- 19 .ص–. ع ش ر ب  الط ر  زلم  / اإلسالمية احلض رة روح. 

 أمسينػػ   مػ  رػ  ب حلضػػ رة ع شػ ر بػ ا أراد  مػ  يكػػ ف وبػذلك ذا،ػ   ال قػػت ُب ووسػ ئله  أدواهتػ  ومػ   بػػ لقيم ادل ،بطػة احلضػ رة مق مػػ ت مػ  -كلهػ -ورػذ  -14
 .ب لقيم االر،ب ط مالحظة مع كذلك «التم ف»بػ ،سميت  وؽلك  «العم اف»بػ

 .39 .ص–. ع ش ر اب /  اإلسالمية احلض رة روح -15
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. ختيػػػ رواال العمػػػ اف أم  ػػػة ومحػػػ  سػػػتخالؼ اال دبهمػػػة والقيػػػ ـ ب لعهػػػ  ال فػػػ   مػػػ  بػػػذلك العظػػػيم اخلػػػ لق
 ووسػ ئل  الع يػ ة دب اركػ  إليهػ  ال صػ ؿ يسػتطيع  متن ولػ  ُب رػ   هػائور  ودبػ  ب دل دة ادلتصلة كله  ف حلق ئق
 .إ س  ية عم ا ية حض رة فه   ادلتن عة

 إىل قػػ دا قػ -هبػ  اجمليػػ  القػ  ف جػ   الػػي احل كمػة القػيم أعلػػى ب عتب رعلػ  «التاكيػة»و «الت حيػ » إف
 ع دلػػ  لػػ ور   مػػ رك    فسػػ   لػػىع  منػػ  جعلػػ  ذا،ػػ   مػػع منسػػجم   وضػػع   اكتسػػ  قػػ  ل ئرسػػ  إ سػػ ف إغلػػ د

 منػ  ينفػق فهػ  البػ ائ   علػى لػ  ػلصػ  س ؼ ينفق  م  أف   وإىل احلس   رزق  إىل مطمئن   وج د   بء ي ت
ِ  َمػػَثال الل ػػ    َوَضػػَ بَ ﴿ ب لعػػ ؿ يػػأم و  وجهػػ  ا  اسػػ    َ  َرج لَػػٌن  ػػِ ر   ال أَب َكػػم   َأَحػػ  عل   َعلَػػى َكػػ    َور ػػ َ  َشػػ      َعلَػػى يَػق 
َتِ ي َر    خِبًَن    يَأ تِ  ال يػ َ ج ه     أَيػ َنَم  ال   َم    ؿِ  يَأ م     َوَم    ر  َ  َيس  ػَتِقيم   ِصػ َاط   َعَلى َور  َ  بِ ل َع    َغي ػ    َولِل ػ ِ *  م س 

ػػػػَمَ اتِ  ػػػػ    َوَمػػػػ  َواأَلر ضِ  الس  ػػػػ َعةِ  أَم  ػػػػحِ  ِإال الس  ػػػػ َ  َأو   ال َبَصػػػػ ِ  َكَلم  ػػػػَ ب   ر  ػػػػ    َعلَػػػػى الل ػػػػ َ  ِإف   أَقػ   ﴾قَػػػػِ ي    َشػػػػ      ك 
 القيمػة ب عتب ر  «العم اف» لتحقيق مب ركة مسًنة ُب يسلك  مستقيم ص اط على ور   (76-75:النح )

 يػػنعك  الػػذي العبػػ د علػػى ا حػػق ف لت حيػػ  والتاكيػػة؛ الت حيػػ  جب  ػػ  ،قػػف الػػي الث لثػػة العليػػ  اإلسػػالمية
 والتػأليف الءػًن  ومػع الػنف  مػع األم  وربقيق  افق والت سج ـ الب  س ينإل ا النش ط ج ا   سلتلف على
 .16العقل  النظ  على الق رة وإظل   ة الس ي   س  يةإل ا الفط ة وإيق ظ والك ف  س فإل ا بٌن

 يتحقػػػق ال التاكيػػػة فبػػػ وف احلضػػػ رة  وبنػػػ   العمػػ اف لتحقيػػػق األس سػػػ  سػػػ فإل ا مؤرػػػ  «التاكيػػة»و
 الػي الطبيعػة حػق فهػ  «العمػ اف» وأمػ . بنػ   يقػـ  وال حقيقيػة  حضػ رة ،نبثػق وال صلػ ح  ػلصػ  وال فالح
 .وغًن  احلض ري س ينإل ا الفع  ورل ؿ العم اف  مي اف ر 

 ووسػػ ئ  دب رك ،ػػ -سػػ فإل ا علػػى وب  عك سػػ هت  العليػػ  القػػيم هبػػذ  «الع بيػػة اإلسػػالمية» وحضػػ ر،ن 
 احلضػ رات سػ ئ  ،فػ رؽ -والنفسػ  العقلػ   و،ك ين وسل ك  ووعي  ومق ص   غ ي ،  على وبتأثًنر  دراك  إ

- إلهنػ ؛والقػ م    العنصػ ي   أو الع قػ    ادلضػم ف ذات احلضػ رات ،لػك خ صة البش ية  ع فته  الي   األخ
 لتحقػػػق الصػػػ اع غمػػػ ر ُب إال -ازدرػػػ ت رػػػ  إف-،ادرػػػ  وال ،نمػػػ  وال صػػػ اع ُب ،نشػػػأ حػػػٌن ،نشػػػأ -كلهػػػ 

                                                           
 الػذي اللقػ  ورػ   «والت حيػ  لعػ ؿا أرػ » مػ  بػ ال «ادلعتالػة»بػػ ،لقػبهم الػي ذلػم ادلنتقػ ة الفػ ؽ هبػ  يصف ف فك   ا ذلك  سل لفيهم على ادلعتالة أطلق -16

 مػػ  كتبػ  ُب اجلػ ح  وأكثػ . فيهػػ  ادلختلػف ادلسػ ئ  ين قشػ ف عنػ م  أصػػ لييهم ع مػة كتػ  ُب صلػ ر  حبيػ  بيػػنهم األوىل العبػ رة وشػ عت فسػهم إل  اختػ رو 
 فإهنػ  قسػ ة مػ  العبػ رة ُب مػ  ومػع. 293 / 2 ح  للجػ  ، مجتػ  ُب «البيػ ف أمػ ا » علػى كػ د زلم  كت ب راجع. «احلي اف» كت ب  ُب خ صة   ذلك ، دي 
 .اليـ  األمة ح لة وصف ُب ص دقة عب رة
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 ولػػ  حػػىت  عػػ ار     َمػػ علػػى وريمنتهػػ   األرض ُب وعل مهػػ  ةالق مي ػػ أو ةالعنصػػ ي   أو ةالع قي ػػ اجلم عػػة ،سػػل 
 .األم  لـا إذا و، مًنرم اآلخ ي  حق ؽ إر ار ذلك اقتضى

 ودلثػ ؟  «اإلسػالمية» إىل إضػ فة «الع بيػة»بػػ حض ر،ن  وصف على اإلص ار دل ذا:  ق ئ  يق ؿ وق 
 الع بيػة اللءػة مػ  ،تخػذ الثق فيػة القػيم مػ  جملم عػة  رإطػ- ظ  ػ  ُب-والع وبػة الع بية إف:   ق ؿ الس ئ  رذا

. ومنطقهػػ  ومصػػطلح هت  مف ريمهػػ  وػلتضػػ  عنهػػ   عػػرب  وي   الثق فيػػة  القػػيم ،لػػك يعكػػ  ذلػػ   خ رجي ػػ مظهػػ  ا
 -دخػػ  حيػػ  معػػ  ودخلػػت-،ق يب ػػ -سػػ ر حيػػ  معػػ  فسػػ رت ؛ ا تشػػ ر  ُب اإلسػػالـ الع بيػػة واكبػػت ولقػػ 
 مضػم هن  اإلسػالـ صػ ر كم   وقيم   فس  ع  اإلسالـ ،عبًن ُب األس س ةال سيل وص رت-سلتلفة بنس 

 .هب  اجملي  الق  ف  اوؿ ب أ أف منذ ومءاار  ومعن ر  وم ل ذل  
 منهػػ  أوسػػع رػػ  إذ اللء يػػة  األوعيػػة حػػ ود عنػػ  يقػػف أف ؽلكػػ  ال-مضػػم     ب عتبػػ ر -واإلسػػالـ

 وضػػم   «اإلب اريمػػ  التجػػ اؿ» دلنطقػػة اسػػتيع ب  بعػػ  فإ ػػ  ولػػذلك وذبػػ وز   واسػػتيع ب  ا طالقػػ  ُب وأيسػػ 
ا أخ   ةأمي   شع ب إىل بع دليت  ذب وزرم  كت ب أر  الع ب ٌناألمي   وجعل  الع بية  اجلاي ة  طالقػ  ال سبهيػ  
 العػػػ مل ُب هبمػػػ  لينطلػػػق مع ػػػ  واإلسػػػالـ الع بيػػػة محػػػ  الكػػػ ًن القػػػ  ف اسػػػتط ع ورنػػػ . الشػػػ ملة العلميػػػة ب ذبػػػ  

 وربتضػػػ  اإلسػػػالـ علػػػى ،قبػػػ  ورنػػػ د وب بػػػ  وفػػػ س وكػػػ د عػػػ ب مػػػ  كلهػػػ  ةاألمي ػػػ ب لشػػػع ب وإذا الفسػػػيح 
 أحي   ػ  القػ ر رػذا يتجػ وز هب يػ   االرتػ ا و  الق  ف ق ا ة على ق درة غلعله  ق ر ا الع بية م  و،أخذ الق  ف 
 دائػػ ة فتك  ػػت فيػػة الثق  النخبػػة لءػػة ليكػػ ف أو سلتلفػػة  بنسػػ  الشػػع ب ،لػػك لءػػ ت ليخػػرتؽ احلػػ ود ،لػػك
 اليػـ  الػبع  عليهػ  ويطلػق  «اإلسػالـ دار»بػػ بعػ  فيمػ  ع فػت الػي الػ ائ ة ورػ  الع بية  ال ائ ة م  أوسع
 ووسػػ ئ  والػ واب  ادلشػرتك ت أقطػ ر  بػػٌن هبػ  ت طقػ الػي-والع بيػة القػػ  ف أوجػ  الػذي «اإلسػالم  العػ مل»

 سػ ئ  منحهػ  أف بعػ  الكلمػة دبعػىن «أمػة» منهػ   جعػ مػ -واحلضػ رة والتمػ ف العمػ اف ومق م ت التج   
 الع بيػػػة احلضػػػ رة-الاارػػػ ة احلضػػ رة ،لػػػك ،نبثػػػق أف-األمػػة ق مػػػت أف بعػػػ -عسػػًن ا يكػػػ  ومل. األمػػػة مق مػػ ت
 احل كمػة العلي  القيم ،لك-دبف درم للع ب وال وح رم للمسلمٌن ال كله  للبش ية أعطت الي-اإلسالمية

 ادلؤرػػػ  سػػػ فإل ا ،كػػػ ي  مػػػ  سػػػ فإل ا سبكػػػ  دلػػػ  فل الرػػػ . إليهػػػ  احتيػػػ ج ُب-وال،ػػػااؿ-البشػػػ ية ك  ػػػت الػػػي
 مػػ  سػػ فإل ا لػػ   ،عػػ ِب الكليػػة ال ؤيػػة ورػػذ . واحليػػ ة والكػػ ف سػػ فإل ل الكليػػة ال ؤيػػة أي العمػػ اف  لتحقيػػق
 األسػئلة» عػ  ب ألج بػة اليػـ  وفالسػفة علمػ   سػميه وي    «الكػرب  العقػ ة»بػػ األم  فالسفة سمي ي   ك ف

 واجلػػػ اب اليقػػػٌن بػػػ د إىل فيهػػػ  سػػػ فإل ا يصػػػ  مل إذا الكػػػرب  العقػػػ ة أو النه ئيػػػة األسػػػئلة ورػػػذ   «النه ئيػػػة
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 طػػالؽإل ا علػػى قػػ در ا يكػػ ف لػػ  سػػ فإل ا فػػإف كػػذلك  الػػذرين ولل جػػ د اخلػػ رج  لل جػػ د ادلطػػ بق الشػػ ُب
 قػ در ا يكػ ف ولػ  وم لػ   وأثػ    وقيمت فعل  حقيقة إدراؾ على ق در ا يك ف ول  احلي ة  رذ  ُب ط ق ،  بك 
  دـ بأبيػ  ليتصػ -وادلكػ ف الامػ ف عػرب-وامتػ اد  ا تم ئػ  دراؾإو  إ س  يت   وإطالقية  فس  قيمة ،ص ر على

ـَ  بَػػػيِن  ِمػػػ  َربُّػػػكَ  َأَخػػػذَ  َوِإذ  ﴿:  أمػػػ   عػػػ مل ُب ا مػػػع عهػػػ  -ذلػػػك بعػػػ – رؾولي ػػػ وأصػػػل   ػػػ رِِرم   ِمػػػ   َد  ظ ه 
ػػهَ  ذ ر يػ ػػتَػه م   ػػتَ  أَ ف ِسػػِهم   َعلَػػى َ ر م  َوَأش  ـَ  ،َػق  ل ػػ ا   َأف َشػػِه   َ  بَػلَػػى قَػػ ل  ا   بِػػَ ب ك م   أََلس   َرػػَذا َعػػ    ك ن ػػ  ِإ  ػػ  ال ِقَي َمػػةِ  يَػػػ  
َػػػػ  ،َػق  ل ػػػػ ا   َأو   َغػػػػ ِفِلٌنَ  ػػػػَ ؾَ  ِإظل  نَػػػػ  بَػع ػػػػِ ِرم   م ػػػػ  ذ ر ي ػػػػة   وَك ن ػػػػ  قَػب ػػػػ    ِمػػػػ   بَ ؤ  َػػػػ  َأش  ِلك   ﴾ال م ب ِطل ػػػػ فَ  فَػَعػػػػ َ  دبَػػػػ  أَفَػتػ ه 

 َخِليَفػة   اأَلر ضِ  ُب  َج ِع    ِإين   لِل َمالَِئَكةِ  َربُّكَ  قَ ؿَ  َوِإذ  ﴿:   استخالف غ ية وي رؾ( 173-172:األع اؼ)
ِسػػ    َمػػ  ِفيَهػػ  َأذَب َعػػ    قَػػ ل  ا   ػػِفك   ِفيَهػػ  يػ ف  َم   َوَيس  ػػِ ؾَ    َسػػب ح   َوضَل ػػ    الػػ    الَ  َمػػ  أَع لَػػم   ِإين    ؿَ قَػػ لَػػكَ  َو ػ َقػػ  س   حِبَم 

ػَن  ِإ  ػ ﴿:  عليهػ  ومػ  فيهػ  ومػ  األرض على وائتم   ( 31: البق ة) ﴾،َػع َلم  فَ  ََم  َػةَ  َعَ ض   الس ػَم َواتِ  َعلَػى األ 
َر ضِ  ِبَػػػػػػػ ؿِ  َواأل  َ  َواجل  ػػػػػػػَفق  َ  ػَل ِمل نَػَهػػػػػػػ  َأف فَػػػػػػػأَبَػٌن  َهػػػػػػػ  َوَأش  ػػػػػػػ ال   ظَل  م ػػػػػػػ  َكػػػػػػػ فَ  ِإ  ػػػػػػػ    َسػػػػػػػ ف  إل ا َومَحََلَهػػػػػػػ  ِمنػ   ﴾َجه 

ََي ةَ  ال َم  تَ  َخَلقَ  ال ِذي﴿:  وابتالئ   (72:األحااب) َس    أَيُّك م   لَِيبػ ل  َك م   َواحل   ﴾ال َءف ػ ر   ال َعاِيػا   َور ػ َ  َعَمػال   َأح 
 (.2:ادللك)

 سػػ ئ  علػػى اإلج بػػة بػػ وف الػػ قيق التصػػ ر إىل فيهػػ  سػػ فإل ا يصػػ  أف ؽلكػػ  ال أمػػ ر كلهػػ  رػػذ 
ػػسب   الػػي رػػ  النه ئيػػة األسػػئلة رػػذ  عػػ  اإلج بػػة إف. «والعػػ مل سػػ فإل وا ا»بػػػ ادلتعلقػػة األسػػئلة  سػػ فإل ا  ك 
 لػػػ   السػػػل كية ٍب والنفسػػػية العقليػػػة سػػػتق مةاال تحقيػػػقل األعليػػػة غ يػػػة ُب أمػػػ  ورػػػ    غيبػػػ عػػػ مل صػػػن عة مػػػ 

 .العم اين الفع  ربقيق ٍب وم  العم ا ية  شخصيت  بن   على ومس ع ، 
 

 : والحوار اإلسالمي الحضاري ألفولا
 اإلسػػػالـ فجػػػ  مػػػ  صػػػحيح    ،ك ين ػػػ ادلسػػػلم الفػػػ د ،كػػػ ي  ًب رػػػ ذك    الػػػي القػػػيم رػػػذ  ضػػػ   علػػػى

 ،شػكي  بػ أ وبػ  ادلنػ رة  ادل ينة ُب األوؿ اإلسالم  اجملتمع ،ك ي  ُب ٍب ادلك مة  مكة ُب ظه ر  وب اي ت
 ادلع وفػة دبع  يهػ  عمػ اف أو حضػ رة أو بثق فػة ،سػميت  ؽلكػ  م  األوؿ اجملتمع ذلذا يك  ومل وظه رر   األمة
 األسػ  وضػع قػ -ورلػتمعهم فػ ادرمأ وُب وأ فسػهم عقػ ذلم ُب ،ءيػًن مػ  أح ثػ  دبػ -اإلسػالـ لك  اليـ  
 ال قػػػت ذلػػػك منػػػذ ألسػػػ ا وضػػػع قػػػ  ورلػػػتمعهم أفػػػ ادرم وُب وأ فسػػػهم عقػػػ ذلم ُب ،ءيػػػًن مػػػ  أح ثػػػ  دبػػػ 
 والبنػػ   مكػػة ُب الفػػ دي   التكػػ ف فلػػ ال. اإلسػػالمية الثق فػػة ولظهػػ ر اإلسػػالم   افوالعمػػ   احلضػػ رة بثػػ ؽ ال
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 ُب ظاللػ  النػ س أ،في ػ الػذي العمػ اف ذلػك قػ ـ وال  السػ مقة احلضػ رة ،لػك بػ زت دلػ  ادل ينة ُب االجتم ع   
 رػػػػذ  كػػػػ ل. وغًنرػػػػ  واسػػػت  ب ؿ ومس قنػػػػ  وخ اسػػػػ ف وق طبػػػػة والقػػػًنواف  ل  ػػػػألوا والقػػػػ ر ة وبءػػػػ اد دمشػػػق
 القػػػ  ف افػػػرتؽ عنػػػ م  طالقػػػة الا لػػػك، بعػػػ  الرتاجػػػع سػػػًنةم بػػػ أت قػػػ  الشػػػ م  والعمػػػ اف السػػػ مقة احلضػػػ رة

 شلكن ػ  يعػ  مل وبػذلك  وسػل ك   وخلق   و فس   عقال ؛ األوؿ األف اد ، بية مص ر الق  ف يع  فلم والسلط ف 
 .علي  الثق ُب البني ف إق مة وال ب   اجملتمع ،ك ي 

ػػ  عقػػال ؛ البػػ   ُب الفػػ د فكػػ    الػػذي رػػ  القػػ  ين الرتبػػ ي الع مػػ  كػػ ف لقػػ   وسػػل ك     وخلق ػػ و فس 
 األمثػػ   اجملتمػػع و،كػػ ي  العمػػ اف وقيػػ ـ احلضػػ رة ، ليػػ  ُب ادلتػػٌن األسػػ س رػػ  الرتبػػ ي الع مػػ  ذلػػك فكػػ ف

 ذلػك علػى احلضػ رة مػتفق   بينهػ  و،ؤلػف احلض ري للبن   ادلطل بة ادلع فة عن ص  لتتن وؿ للثق فة والتمهي 
 «العػػػ اـ عقليػػػة» فيهػػػ  وسػػػ دت البػػػ ع  فيهػػػ  وا تشػػػ ت الثق فػػػة  فيهػػػ  وذوت ، اجعػػػت ٍب  ادلتػػػٌن األسػػػ س
 ربقػػق التج يػػ  زلػػ والت ،عػػ  مل حػػىت ب لتػػ ر ر احل لػػة اسػػتم ت ولقػػ . «العبيػػ   فسػػية»و القطيػػع  وطبيعػػة

 يػ فع ال مػ  فيهػ  وطمػع الػ وا   وعا   ل ا ا فأعض  ال اسخة  اآلف ت ،لك ،فرتس  حىت شيئ   أر افه  م 
 حػىت  وصػف مػ  األمة أم اض م  وصف إال الت ري  عرب ادلصلحٌن م  صلحم   م  وم    فس  ع  األذ 
 .«االستب اؿ ةن  س  » ُب ال خ ؿ إىل األمة ح ش  ي   مست   رذا زم  ن  ُب احل ؿ بلغ

 
  ؟ صراع أم ارو  ح  أ  

 احلضػ رة» مػع صػ اع ُب للػ خ ؿ اآلفلػة «اإلسػالمية احلضػ رة» الءػ بيٌن الكػ ،بٌن بع  حرش   حٌن
  ختبػ راال ب ل  ػ ت قبي  م  ولي   ج    األم  أف  او، عل   اجل رل ف  بذلك اغرت ادلتع لية الص ع ة «الء بية
  «احلػػ ار»بػػػ «الصػػ اع» ب سػػتب اؿ نػػ ديي   الػػبع  فأخػػذ  اجلػػ د احلػػ ي  دبظهػػ  وإظهػػ ر  اذلػػ زؿ احلػػ ي  أو

 وظػػ   . عليػػ  احلػػ ار  فض ػػأ   فأ ػػ  للصػػ اع  داعػػ  ال:  ادلتءطػػ س ادلتعػػ ي الءػػ يب لػػذلك يقػػ ؿ أف ي يػػ   وكأ ػػ
 ُب-يعػػ  مل أ ػػ  حػػىت   رػلػػ وذربػػت ط يػػ  أمػػ  منػػذ ا تهػػى قػػ  أ ػػ  بعػػ  يػػ رؾ مل الءػػ يب   أف ادلخػػذوؿ ذلػػك
 علػى ادلالكمػ ف يتمػ ف الذي ادلالكمة بكي  أشب  ر  أح ال  أحس  وُب هب   يعب  دمية إال-الء يب    ظ 

 .في  الض ب
 ادلسػلمٌن وضػع    َمػ ولعػ     للنظػ  الفت ػ  أم  ا الء ب مق بلة ُب ادلسلمٌن وضع رل د ك ف فق  لذلك

 يػػ ين ف الػػذي  وادلسػػلمٌن اإلسػػالـ بػٌن ،ػػ ـ ،طػػ بق افػػرتاض-خطػػأ أو صػ اب  -يتصػػ ر كػػ ف الءػػ ب مق بلػة ُب
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 كمػ   مع ػ  لكليهمػ  نظ لبػ  أو التػ ري   أو اجلء افيػ  حبكػم أو لتػ ي  وا االعتق د حبكم امس  ػلمل ف أو ب  
 جػذري اخػتالؼ ،صػ ر يت قػع مل حبيػ   التػ ري  عرب وادلسلمٌن اإلسالـ بٌن العالقة ُب ثب ،   ذلك يفرتض

 علػػػى قب لػػػ  اليسػػػًن مػػػ  فلػػػي  ؛ كبػػػًن  ظػػػ  فيػػػ  أمػػػ  ورػػػذا  وادلسػػػلمٌن اإلسػػػالـ بػػػٌن ذك ، ػػػ أعليػػػة ذي أو
. سلتلفػػػة مسػػػت ي ت علػػػى وادلسػػػلمٌن اإلسػػػالـ بػػػٌن ع يػػػ ة فصػػػ ـ حػػػ الت شػػػه  قػػػ  التػػػ ري  إلف ؛إطالقػػػ 
 يفػػ ض ورنػػ  وادلسػػلمٌن  اإلسػػالـ بػػٌن التطػػ بق ادعػػ   فيهػػ  ريتعػػذ   الػػي الفػػرتات ،لػػك مػػ  احلػػ ي  و، رؼلنػػ 
 علػى و،ك مػ  يػ   ب ألأب ا إبػ اريم بػ  جػ   الػذي الػ ي  أرػ  ؛ ب إلسالـ م اد   ب قة ضل د أف البح  علين 
 كلم ،ػػ  توسب ػػ وق ائمػػ  دع ئمػػ  واسػػت ت تمخ ػػ حػػىت  وإمس عيػػ  إسػػح ؽ ةذري ػػ مػػ  بعػػ   مػػ  بيػػ   ألا أيػػ ي
 وأ،بػػػ عهم و ذلػػػم قبلػػػ  مػػػ  النبيػػػٌن سػػػ ئ  وعلػػػى وسػػػلم و لػػػ  عليػػػ  ا صػػػلى زلمػػػ  النبيػػػٌن خػػػ ًب يػػػ ي علػػػى

 بػ ار بعػ  فيمػ   فػتع   الػي «اإلب اريمػ  التجػ اؿ» دبنطقػة  ، رؼلي    فتع   الي ادلنطقة ،لك ر  أـ؟  أمجعٌن
 ،عػي  أقليػ ت مػ  هبػ  يلحػق وم  ج ك ر، –طنجة زل ر على ادلمت ة البش ية الكتلة ،لك ر  أو؟  اإلسالـ
 ا صػلى-ا عبػ  ب  زلم  رس لة هب  ار،قت الي ةاألمي   الشع ب ،لك ر  أـ؟  الكتلة ،لك م اقع خ رج
 والرببػػػ  والكػػػ د والفػػػ س العػػػ ب مثػػػ   تهػػػ أمي   فتجػػػ وزت الكت بيػػػة الشػػػع ب ت  مسػػػ إىل-وسػػػلم و لػػػ  عليػػػ 
 ُب احلقيقػة سػبي  علػى  ادلصػطلح وػلتملػ  وشلكػ  وارد ذلػك كػ ؟    إلػيهم    وَمػ الػ ـو مػ  ثنيٌن  وال واذلن د
 خ صػة عص    أدبي ت س ئ  ُب ادلقص د أف ال اضح م  ولك   اآلخ  البع  ُب اجمل ز سبي  وعلى بعض 
 القػ ف مػ  م1924 عػ ـ وبعػ  قبػ  لػ ارب    الػذي -ادلسػلمٌن أف رػ -والءػ ب اإلسػالـ بػٌن ادلق بلػة ،تم حٌن

 .«والء ب اإلسالـ» الثن ئية هبذ  ادل ادوف رم أصبح ا-كي     مخسٌن ذب وزت مستقلة كي   ت إىل ادل ض 
 

 : والحوار الغرب
 الصػ اع أو احلػ ار أف «احلضػ رات حػ ار» ربػت والكػ ،ب ف ادلتكلم ف يت اوذل  الي العن وي  ،فرتض

ا  غ ب ػػ  ب عتبػػ ر  الءػػ ب مػػع أ  اعػػ  بكػػ  التع مػػ  أو ا  وكي   ػػ  واحػػ   ا  و، رؼل ػػ  واحػػ    واحػػ ة  وجء افيػػة واحػػ  
 ٍب البيا طيػػػة  وال ولػػة اإلسػػالمية ال ولػػة بػػػٌن الط يلػػة الصػػ اع ت الفػػ ر علػػػى يسػػت ع  العقػػ  فػػإف   ولػػذلك
  تكػواالحتك   الصػ ام ت سػ ئ  ٍب احلػ ي   األورويب االستعم ر ٍب الش قية  ادلسألة ٍب الصليبية  احل وب

 شػم ي   أف ؽلكػ  كلػ  فػذلك الءػ بيٌن؛ بػالد مػ   خػ  جػا  وأي ادلسػلمٌن بالد م  جا  أي ُب ق مت الي
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-زالتجػػ    أو-والتجػػ وز ال قػػة عػػ ـ مػػ  فيػػ  أمػػ  ورػػذا  «والءػػ ب اإلسػػالـ» أو «والءػػ ب الشػػ ؽ» بعنػػ اف
 .الكثًن الش   والتس ر 
 

 : تاريخنا في الحوار إلى عودة
 أو احلقيقػػػػة عػػػػ  حبث ػػػػ  ب عتبػػػػ ر  ادلعػػػػ ُب اإلطػػػػ ر ُب يفهم  ػػػػ  ف دلسػػػػلم ف ، رؼلنػػػػ  ُب «احلػػػػ ار» أمػػػػ 
 أو احلقيقػػػة إىل ال صػػػ ؿ ورػػػ  أال ؛ اذلػػػ ؼ ذلػػك علػػػى التقيػػػ  قػػػ  ادلتحػػ وراف يكػػػ ف بػػػأف وذلػػػك الصػػ اب 
 صػ ّب أو صػ حل  ُب ب لنتيجػة منهمػ  كػ  والتػـا احل ار  و داب بق اع  التمسك على التقي  كم  الص اب 
 حسػػم ُب إليهػػ  لل جػػ ع الطػػ فٌن مػػ  هبػػ  معػػرتؼ م جعيػػة علػػى ا،فقػػ  الطػػ فٌن كػػ ف وكػػذلك اآلخػػ   زلػػ ور 

 األمػ  ذلػك ؛ حػ  عنػ  ،قػف ال وخص مة ينته   ال جلج إىل يتح ؿ احل ار فإف   وإال:  بينهم  االختالؼ
 بػػػذؿ بعػػػ  أخطػػػأوا إذا معػػػذوروف ورػػػم ؼلطئ  ػػػ   وقػػػ  إليػػػ  لل صػػػ ؿ  في فقػػػ وقػػػ  الكػػػ م   الث بػػػت احػػػ ال  

 ط قتػػ  ُب مػػ  كػػ  ببػػذؿ اقتنػػع إذا يتػػأ،ى اجملتهػػ  الب حػػ  مػػ  وال ضػػ  ب لقن عػػة واإلحسػػ س  ادلن سػػ  اجلهػػ 
 احلقيقػة عػ  النظػ  قطػعب إصػ بته  الظػ  علػى غلػ  أو يقين ػ  احلقيقػة أص ب ق  بأ   يشع  غلعل  ع  س  وِ     مِ 

 مػػ  واعتػرب  سػ بق   ذك  ػ  كمػ  لػ   وأص ػ للحػ ار اجمليػػ  القػ  ف  أس ػ وقػ  األمػ  و فػ  ال اقػع ُب رػ  كمػ 
 وشل رسة شل رست   كيفية وسلم و ل  علي  ا صلى الني وعلم احلق  وإىل اذل   إىل لل ص ؿ ال س ئ  أرم
 ُب ع او، س ػػ  «الفقػػ  وأصػ ؿ الػػ ي  أصػػ ؿ» عنػ    األصػػلٌن علمػ   وم رسػػ  وق اعػػ    وأصػ ل   دابػػ  سػ ئ 
ػػ أو  فن ػػ صػػ ر حػػىت ذلػػك  دعػػ ئم وعلػػى ومػػ ارد   ومسػػ ئل  وغ ي ،ػػ  ومصػػ در  م ضػػ ع  لػػ   العلػػـ  مػػ   علم 
 .ب  و فتخ   عتا ، اث م  وغًنر  « تاخلالفي  » وعلم «اجل ؿ» علم ق ـ الف  رذا

 ،يتلػ  ع فػ  فقػ  كثػًن ا  رالتصػ ُّ  رػذا عػ  بعيػ ي  يك  ػ ا مل فيػ  والفكػ  العلػم فأرػ  «الءػ ب» وأم 
Teitler  فػػإف  راؤرػػم اختلفػػت وإف الػػذي  األطػػ اؼ ك فػػة ،ع مػػ  ُب الك امػػة ،شػػ هب  إقنػػ ع ط يقػػة» : بأ ػػ 
 إليهػ   يت ص ػ أف لعقػ  ؽلكػ  الي احلقيقة م  شلك  ق ر أكرب ع  البح  ر  ؛ ذبمعهم مشرتكة مصلحة

 .«ادلتب دؿ واالحرتاـ الثقة م  ج    عرب
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 : السياسيين لدى الحوار
 فػػ حل ار وادلفكػػ ي ؛ العلمػػ   رؤيػػة هبػػ  ،تسػػم الػػي ب ل ؤيػػة احلػػ ار يػػ وف فػػال الء بيػػ ف السي سػػي ف أمػػ 

 مػ  السي سػية احل ار لءة ب  ،سمح م  ك  واستخ اـ اخلصم  ذراع ي   مفهـ  علي  يءل  السي سيٌن ل  
 أو بػ حرتاـ  أو بثقػة ػلػ ور     َمػ إىل اػ ور ينظػ  أف يقتضػ  وال إليهػ   وم  وفح ا  وحلن  اخلط ب ُب الت ا 
 ب لضعيف  يستطيع م  بق ر االستب اد الق ي ػل وؿ أف علي  يءل  ب   ح    إىل ال ص ؿ ُب ص دقة رغبة
 ُب يكػ  ملو  سلتػ ر ا  أعطػى مػ  أعطػى بأ ػ  ل يػ  شػع ر إغلػ د زل ولػة مػع  منػ  يؤخػذ أف ؽلكػ  مػ  ك  وأخذ

ػػػ إال احلقيقػػة  القصػػػة إىل أقػػػ ب فهػػػ  والضػػػعف    األق يػػػ   بػػػٌن احلػػ ار طبيعػػػة رػػػذ . سلتػػػ ر بأ ػػػ  رػػػمو أ    مك ر 
  غػػااال منهمػػ  الضػػعيف ف صػػط د يصػػط دا    مػػ  كػػ  ُب بينهمػػ  شػػ كة عقػػ  راقػػ    قػػ   ي  صػػي دَ  بػػأف الق ئلػػة
 و صػف اصػط د  الػذي الءػااؿ بنصف ال ضى وأعل  ب ال،ف ؽ لتااـاال الضعيف وق ر أر ب    الق ي واصط د
 ورػ  لصػ حب  فقػ ؿ كلػ   الءػااؿ على االستح اذ ق ر الق ي الش يك لك  ش يك   اصط د  الذي األر  
 فػال الءػااؿ أمػ !  كلػ  األر ػ  فخذ  صف  أو الءااؿ ، ي  كنت وإف فخذ   األر   ، ي  كنت إف: ػل ور 
 القػ ي الشػ يك رغبػة عن  اوؿػالن م  ا   ب   الضعيف غل  مل جين  الت رذا وأم ـ.  صف  أو كل  إلي  لك سبي 

 وإحس سػػ  فيهػػ   يشػػ رك  مل أـ ادلع فػػة ،لػػك ُب الضػػعيف شػػ رك  سػػ ا   ي يػػ  مػػ  يعػػ ؼ القػػ ي أف ذلػػك ؛
 َكػال  ﴿ : االجتم ع سن  م  ةوسن   إ س  ية  طبيعة فتلك والطءي ف  االستب اد إىل ي فع  واالستءن   ب لق ة
تَػء ىَن  ر      َأف لََيط َءى َس فَ إل ا ِإف    صػب ح-و، ديػ ر  «أكػرب ا» كلمػة ك  ت ولذلك ؛ (7-6:العلق) ﴾اس 

 التع مػ   أطػ  سػ ئ  وُب كػذلك ادلع ُب اإلط ر ُب ب  وح    التعب ي اإلط ر ُب ال ض ورية  كلمة-مس  
 أو اآلخػ   بػ ليـ  يػؤم  ال لكنػ  ذلكبػ يؤم  أو «األكرب» أ   يؤم  وال ب  يؤم  أو ب   يؤم  ال م  أم 

 ،كػ ف أف عنػ   والطءيػ ف االسػتب اد  سػبة لتقليػ  األس سػية ال سػيلة فػإف    مضػط بة ةبط يقػ ولك  ب  يؤم 
 .من  الني  على ق در ا ،ك ف أف أو-األق  على–من  أق  

 :الحوار شروط أهم من القوى في التوازن
 -احل ار قب -ل  فالب  ضعف   ح لة ُب ور  ح ار ُب ف  ط   يك ف أ   ميت ر   أف للضعيف ينبء  ال

 للحػػ ار  فسػ   شػحي   الػذي الطػ ؼ مػع-معينػة حػػ ود ُب ولػ -، از  ػ  قػقػل   وأف الضػعف  ح لػة يتجػ وز أف
 رنػ ؾ كػ ف الق   ، از ت فإذا احل ار  ُب الش يك مست   لبل غ للضعيف ض وري «الت ازف» فذلك مع  
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 مػ  للفقػًن وويػ  القػ ي  مػ  للضػعيف ف يػ -التػ ازف مػ  ضئي  ق ر ول -تحققي مل إذا أم  للح ار  رل ؿ
 .ووي  ووي  الءين 

 بأف ال ع  ، ازف أك ف س ا  ؛ للسالـ ال حي ة الضم  ة أ   يع ؼ الت ازف  قيمة يع ؼ الء ب إف
 البي ل جيػةو  الن ويػة األسػلحة مثػ  مػ  الشػ م   الػ م ر ووسػ ئ  األسلحة م  ، س  ة-ط ف   ب عتب رؾ-سبلك

 ومح يتهػػػػ  ،صػػػنيعه  علػػػى القػػػ رة لػػػ يك إذ إليهػػػ   ،لجػػػػأ فقػػػ  عليػػػك ضػػػء  إذا أ ػػػ  ؼويعػػػ  . والكيم ويػػػة
  «األسػػػ د» أو «النمػػػ ر ،ػػػ ازف»بػػػػ يعػػػ ؼ مػػػ  يقػػػـ -فقػػػ -فهنػػػ   احل جػػػة عنػػػ  واسػػػتعم ذل  عليهػػػ  وا فظػػػة
ا أو مثلػػ  ظلػػ  ا رأ  إذا فػػ لنم   عػػ  ينصػػ ؼ ال لكنػػ  عػػ اؾ  أو مشػػ ك  دوف ينصػػ ؼ مػػ  سػػ ع ف فإ ػػ  أسػػ  
 العصػػ  عػػ ؼ رنػػ  ومػػ !  ج ئع ػػ  كػػ ف إذا خ صػػة أر ػػ   أو بقػػ ة أو اللحػػم طيػػ  غػػااؿ أو وحشػػ  محػػ ر

 ذات ُب السػالـ إىل يػ ع ف فهػم للسػالـ  وسيلة ادلتب دؿ واخل ؼ ال ع  ، ازف ؛ «الت ازف» مب أ احل ي 
:  الت ازف ح لة إلغل د واح  وقت ُب مع   م فيه ويسًنوف الش م  ال م ر أسلحة في  يصنع ف الذي ال قت
 أو  مة بع الء ب مع الت ازف على الق رة وادلسلم ف الع ب ؽللك فه . والنم ر األس د ، ازف / ال دع ، ازف
 ومػػ . وغًنرػػ  وروسػػي  والصػػٌن الي بػػ ف عػػ  يقػػ ؿ ذلػػك ومثػػ . ال:  اجلػػ اب؟  خب صػػة األم يكػػ  الءػػ ب مػػع
 اإلررػ ب علػى ح بنػ  مػ  يقػف أف العػ مل ُب بلػ  ألي رل ؿ ال إ  : " ب ش ي ال ئ ق ؿ مفه م   يصبح رن 

 اجلهػػػ ت سػػػ رعت ولػػػذلك  "اإلررػػػ ب مػػػع أو معنػػػ :  مػػػ قفٌن سػػػ   رنػػػ ؾ يعػػػ  مل  إل ػػػ ؛ ادلتفػػػ ج م قػػػف
 أضػػػػعف وذلػػػػك وشػػػػجب   اإلررػػػػ ب رفػػػػ  إىل متف و،ػػػػة وبػػػػ رج ت-وغًنرػػػػ  واإلسػػػػالمية الع بيػػػػة-ادلختلفػػػػة
ا بػػػػػ ش الػػػػػ ئي  يعػػػػػةمب  إىل أو اإلؽلػػػػ ف   دلفهػػػػػـ  رب يػػػػػ  دوف ولػػػػػ  «اإلررػػػػػ ب زل ربػػػػػة» حلملػػػػػة  ع دلي ػػػػػ ق ئػػػػػ  
 ورػذا  جح رػ  إىل احليػة ،ػأرز كمػ  جحػ  إىل و،ػأرز «احلػ ار» قضػية ،رتاجػع احل لػة رػذ  فف . 17اإلرر ب

  الث لثػػة رػػ  ورػػذ  مػػ ،ٌن  البشػػ ية ،ػػ ري  ُب ،كػػ رت ع دليػػة ح لػػة أمػػ ـ فػػنح  ؛ اليػػـ  عػػ مل ُب ػلػػ ث مػػ 
: وعلػػ   كلػػ  العػػ مل علػػى قيمهػػ  و،فػػ ض العػػ مل وقيػػ دة ب لقطبيػػة ،سػػتأث  واحػػ ة بشػػ ية قػػ ة ،ظهػػ  أف: ورػػ 
 سب م    مء ي ة ذب بته  فإف األوىل اإلسالمية الع دلية أم . ال وم  ية والع دلية-اإلسكن ر بقي دة-لينيةياذل الع دلية
 كلهػ  للبشػ ية ليتسػع  سقه  بفتح فيه  «القط  األمة» ،قـ  أف الت ري  ُب ،تك ر مل الي األوىل ادل ة فه 
 ورػػذا. شػػ   إف ذلػػك ورفػػ  إليػػ   ضػػم ـإل ا ُب متك فئػػة  ف ص ػػ للجميػػع يعطػػ  النسػػق ورػػذا أىب  مػػ  إال

                                                           
 األق يػ   يسػقط  سػ ئ  مفهػـ  فهػ . لإلررػ ب رمس ػ  وضػع مػنهم اأحػ     ػ  ومل األق يػ    لء ت م  لءة بأي «اإلرر ب»ػل زل د ،ع يف يص ر مل فاآل حىت -17

 .«سي سية شف فية»و «دولية ش عية» م  إلي  ػلت ج ف م  بك  عٌنمتمت  ث ررم وزل  هبم للبط  الضعف   على
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 لتسػػتم  بػػ  و،سػػ يت  جبػػ ار  إق متػػ  علػػى  فسػػ  القطػػ  يعمػػ  بػػ  ينسػػحق  بػػأف لػػ  يسػػمح ال يػػأىب الػػذي
 االسػػػػرتخ   ع امػػػػ  ربػػػػت القطػػػػ  يسػػػػق  فػػػػال  احليػػػػ ي دوررػػػػ  أدا  ُب التػػػػ ازف لػػػػةح  أو «التػػػػ افع ةن  س ػػػػ»

 واال،ف قػػ ت-بأ  اعهػػ  ادلع رػػ ات فك  ػػت  والػػتحكم االسػػتب اد ع امػػ  ربػػت األطػػ اؼ ،نهػػ ر وال والرترػػ  
 ذلػك كػ -معهػ  وادلتع قػ ي  العػ مل ُب العظمػى الق ة بٌن يس  ي الذي–الذمة وعق  اجلاية  مق ب - أحي    
 ك  ػػت لػػ  كمػػ   األخػػ   األطػػ اؼ ومح يػػة واسػػتق ار أمػػ  عػػ  مب شػػ ة مسػػؤولية ؿمسػػؤو  إىل القطػػ  ػلػػ ؿ
 .ذا،  القط  كي ف م  جا  ا

 ذا،  ادلنف د القط  على وخط ر  ذا،   ال قت ُب وخطًنة ف ي ة ح لة فإهن  للع مل ال ارنة احل لة أم 
 رنػ ؾ يكػ ف أف ؽلكػ  فهػ . ادلسػلم ف مق متػ  ُبو   العػ مل ُب األخ   األط اؼ على خط ر،  ع  يق  ال

 وعػ  وإغلػ د عليه  الض   إلق   إىل ربت ج وغًنر  األسئلة رذ ؟  عن  ب ي  م  ور ؟   ت ئج  وم ؟  ح ار
 .ومق ص ر  حبق ئقه  ك م 

 ُب-وادلسػػػػلم ف العػػػػ ب مقػػػػيي   أف ؽلكػػػػ  ال ... ال:  فنقػػػػ ؿ واحػػػػ ة بكلمػػػػة صليػػػػ  أف أرد ػػػػ  فػػػػإذا
 وال   أم يكي ػػ  ع بي ػػ احػػ ار   وال   إسػػ ائيلي    ع بي ػػ احػػ ار   وال   إسػػ ائيلي    فلسػػطيني   احػػ ار  -رػػذا لػػكادلته  وضػػعهم
ػ اآلخػ ي  شػع واوي     قبػ   أم يكي    إسالمي   اح ار    يفعلػ ا مل فػإف  حػ ار أطػ اؼ يك  ػ ا أف علػى قػ دروف مأهن 
 الثػ رات قب  م  ع مل م  وؼل ج ا أ فسهم  بن   لم فوادلس الع ب ي عي  أف ،سميت  تصح   إذا-احل ار فإف

  فالاحلم مع الذئ  ح ار ر   إظل  -بذلكمق را،   فيمتلك ا اليـ  ع مل ُب ليقف ا والتقنية والصن عية العقلية
 فػ ،ح رلػ د احلػ ار ويك ف لل ج جة  الثعل  أو للحم  الذئ  بأك  دائم   ينته   ال ج ج مع الثعل  أو

 .شهية
 : الحضارات حوار لفكرة المعاصرة ةالنشأ

  «احلضػػػ رات حػػػ ار»بػػػػ ىسػػػم  ي   رػػػذ  أي منػػػ  ُب صػػػ ر الػػػذي ذلػػػذا دقيػػػق ،ػػػ ري  رب يػػػ  الصػػػع  مػػػ 
 عػػػ  وعجارػػػ  وا ته ئهػػػ  «األمػػػم عصػػػبة» قيػػػ ـ بػػػٌن  ػػػ ب  أف ؽلكننػػػ -والتسػػػ ر  التجػػػ ز مػػػ  بشػػػ  -لكننػػػ 

 الع دليػػػة احلػػػ ب أعقػػػ ب ُب و شػػػأهت  «ادلتحػػػ ة ماألمػػػ» قيػػػ ـ ٍب  الث  يػػػة الع دليػػػة احلػػػ ب وقػػػ ع دوف احليل لػػػة
 .ع دل  أم  وبن   سالـ ربقيق إىل ادل سة ب حل جة وادلءل ب ادلنتص  -كل -الع مل أح    فلق  الث  ية 

 القمػة البشػ ية وبلػ غ «التػ ري  هن يػة» كػ ف «بػ و أور »ػلػ «  بلي ف» فتح أف وغًن  «ريء » ظ    لق 
 خػ ب لكػ  ،ػ ري   التػ ري  ذلػك بعػ  يصػنع مل وأ ػ    ػذاؾ  سبثلػ  ك  ت ذيال «الء ب» أو أوروب  بقي دة
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 ق مػػت وحػػ   العشػػ ي  القػػ ف مػػ  األوؿ النصػػف وُب ،نقطػػع  مل الصػػءًنة فػػ حل وب وغػػًن   «ريءػػ » ؿأفػػ
ا منهمػػ  كػػ    لتشػػك   ك  يتػػ ف ح بػػ ف  «البػػ ردة احلػػ ب»-بعػػ ر - شػػبت أف ،لبػػ  ومل-كلػػ -للعػػ مل هت يػػ  
 األمػػػػم ،سػػػػتطع ومل ،ت قػػػػف  ومل الصػػػءًنة احلػػػػ وب واسػػػػتم ت. السػػػػ فيي االربػػػ د بتفكيػػػػك الإ ،نتػػػػ  مل الػػػي

 حػػ ث وإذا  العػػ مل شػػه ر  الػػي السػػ خنة القضػػ ي  سػػ ئ  ُب الصػػ اع زلػػ  احلػػ ار إحػػالؿ غًنرػػ  وال ادلتحػػ ة
 .ح ار ال مف وض ت ر  فإظل  ش  

 كثػػًن يهػػ ،بن   إىل بػػ در حػػىت   اإلسػػالم العػػ مل ُب راجػػت وكيػػف «احلػػ ار» فكػػ ة عػػ   بحػػ  وحػػٌن
 وعقػػ ت وادلفكػػ يٌن  األكػػ دؽليٌن مػػ  كثػػًن إليهػػ  ودعػػ  اإلسػػالم   ادلػػؤسب  منظمػػة ذلػػ  جػػتورو   القػػ دة  مػػ 

ػػ صلػػ  ح ذلػػ   ادلػػؤسب ات بعػػ   خصػػ مة ذلػػم الءػػ ب خصػػ مة فأ يظنػػ ف ادلسػػلمٌن مػػ  كثػػًن ا إلف راجػػت  أهن 
 ومػػ  وادلسػػلمٌن  ب إلسػػالـ الءػ ب ؼعػػ   ي   وسػػ ؼ جسػ ر ا يبينسػػ احلػػ ار وأف هبػػم  الءػ ب جهػػ  علػػى ةمبني ػ

 سػيق ب  احلػ ار لفكػ ة الرتويج أف ظن ا البع  ف  إ كم   الص اع وينته  والتع وف  الت لف سيك ف التع رؼ
  الء بيػػة الشخصػػية ُب متح لػػة ط رئػػة الصػػ اع وأفكػػ ر عالصػػ ا  وكػػأف   يهامهػػ    ولعل ػػ الصػػ اع  لفكػػ ة الػػرتويج
 رػػػ  حػػػ ار أي لبػػػ   األس سػػػ  الشػػػ ط بػػػأف     ػػػذك   أف البػػػ  ورنػػػ . السػػػ ذج الشػػػك  بػػػذلك إيق فهػػػ  ؽلكػػػ 

 متػػ اف  ا االسػتع اد رػػذا يكػ ف ال حػٌن أمػػ   احلػ ار  تػ ئج لقبػػ ؿ ادلتحػ ورة األطػ اؼ لػػ   الػ ائم االسػتع اد
 فعلػ  ةبشػ عي  -أمكػ  إف-وغػًنرم م اطنيػ  إلقن ع األق   الط ؼ م  زل ولة رل د يك ف-  ذاؾ-احل ار فإف

 مهمػ -عني  اخلصم ذلك ولك  الص اع  لتالُب ادلن سبة الف ص خلصم  أعطى ق  وأ   ذلك  بع  وع الت 
 الضػعيف ذلػك عليػ  ف ضػه -ذلػك بعػ -ه سيشػنُّ  الػي احلػ ب وكػأف م قف   على امص    وك ف-ضعيف   ك ف
 ال قػػ ًب مصػػًن مػػ  والػػتخل  لقبضػػةا ،لػػك مػػ  اإلفػػالت ف صػػة تمػػىني كػػ ف الضػػعيف أف   حػػٌن ُب ف ض ػػ  
 العربيػػػة  احلك مػػػة مػػع الفلسػػػطينية السػػلطة حبػػػ ارات احلػػ ارات مػػػ  النػػػ ع ذلػػذا التمثيػػػ  وؽلكػػ . عليػػػ  ىؼلفػػ

. «احػ ار  »-للحقػ ئق طمس ػ -عليػ  يطلػق شلػ  رذا وغًن أم يك   مع الع اق  البع  حاب حك مة وح ارات
 سيكتشػف فإ ػ  بتحليلهػ  ق ـ فإذا. النم ذج م  الكثًن  غلس   أف احل ارات م  الن ع ذلذا ادل اق  ويستطيع
 منظ مػػة ورا  الك منػػة الكليػػة وال ؤيػػة ح كتهػػ   يقػػ د الػػذي والفكػػ  الء بيػػة  احلضػػ رة خصػػ ئ  مػػ  الكثػػًن
 .إج ا اهت  م  الكثًن  ،فس   الي القيم
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 : الحضارات لحوار ةمعرفي   أبعاد نحو
 ويتنػػ د  احلضػػ رات  حػػ ار عػػ  اإلسػػالم  العػػ مل ُب ، اولػػ  يكثػػ  ذيالػػ ادلعػػ د رادلكػػ    احلػػ ي  إف  

 ادلط لبػػة ُب ب إلحلػػ ح اإلسػػالمية السي سػػية القيػػ دات بعػػ  نػػ ديو،    ح لػػ  والنػػ وات اللقػػ  ات لعقػػ  النػػ س
 صػػي غة صػػن عة ُب الشػػ يك صػػفة لنفسػػ  يعطػػ  أف ي يػػ  واحػػ  طػػ ؼ مػػ  حػػ ار رػػ   مب دئػػ  و،كػػ ي  بػػ  

 -كلػػػ -اإلسػػػالم  العػػػ مل ُب ،تػػػ اف  ال األمػػػ ي  وكػػػال األرض  خ رطػػػة بنػػػ   صػػػي غة إعػػػ دةو  العػػػ دل  القػػػ ار
 وصػػفة «فعػػ ؿ الا» ح لػػة اعترب ػػ  إذا إال هبمػػ   القيػػ ـ مق مػػ ت مػػ  مقػػـ  أي وال أسػػب هبم   وال شػػ وطهم 

 صػػ ر لكلػػذ الفك يػػة  الػػ وائ  إىل ادلنتمػػٌن مػػ  أحػػ  يػػ ا  ال مػػ  ورػػذا  ادلق مػػ ت ،لػػك مػػ  «بػػ  ادلفعػػ ؿ»
 العػػػػ يب الفكػػػػ  يعيشػػػػه  الػػػػي األزمػػػػة عمػػػػق عػػػػ  التعبػػػػًن ب لءػػػػة ح لػػػػة  ث ػػػػؽل   احلضػػػػ رات حػػػػ ار عػػػػ  احلػػػػ ي 

 النظ يػة األطػ   قػ  ُب ادلتمثلة الظ ر ة التبعية ح لة ُب مةز األ رذ  و،تجلى  النظم إىل إض فة 18واإلسالم 
 القػ ف ُب وادلق ر ػ ت ادلق ربػ ت فك  ُب ،تمث  ليا الك منة التبعية ُب أو أي ي ل جية  بص رة يه و،بن   الفك ية
 واالرتمػ ـ البحػ  رلػ الت وػلػ د القضػ ي   ثػًنوي   شػك الت إلا ػلػ د    َمػ أف   األزمػة وج ر . عش  الت سع

 ظلػػػ ذج إطػػػ ر ُب ويتحػػػ ؾ واإلسػػػالمية  الع بيػػػة  واالجتم عيػػػة الفك يػػػة البيئػػػة خػػػ رج يقػػػع التفكػػػًن وأول يػػػ ت
 ،كػػػ  مل إف-سلتلفػػػة وأرػػػ اؼ وقػػػيم  وسي سػػػية اقتصػػػ دية ومصػػػ ّب  و، رؼليػػػة  عيػػػةاجتم ومعطيػػػ ت معػػػ ُب

 حػ ؿ بػأي معهػ  ،لتقػ  ال فإهنػ  وادلسلم  الع يب وادلفك  الب ح  إط رر  ُب يتح ؾ الي ،لك مع-متع رضة
 .األح اؿ م 

 صػػػػم ئي  مق لػػػة حػػػ ؿ ثػػػًنأ   دبػػػ -األخػػػًن ط حهػػػ  ُب-احلضػػػ رات بػػػٌن احلػػػ ار قضػػػية ار،بطػػػت وقػػػ 
 بعػػػ -م ضػػػ ع  حػػ ؿ تػػػ وك   -كتػػػ ب إىل رب لػػت ٍب مق لػػػة ك  ػػت الػػػي-ادل ضػػػ ع  فػػ  عػػػ  19نتجتػػ فر

  القضػػػية هبػػػذ  ينشػػػء  والعػػػ يب ادلسػػػلم العقػػػ  بػػػ أ ٍب ومػػػ  الءػػػ ب  ُب خ صػػػة  الصػػػفح ت  الؼ-ذلػػػك
  مػثال احلػ ار بضػ ورة إسػالم  عػ يب إحسػ س م    بع   ذلك يك ف أف دوف أول ي ،  على ،ستح ذ وب أت

                                                           
 العػػ دل  ادلعهػػ :   ال اليػػ ت ادلتحػػ ة األم يكيػػة ف جينيػػ –. 2 .ط –. العلػػ اينجػػ ب   طػػ /  عػػالج ومقرتحػػ ت ،شػػخي :  ادلع صػػ ة الفك يػػة األزمػػة ُب  ظػػ ا -18

 .1992 اإلسالم   للفك 

 
: بعنػػ اف القػػ ر ة ُب و،ػػ جم. م1993 ي  يػػ /  حايػػ اف صػػيف األم يكيػػة  اخل رجيػػة الشػػؤوف رللػػة  شػػ  ضػػ رات احل صػػ اع رنتجػػ ف  صػػم ئي  مقػػ ؿ ا ظػػ  -19
 .م1995 م ب ي  مكتبة ش ش   رل ي ، مجة  « اـالص  ف ؽ: والء ب اإلسالـ»
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 واإلسػػػالمية  الع بيػػػة للمجتمعػػػ ت سي سػػػية مصػػػلحة أو فك يػػػة  إشػػػك لية أو اجتم عيػػػة  ضػػػ ورة ك  ػػػ  أو
 رػػذا حػػ وؿ وقػػ   عليهػػ   وألقػػ خ رجهػػ  مػػ  جػػ   بػػ  اجملتمعػػ ت  رػػذ  داخػػ  مػػ  الطػػ ح ينبػػع أف ودوف
 فك يػػػة ةإشػػػك لي ؽلثػػػ  ومل منػػػ   ينبػػػع ومل فيػػػ  يفكػػػ  مل سػػػؤاؿ عػػػ  إج بػػػ ت ـيقػػػ    أف ادلسػػػلم العػػػ يب العقػػػ 
 رػػػػذ  ي اجػػػػ  دبػػػػ  قػػػػي  مػػػػ  إذا اإلسػػػػالمية الع بيػػػة اجملتمعػػػػ ت ذلػػػػذ -ال ارنػػػػة ادل حلػػػػة ُب األقػػػػ  علػػػػى-ملحػػػة

 .ادل ض ع ُب ادلب درات بع  أصح ب أذر ف ُب حىت أخ   ورب ي ت قض ي  م  اجملتمع ت
 فإ ػ -صػ ادلع  العػ يب الفكػ  ُب االرتم ـ أول ي ت إط ر ُب-القضية رذ  م ض ع ع  النظ  وبء   

 عػػ  ويعػػرب   األفعػػ ؿ  ولػػي  األفعػػ ؿ  ردود مػػ  ح لػػة يعكػػ  ح لي ػػ  هبػػ  االرتمػػ ـ أف   علػػى التأكيػػ  ينبءػػ 
 سػ بقة احللػ ؿ ـقػ   ،   ك  ػت أف فبعػ . ،صػ ي ر  ويػتم احلػ ود خػ رج شػك التاإل فيهػ  صػنع،   معينة وضعية

  رػػػػ  كمػػػػ  اإلشػػػػك لي ت لينػػػػ إ ،قػػػػ ـ-العػػػػ يب الػػػػ ط  ُب الفكػػػػ ي التطػػػػ ر ومػػػػع-فآلا أصػػػػبحت التجهيػػػػا 
  قػػ  علػػى الرتكيػػا فػػإف ولػػذلك وارتم م ،نػػ ؛ عل منػػ  عػػ  ةمعػػرب   أو ذوا،نػػ  مػػ    بعػػة ،كػػ  مل بقضػػ ي  فننشػػء 
 بػػ ب لءلػػق دعػػ ة أو للمطلػػ ب  ةمصػػ در  أ ػػ  علػػى إليػػ  النظػػ  ينبءػػ  ال القضػػية هبػػذ  شػػء ؿ الا زلػػ والت
 عليهػ  الرتكيػا ينبءػ  وأعليػة خطػ رة أكثػ  مع فيػة قضػية إىل تبػ  إل ا إلثػ رة فقػ  ولكن  القضية  ح ؿ احل ار
 .إليه  تب  إل ا وإث رة ذل   والتيق 

 :  ق ط مجلة إىل اإلش رة ؽلك  األولية ادلالحظة رذ  وبع 
 : األوربي العربي والحوار الحضارات حوار:  أوال

 قػػػػػ توع يب األورو  العػػػػػ يب احلػػػػػ ار فكػػػػػ ة بػػػػػ زت ـ 1973 أكتػػػػػ ب  / رمضػػػػػ ف حػػػػػ ب أعقػػػػػ ب ُب
 ادل ضػػ ع  حػػ ؿ دراسػػ ت عػػ ة وصػػ رت بيػػٌن و وأور  عػػ ب وسي سػػيٌن ي مفكػػ   بػػٌن اللقػػ  ات مػػ  رلم عػػة
 إ شػػ   إىل ودع ،ػػ  وغط سػػت   غػػ ور  عػػ  التخلػػ  إىل الءػػ ب دعػػ  الػػذي «غػػ رودي روجيػػ » دراسػػة أعلهػػ 
 معهػػػ   اراحلػػػ فأ-غػػػ رودي عنػػػ -الشػػػك الػػػي «القػػػ  ف حضػػػ رة» وخب صػػػة األخػػػ    احلضػػػ رات مػػػع حػػػ ار
 وأبعػػػ د  الءػػػ ب م كايػػػة مػػػ  العػػػ مل لػػػي زب أقلهػػػ  صػػػى رب   ال بف ائػػػ  وحضػػػ ر،  الءػػػ ب علػػػى يعػػػ د سػػػ ؼ

 واهتػػم. الع دليػػة الثق فػػة  فػػ ؽ إىل هبػػ   فسػػ  سػػج  الػػي م كايتػػ  سػػج  مػػ  ذا،ػػ  الءػػ ب وإخػػ اج األح ديػػة 
 احلضػػػ رات ،لػػػك ةعالقػػػ ُب خ صػػػة بكثػػػًن  حضػػػ ر،  مػػػ  أمسػػػى حضػػػ رات رػػػ ـ قػػػ  بأ ػػػ  الءػػػ ب غػػػ رودي
 ،كمػ  حضػ ر،  منػ بع أف يتػ رم جعلػ  الػذي الع قػ  الء ب غ ور واهتم. اإلذلية والقض ي  واجملتمع ب لطبيعة

 لػػػ ال لت جػػػ  ،كػػػ  مل  فسػػػه  ادلنػػػ بع رػػػذ  أف إىل يلتفػػػت فلػػػم وحػػػ ر   والنصػػػ ا ية وال وم  يػػػة اإلغ يقيػػػة ُب
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 ب لبشػ ية اأضػ    اللػذي  واالسػتعم ر ال أمس ليػة أصلػ  لءػ با وأف    وأف يقيػ   سػي  ُب اخلصػبة احلضػ رية البيئ ت
 الثق فػػ ت علػى العػػ واف إىل أد  ،قػين ،فػػ ؽ رػ  بػ    ثق في ػػ ق ػ ،ف ُّ  يكػػ  مل الءػ يب التفػػ ؽ أف وأكػ   كلهػ 

 ذا،ػػ  لتج يػػ  للءػػ ب األسػػ س ادلخػػ ج «احلضػػ رات حػػ ار» أف غػػ رودي اعتػػرب وقػػ . األخػػ   واحلضػػ رات
  ك  ي ػ مشػ وع    ي ل ػ أف ؽلكػ  الػذي ر  الص اع ولي - ظ   وجهة م -احل ار فإ إذ ؛  أزم ، م  اخل وجو 
ا  واجتم عي    ثق في    سيج  و   .ك فة السلم ُب الن س لي خ  الع مل مست   على ج ي  

  فسػػػ  ذب يػػػ  مسػػػؤولية ذا،ػػػ  الءػػػ ب  مح ػػػ أ ػػػ  احلضػػػ رات حػػػ ار إىل غػػػ رودي دعػػػ ة ُب والط يػػػف
 للعػػ مل دراسػػة و،لتػػ . األخػػ   احلضػػ رات مػػع ،نسػػجم الػػي الق اعػػ  حبسػػ  فيػػ  شػػ    كػػ صػػن عة وإعػػ دة
 ل ع ة شل ثلة دع ة صل  هم يتكل وُب  21ال ج ين ص ق  أمح  لل كت ر أخ   ودراسة ربيع  ح م  ال كت ر
 ن اسػػل   وأف حضػ رهتم  مػ  ،قػ دـ أو لػ ب مػ  ذب يػ  يعيػ وا بػأف ٌنالءػ بي علػى التأكيػ    حيػة مػ  غ رودي

 حضػ ري شػ يك مسػت   ُب صػبح الي   أو جػ د  حضػ ري حػ ار إ شػ   علػى ي قػ در  ليك  ػ ا اآلخ يٌن فهم
 .احل ار على ق در

  متعػ دة ةوفك ي ػ ةوحضػ ري   ةسي سػي   قضػ ي  على-ذلك إىل إض فة-حين  ُب احل ار ر ؼ ا، ك   وق 
 ي قِػػ مػػ  إذا االرتمػػ ـ مػػ  لحػػ ي   اقػػ ر   اإلسػػالم  العػػ مل مػػ  أو الءػػ ب مػػ  ،لػػقَ  مل الثالثػػة الػػ ع ات ولكػػ 
 بػػ حل ار يقصػػ  كػػ ف األورويب الطػػ ؼ إلف وذلػػك ؛ رنتجتػػ ف صػػم ئي  مق لػػة أحػػ ط الػػذي الػػاخم دبقػػ ار
 صػيءة إىل احلػ ار فتحػ ؿ  ادلنطقػة ُب  ف ذرػ  علػى ادلتحػ ة ال اليػ ت هبػ  نػ ف ي   ةواقتصػ دي   ةسي سػي   أر اف  

 . حض ري    فك ي    مع في   ح ار ا يع  ومل ،ف وضية
 طهػ ػل   ومل الكػ ث ليك   اإلسالم  أو ادلسيح  اإلسالم  احل ار و  وات لق  ات ،ع دت كذلك

 إىل ب ألسػ س يعػ د ذلػك ولعػ  ؛ أعليتهػ  مػع يتػ از  ارتم م ػ  ،لػقَ  ومل عػ يب  ارتمػ ـ أو إعالم  زخم أيض  
 ج ر رػػ  ُب ،تضػػم  ورػػ   «احلضػػ رات حػػ ار» مق لػػة يطلػػق فآلا الءػػ ب أف:  أوذلمػػ  أس سػػيٌن  عػػ ملٌن
 .ذلك ع  سبتمرب أح اث كشفت وق  لذلك   ه  وؽل    احلض رات وص اع ص اـ

                                                           
 :ذلك ُب أ ظ  -20
 .م1981 والنش   لل راس ت الع بية ادلؤسسة: ًنوتب  «الكرب  وؿال  مع التع م  واسرتا،يجية األورويب الع يب احل ار» ح م   ربيع  -

 .م1983 الع بية  وال راس ت البح ث معه   «ال وي التع م  ومنطق األوريب الع يب احل ار» ح م   ربيع  -

 .م1976 ادلص ية  ل إلصلا مكتبة: الق ر ة  «ووث ئق ع بية  ظ  وجهة: األوريب الع يب احل ار» ص ق   أمح  ال ج ين  -

 .م1986  3 ط ع ي ات  منش رات األردف  الع ا  ع دؿ: ، مجة  «احلض رات ح ار» روجي   غ رودي  -
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 والسي سػػػػية الت رؼليػػػػة ادلعطيػػػػ ت مػػػػع يتسػػػػق-األخػػػػًن ط حػػػػ  ُب-احلضػػػػ رات حػػػػ ار أف : وث  يهمػػػػ 
 األيػػ ي ل ج  قسػػ ـ الا مػػ  األورويب البيػػت ،طهػػًن وبعػ  الشػػي عية  ا تهػػ   بعػػ  الءػػ يب للعػػ مل واالسػرتا،يجية

 ُب ص ػ خص    الءػ يب احلضػ ري النسق خ رج م  أع ا  صنع زل ولة إىل والتح ؿ ورأمس لية  شي عية بٌن م 
 .اإلسالـ حض رة ح ض

 لنػ   ب لنسػبة أواهنػ  غػًن ُب فقػ  ليسػت-ط حه  ًب ق  الي-القضية أف على أخ   م ة يؤك  ورذا
 .هن مضم   وبءًن وجهه  غًن على أيض   وإظل 
 ؟ سياسي تفاوض أم فكري حوار:  ثانًيا

 احلجػػة قػػ ع أس سػػه  فلسػػفية منه جيػػة يعػػين : أوذلمػػ  معنيػػٌن  أحػػ  إىل ينصػػ ؼ احلػػ ار مفهػػـ  إف  
 الػي ال راسػ ت طػ بع رػذا كػ ف وقػ  احلقيقػة  عػ  الكشػف ءيػةب   ةادلنطقي ػ ادلع رضػة م قػف وازبػ ذ ب حلجة 
 القػ ة عن صػ  ربكمهػ  الػي الػ وي السي سػ  التفػ وض مفػ ريم الث ين ىنادلع ثًني   العك  وعلى  إليه  أش   
 إىل ال صػ ؿ ولػي -الءػ يب العقػ  ُب-ادلصلحة ربقيق ط يق ر  الي الءلبة ربقيق إىل وهت ؼ احلق  ولي 
 .ذبلي هت  أو احلقيقة

 العػ ب يطلػ  حضػ ري حػ ار أيُّ :  رػ   أس سػ  ،سػ ؤؿ ط ح ؽلك  ادلفه مٌن رذي  خالؿ وم 
 قػلق ػ عمػ  رػ  أـ؟  إق اررػ  بعػ  ذلػ  صػي عإل وا احلقيقػة إىل ال صػ ؿ يقصػ  حػ ار أر ؟   اليـ  وادلسلم ف
 الػػػذي الءػػػ يب ادل قػػف رػػػ  رػػذاو ؟  احلػػػق بقػػػ ة ولػػي   القػػػ ة وحػػق دبنطػػػق ويف ضػػػه  لطػػ ؼ  معينػػػة مصػػ ّب
 .غ رودي شجب 

 إىل الء يب اإلسالم  احل ار إىل ال ع ة م  وادلسلم ف الع ب فؼلف   أف الض وري م  أ   صل  ورن 
 األرػػ اؼ  رػػذ  ربقيػػق ةإمك  ي ػػ ومػػ   وأر افػػ   احلػػ ار مػػ  ادلقصػػ  ورب يػػ  اإلسػػالم   اإلسػػالم  احلػػ ار
 إال التحػ ور يػتم أف ؽلكػ  ال إذ ؛ و،فعيله  احل ار بنت ئج االلتااـ على احل ار أط اؼ وق رة استع اد وم  
  تػػػ ئج لقبػػػ ؿ واالسػػػتع اد الػػػ زف  ُب والتكػػػ فؤ القػػػ ة ُب والتسػػػ وي ةي ػػػالن  مػػػ  أدىن حػػػ  علػػػى أطػػػ اؼ بػػػٌن
 ، حيػ  علػى قػ دري  ذبعلهػم للتفػ رم صػيء   وغلػ وا-بيػنهم مػ -ادلسػلم ف يصػف مل وم . هب  وااللتااـ احل ار

  األم يكػػػ  الءػػػ ب مػػػع وال األوريب  الءػػػ ب مػػػع ج يم  ػالػػػ احلػػػ ار علػػػى قػػػ دري  يك  ػػػ ا لػػػ  فػػػإهنم مػػػ اقفهم
 وأ سػػ ق   حضػػ رات ب عتب ررػػ  احلضػػ رات حػػ ار أرػػ ؟    يػػ  احلػػ ار مػػ  النمطػػٌن أي رب يػػ  ينبءػػ  كػػذلك
ػ   وعق ئ ية وفك ية ثق فية  ووارػ  الكػ ف رػذا وخػ لق واحليػ ة والكػ ف سػ فإل وا للعػ مل ورؤيػة ومعػ يًن وقيم 



 

http://www.alwani.net 19  
 

؟  عسػك ية أحػالؼو  إقليميػة و،كػتالت سي سػية  ظػم بػٌن التفػ وض دبعىن احلض رات ح ار ر  أـ؟  احلي ة
 ا تهػت لػ  حػىت  كػالـ ط ولة على اجلل س غًن ش   بعم  راغ  غًن أو ع جا م  للح ار طل  ر  أـ

 ؟ التن زالت م  دباي 
 الفكػػ ي بػػٌن ،ػػ اخال غلػػ -الءػػ ب مفكػػ ي معظػػم عنهػػ  يعػػرب   كمػػ -احلضػػ رات مفهػػـ  ُب ف لنػػ ظ 

 مػػ  ذبعػػ  بصػػ رة  أخػػ     حيػػة مػػ  رتا،يج االسػػ االقتصػػ دي السي سػػ  وبػػٌن   حيػػة  مػػ  الػػ يين الثقػػ ُب
 رػػػ  بػػػ  ذاهتػػػ   ُب مق صػػػ  أو غ يػػػ ت ليسػػػت ولكنهػػػ  احلضػػػ رات  بػػػٌن للتمػػػ يا زلػػػ دات األوىل األبعػػػ د

ػػػػ -،نصػػػػ    أف ينبءػػػػ  الػػػػي فقػػػػ  والء يػػػػ ت الف اصػػػػ  وربػػػػ د معطيػػػػ ت   االقتصػػػػ دية األبعػػػػ د علػػػػى -أس س 
 -االعتقػػ دي الثقػػ ُب بػػ دلعىن- حضػػ ري   ادلختلفػػٌن بػػٌن يػػتم أف ينبءػػ  احلػػ ار وكػػأف. االسػػرتا،يجية والسي سػػية

 احلضػ رة مفهـ  اختااؿ ويتم التف وض  مع احل ار يت اخ  وهبذا ة واقتص دي   ةسي سي   أر اؼ ربقيق بقص 
 مل إف ادل ضػ ع  هبػذا قػت،عل   الػي الكت بػ ت معظػم ظهػ ت ادلفهـ  ذلذا وطبق   ة الذرائعي   السي سة أبع د ُب

 .كله  يك 
ػ أف ينبءػ  مػ  على التأكي  م  الب   فإ    رن  وم   وأ سػ قن  واحلضػ رة احلػ ار مفػ ريم مػ  عليػ  ا  ك 

 رج لػػػػ  لػػػػ  وكػػػػذلك بػػػػ   اخلػػػػ ص الفكػػػػ ي وخط بػػػػ  البحثػػػػ  رل لػػػػ  فلػػػػ  السي سػػػػ  التفػػػػ وض أمػػػػ . ادلع فيػػػػة
 .في  وادلتخصص ف

 : الحضارات لحوار األساسية القضايا أهم:  ثالثًا
 أو لقػػ   السي سػػية ادلصػػ ّب عػ  ابعيػػ    احلقيقػػ   بػ دلعىن احلضػػ رات حػػ ار عػ  احلػػ ي  كػػ ؽل حػىت

ا معينة  ل وؿ  وحىت حقيقية  إ س  ية ح ج ت ع  ،عرب   ال ق  أط وح ت ورا  سي ؽ الا ع  كذلك وبعي  
 : الت لية القض ي  على الرتكيا ينبء  ... مستقيمة مع فية ق اع  على احل ار رذا ،أسي  ؽلك 

 حػػ ؿ واالخػػتالؼ ب لتحػػ ور ادلتعلػػق ادلعػػىن إىل ينصػػ ؼ السػػي ؽ رػػذا ُب احلػػ ار مفهػػـ  ف  إ -1
 ال صػ ؿ رػ  احلػ ار رػذا رػ ؼ وإف ة يػوالثق ف السػل ؾ وق اعػ  وادلنهجية  ادلع فية وادلع يًن  والقيم األفك ر

 ، جػػ  عنػػ م  ذلػػ  صػػي ع الوا عنهػػ  والتفتػػي  البحػػ  ينبءػػ   ك فػػة للمتحػػ وري  ضػػ لة واعتب ررػػ  احلقيقػػة إىل
 .و،ع ؼ
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 رؤيػة ،تضػم  الي الث بتة  الفك ية وأسسه  ق اع ر  ُب رب ي ر  يتم أف ينبء  احلض رة ف  إ -2
  اتادلسػخ   مػ  ادل قػف رب يػ  م  ذلك يعني  دب  واحلي ة  والك ف س فإل وا اإلل  م  ادل قف رب دو   للع مل
 .أخ   حض رة ربت دلنض يا «اآلخ » م  ادل قف وكذلك والبيئة  الك ف ُب

 ااؿ ي ػ أف ؽلكػ  وال ينبءػ  الو  الكػ ف  ُب ا سػن  م  ةسن   احلض رات بٌن االختالؼ إف   -3
 رػػذا وإف ؛ ( 119 : رػػ د) ﴾َخَلَقه ػػم   َولِػػَذِلكَ ﴿ واالختالفػػ ت الفػػ ارؽ لتػػذوي  السػػع  ينبءػػ  ال ٍَب   ومػػ 

 .العم اف وربقيق ادلن فع ب دؿو، والتع ي  التع رؼ غ يت  والتن ع والتع د االختالؼ

 ػلػ ر أف ينبءػ  ٍَب   ومػ  وح يتػ   ختي رالا حق-وحض رة أمة لك  ٍَب   وم -إ س ف لك  ف  إ -4
 أو الفكػ ي الءػاو أو الػ ع  ،اييػف:  ومنهػ  الطػ ؽ  م  ط يق بأي   اإلك ا  أو واإلجب ر القه  م  س فإل ا

 والشػع ب األمػم اقتنػ ع علػى ختيػ راال  َ يؤس ػ أف بػ وال. الثق فيػة سػ ؽ ألوا الػنظم ف ض أو ال م غ غسي 
 األمػم اختيػ رات بػ  السي سػية  مص حلهم ولتحقيق وح رم ق دةلا اختي رات ال ؛ ختي راال حب ية سبتعه  ُب

 . فسه 

 ورؤ  العق ئ يػػة سػػ ؽ ألوا ادلع فيػػة الػػنظم ُب ،كمػػ  احلضػػ رات بػػٌن احلقيقيػػة الف اصػػ  إف   -5
 ينبء  ٍَب   وم  ل   أس س   وليست لذلك   تيجة ر  اإلدارية والنظم ادل دية دلنجااتا فإو  األس سية  الع مل
 .والنت ئج الثم ات ح ؿ ال احلقيقية  والف اص  األس  ح ؿ التح ور يتم أف

 األمػػ  لتحقيػػق البشػػ ي للجػػن  وسػػيلة رػػ  ادلختلفػػٌن بػػٌن واػػ ورة والتعػػ ي  التعػػ وف إف   -6
 أ ػ  علػى «اآلخػ » إىل النظػ  ينبءػ  ال ٍَب   ومػ  والتق ،ػ   التصػ رع ولػي   اف العمػ ػلققػ ف اللذي  والسالـ
 أف والبػ  وك امتػ   ح يتػ  ربقػق بصػ رة معػ  التع مػ  ينبءػ  ـمكػ    إ سػ ف أ ػ  علػى ولكػ  قهػ    ينبء  ع و
 حلػػ ارا ذبعػ  الػػي التعػ يالت إلدخػػ ؿ الق اعػ   ورػذ  ،تنػػ َب الػي واحلضػػ رات األمػم مبػػ دئ للحػ ار زبضػع
 .شلكن  

 ينبءػػػػ  ال ٍَب   ومػػػػ  ة إقليمي ػػػػ وال ة عنصػػػػ ي   وال ة ق مي ػػػػ رسػػػػ لة ليسػػػػت اإلسػػػػالـ رسػػػػ لة إف   -7
 اإلسػػػالـ إىل  َ ِظػػػ    فػػػإذا. ومتن عػػػة متعػػػ دة ذبليػػػ ت ذلػػػ  ولكػػػ   معػػػٌن   إقلػػػيم أو زلصػػػ ري  قػػػـ  ُب ذبسػػػي ر 
 العػػ يب  العػػ مل أو األوسػػ  الشػػ ؽ ي قضػػ  ُب ،نحصػػ  أال ينبءػػ  األخػػ   احلضػػ رات ربػػ ور حضػػ رة ب عتبػػ ر 
 لػػةشلث   احلػػ ار ق اعػػ  و،كػػ ف مكػػ ف  أي ُب اإلسػػالمية واجملتمعػػ ت اجلم عػػ ت مجيػػع ،شػػم  أف البػػ  ولكػػ 
 .إسالمية حض رة ب عتب رر  عليه  احلض رة رذ  ق مت الي الثق فية واألغص ف ادلع فية للجذور
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 رػ  كمػ -احلض رية احل وب أو احلض ري دـالتص  مف ريم ، رؼل  ُب يع ؼ مل اإلسالـ إف   -8
 يعػ ؼ فلػم. اجليػ ش وقتػ ؿ حػ ب عنػ  ،قف الي العسك ية األبع د على فق  اقتص  ولكن  -الء ب ع دة
 عػ  الػ وا  منػع أو  والنسػ   األطفػ ؿ ذب يع أو اجملتمع ت  حص ر أو االقتص دية  ادلق طعة اإلسالـ ، ري 

. بػػ و ألور  ادل صػػلة التجػػ رة طػػ ؽ بتػػأمٌن يق مػػ ف ،ػػ رؼلهم طػػ اؿ ادلسػػلم ف كػػ ف العكػػ  علػػى بػػ  ادل ضػػى 
 إصػالح مبػ دئ عػ ؼ ولكنػ  الثق فػ ت  أو الشػع ب أو احلضػ رات إبػ دة اإلسػالـ ،ػ ري  يعػ ؼ مل كذلك

 والتاكيػػػة الت حيػػػ :  أعػػػين احل كمػػػة  العليػػػ  بػػػ لقيم و،طعيمهػػػ  عليهػػػ  واحلفػػػ ظ ادلختلفػػػة  الثق فػػػ ت و،كييػػػف
 ،ك د ال اإلسالـ حض رة داخ  واضحة ص رة والعم اف وادلسك  ادللب  ُب التع د صل  ولذلك ؛ والعم اف

 وح ة ،نبثق وعنه  العقي ة  وح ة ربقيق اإلسالـ حض رة ُب ادلهم إذ أخ    حض رة ةأي   ُب مثيال ذل  ذب 
 .ادلص ّب ٍب واألفك ر ادلش ع 

 ع دليػة حضػ رة وليسػت  دة متعػ حضػ رات رنػ ؾ بػأف االعرتاؼ يعين احلض رات ح ار إف   -9
 والنظ يػػ ت ادلنػػ رج ُب النظػػ  إعػػ دة مػػ  فالبػػ  ٍَب   ومػػ  عليهػػ   السػػ بقة احلضػػ رات سػػ ئ   سػػخت واحػػ ة
 الػي ادل كايػة  الع دليػة احلضػ رة عػ  ينػتج مػ  فقػ  ولػي  كلهػ   ادلع صػ  ع دلنػ  حض رات ع  الن ذبة والعلـ 
ػػ الػبع  يػاعم  أف وينبءػػ  ق ئمػة ،ػػاؿ مل األخػ   احلضػ رات أف   وط دلػػ .  يتػ وهن البشػػ ي التطػ ر خالصػة  أهن 

 هن يػػػػة»: مثػػػػ  ة الفك ي ػػػػ الصػػػػ اع ت ،لػػػػك عػػػػ  التخلػػػػ  مػػػػ  البػػػػ   ادل كايػػػػة احلضػػػػ رة مػػػػع حػػػػ ار ُب ،ػػػػ خ 
 ،لػػك مسػػ ر ،صػػحيح مػػ  البػػ  وكػػذلك.  مػػ يف ك   مػػ  أو ،المذ،ػػ  أو ريجػػ  مػػ  أجػػ  ت سػػ ا   «التػػ ري 
 مػػػػ  طػػػػالؽ الا ينبءػػػػ  ال ٍَب   ومػػػػ  للتحػػػػ ور  م ضػػػػ ع   سػػػػتك ف والنظ يػػػػ ت رجوادلنػػػػ  العلػػػػـ  إلف ؛ العلػػػػـ 

 وادلنػػػ رج العلػػػـ  ،طػػػ ي  الضػػػ وري مػػػ  يكػػػ ف وبػػػذلك مة مسػػػل   ةأس سػػػي   ق عػػػ ة الء بيػػػة احلضػػػ رة معطيػػػ ت
  مػػ وبي  ػػ  الكػػ ًن القػػ  ف ُب ادلتمثلػػة ادلع فيػػة مصػػ در   مػػ  الن بعػػة اإلسػػالمية حبضػػ ر،ن  اخل صػػة والنظ يػػ ت

  سػتفي  حىت  األخ   احلض رات م  الن بعة العلـ  ومع اثن ،   مع للتع م  ادلن رج ،ط ي  ٍب ادلطه ة  ةن  الس  
 ِإال﴿: و ةوالعق ئ ي ػػ ةوالقيمي ػػ ةادلع في ػػ أ سػػ قن  مػػع ،تعػػ ك  الػػي وربيااهتػػ  خص صػػي هت  ُب ال قػػ ع دوف منهػػ 

َعل ػػ     نَػػة   َ،ك ػػ    ،َػف   أو  طلػػقي    ػػ ا  مػػ  أكػػرب احلضػػ رات فحػػ ار(. 73:فػػ ؿإل ا) ﴾َكبِػػًن   َسػػ د  َوفَ  اأَلر ضِ  ُب  ِفتػ 
 مػ  وأشػ ُّ  وأصػع  أعمػق- مع في ػ-إهنػ   عقػ ي   للكػالـ مػؤسب  أو  فػع ي   شع ر أو يش       مَ  هب  فيؤذ   كلمة
 .ذلك
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 حػػػ ار ُب  اططلػػػالا قبػػػ  إليهػػػ  االرتمػػػ ـ ينصػػػ ؼ أف ينبءػػػ  الػػػي ادلع فيػػػة القضػػػ ي  أرػػػم رػػػ  ،لػػػك
 السي سػػػػػة رجػػػػػ ؿ إىل ي كػػػػػ  أف ينبءػػػػػ   سي سػػػػػي   ،ف وض ػػػػػ  األمػػػػػ  سػػػػػيك ف وبػػػػػ وهن  للحضػػػػػ رات  حقيقػػػػػ 

 بنػ   بػ  عػ دي   أف كػ ؽل   إسػالم  حػ ار لقيػ ـ سػبي  مػ  فه   والقلم الق ط س ألرب ب ولي  وال بل م سية 
 .علي  دروالق  ذلك ويُّ  وا    ن  و تم ذلك   ج !  ؟ حٌن بع  ول  «القط  األمة» مفهـ 

 
 




