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الدين والثقافة والعولمة:
ّ
تصورات ِّ
تبريرا للحوار أو للقطيعة بين الشعوب
ً
يبجل املفاهيم األساسية املعتمدة يف هذه الورقة -الدِّ ين والثقافة والعوملة -وخطاب
بني خطاب ّ
آخر ّ
حيذر منها ،جيد الباحث أن هذه املفاهيم مفاتيح أساسية يمكن أن تساهم يف نقاش دويل
يسعى إىل فهم التفاعالت الفكرية يف العامل احلديث .من هذا املنطلق ،تتخذ الورقة موق ًفا نقد ًيا
عقالنيا بني املوقفني السابقني ،آمل ًة أن تساهم يف قراءة موضوعية إلمكانات احلوار بني الثقافات
ً
واحلضارات ،يف عرص طغت عليه احلسابات األيديولوجية واالقتصادية ،عىل نحو جعل من
الدِّ ين والعوملة والثقافة يف كثري من األحيان جمرد عنارص للرتويج واجلذب بغية تنفيذ مشاريع
خاصة ،وشخصية أحيانًا.

توضح الورقة عد ًدا من املعامل النظرية التي ت َِس ُم املفاهيم الثالثة ،إضافة إىل مفهوم احلوار ،وذلك
يف تركيز عىل املستويات اإلجرائية هلذه املفاهيم بام يساعد يف تطوير األطروحة األساسية .وكام
تبي الورقة األشكال التي تكون فيها هذه املفاهيم أسبا ًبا مبارشة لعدم احلوار وللقطيعة ،بل
نّ
مكونات املجتمع الدويل يف كثري من األحيان ،فإهنا تتناول ً
أيضا
للرصاع الرتاجيدي بني خمتلف ّ
األشكال التي جتعل من هذه املفاهيم دعائم وركائز أساسية للحوار والتفاهم بني الشعوب يف
لتبي أن املعطيات الدِّ ينية والثقافية
العرص احلديث .وذلك قبل أن تنتهي إىل املوازنة بني اللحظتني ،نّ
تشجع ،يف الوقت احلايل ،عىل القطيعة أكثر ممّا تشجع عىل احلوار ،ومن ثمة تسعى ،يف
والعوملية ّ
ضوء هذا التشخيص ،إىل تقديم نظرة استرشاف للمستقبل يف ما يتع ّلق بمسألة احلوار.

معالم نظرية
وأنبه من البداية إىل أهنا مفاهيم
أستعمل يف هذه الورقة مفاهيم ثالثة ،هي الدِّ ين والثقافة والعوملةّ ،
إشكالية ،ال يمكن إجياد إمجاع حوهلا ،وهلذا سأحاول أن أعرض املعاين التي تنسجم مع الطرح الذي
سأقدمه يف هذه الورقة.
* أكاديمي جزائري ،خمرب البحوث االجتامعية والتارخيية يف جامعة معسكر.
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الدين
ِّ
تنطلق مشكلة تعريف الدِّ ين من تارخيية املصطلح ،فإذا كان لكل كلمة تاريخ ،بحسب بنسون ساالر((( ،فإن
مصطلحا
تقريبا
تطور مفهوم الكلمة يقدم لنا الكثري من الدالالت للمصطلح كإطار حتلييل .متلك كل اللغات
ً
ً
تعبرّ به عن الدِّ ين؛ إذ نجد religion« :يف معظم اللغات األوروبية ،والدِّ ين يف اللغة العربية ،و dharmaيف
لغات آسيا اجلنوبية ،و zongjiaoيف اللغة الصينية ،و shukyoيف اللغة اليابانية ،و agamaيف اللغة اإلندونيسية،
والكثري من اخليارات األخرى»(((.
بالنسبة إىل مصطلح  ،Religionيمكن الرجوع إىل مقال ساالر ،الذي أوضح فيه كيف ساهم اجلدل حول
الضم)
استعامل الكلمة الروماين  ( ligare, religareالعالقة أو الرابطة) أو اليوناين ( Religio, legereاجلمع أو
ّ
يف تطور مصطلح الدِّ ين كإطار حتلييل للظاهرة الدِّ ينيةّ .أما بالنسبة إىل املصطلح العريب ،الدِّ ين ،فنجد يف معجم
لسان العرب البن منظور أن املصطلح يأخذ معاين عدة ،تشرتك يف معظمها بشكل أو بآخر يف معنى الذل
واخلضوع ،وهذا ما يتامشى مع معنى الدِّ ين الذي يبقى يف هناية األمر عبارة عن خضوع وطاعة مطلقة لقوة ما
الديون معروفُّ .
وكل
«الد َّيانُ  :ال َق َّه ُار وقيل :احلاكم والقايض َّ ...
أو لرشيعة ما أو لنظام ما؛ فـ َّ
والدين :واحد ُّ
َ
َ
ين واجلمع َأ ْد ُين مثل أ ْعينُ و ُد ٌ
يون (والقرض إذالل) ،والدِّ ين :اجلزاء وا ُملكافأة ،والدِّ ين:
يشء غري حارض َد ٌ
الطاعة .وقد ِدنْته ِ
ْ
ودن ُْت له َأطعته ،والدِّ ين :ا ِ
والشأن ،والدِّ ين من هذا إِنام
إلسالم وقد ِدن ُْت به .والدِّ ين :العادة
ين :العبدِ ...
ود ْن ُته َأ ِدي ُنه َد ْين ًاُ :س ْسته،
هو طاعته والتعبد له ،ودانه دين ًا َأي َأذله واستعبده .والدِّ ين :الذل .واملِدَ ُ
ِ
الو َر ُع .والدِّ ين :القهر .والدِّ ين :املعصية ،والدِّ ين :الطاعة»(((.
ود ْن ُتهَ :م َل ْك ُته ،والدِّ ين :السلطان .والدِّ ينَ :
يميز اجلرجاين يف التعريفات بني الدِّ ين وامل ّلة حيث يقول« :الدِّ ين وامل ّلة ،متحدان بالذات،
من جهة أخرىّ ،
ِ
تسمى :م ّلة ،ومن
تسمى :دين ًا ،ومن حيث إهنا جتمعّ ،
وخمتلفان باالعتبار ،فإن الرشيعة من حيث إهنا تطاعّ ،
تسمى :مذهب ًا ،وقيل :الفرق بني الدِّ ين ،وامل ّلة ،واملذهب :أن الدِّ ين منسوب إىل اهلل تعاىل،
حيث إهنا يرجع إليهاّ ،
(((
وامل ّلة منسوبة إىل الرسول ،واملذهب منسوب إىل املجتهد» .
من الناحية االصطالحية ،وعندما يتعلق األمر باملقارنة بني الثقافات عىل وجه اخلصوص ،تتنافس التعريفات
عىل توسيع حدود املصطلح وتضييقها ،ليضم أحيانًا حتى اجلمعيات الرياضية ،و ُيقيص يف أحيان أخرى الديانات
انتشارا يف العامل ،كالبوذية واهلندوسية .وهذا ما يتفق متا ًما مع ما قرره نادال ( ،)Nadelإذ يقول «مهام تكن
األكثر
ً
الطريقة التي نريد أن نشمل هبا املساحة التي تضم األشياء الدِّ ينية ،سنجد أنفسنا أمام حتدٍّ ِ
خطر ،يتمثّل يف حتديد
ما جيب أن نضعه يف هذا اجلانب من احلدود ،وما جيب أن نضعه يف اجلانب اآلخر منها»(((.
 1انظر:

Benson Saler, «Religio and the Definition of Religion,” Cultural Anthropology, vol. 2, no. 3 (August 1987), pp. 395-399.
2 Beyer Peter, «Globalization: Religion as Social Institution in Global Perspective,» in: Helen Rose Ebaugh, ed.,
Handbook of Religion and Social Institutions, Handbooks of Sociology and Social Research (New York: Springer, 2005),
p. 412.

 3أبو الفضل حممد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب 15 ،ج (بريوت :دار صادر ،)]1956-1955[ ،مادة «دين».
 4عيل بن حممد اجلرجاين ،التعريفات ،مادة «الدِّ ين وامللة».

5 Robin Horton, “A Definition of Religion, and its Uses,” Journal of the Royal Anthropological Institute of Great
Britain and Ireland, vol. 90, no. 2 (July-December 1960), p. 201.
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أمام هذا التحدي ال نملك إلاّ أن نفعل مثل كثري من الباحثني ،وعىل رأسهم األنثروبولوجيون ،الذين كانوا
يلجأون إىل تب ّني تعريف مؤقت يتم تعديله بحسب تطور البحث والدراسة ،وبحسب تغيرّ املجتمعات
والثقافات .فالدِّ ين ،بحسب غريتس عن طالل أسد و مارك يورغنسامير هو -1« :نسق من الرموز؛ يعمل عىل
 -2ترسيخ أشكال وحتفيزات قوية ،عارمة ومستديمة داخل اإلنسان؛ من خالل  -3بناء تصورات عن النظام
العام للوجود؛ و -4ربط هذه التصورات بحالة من التعاطف؛  -5جتعل هذه األشكال والتحفيزات واقعية
بشكل استثنائي»(((.
من املؤكد أن هذا التعريف لن حيصل عىل إمجاع مجيع القراء ،لكنه عىل األقل يتميز بخاصية مهمة ،تتمثل يف
احلد األدنى الذي يسمح بمتابعة اإلشكاليات األساسية التي تدور حول هذا املصطلح كام
العموم الذي يوفّر ّ
يسمح بوعيها .ومنه نجد أن الدِّ ين يصبح جمموعة رموز تساعد عىل ترسيخ اإليامن ،عىل شكل حتفيزات قوية
ومستديمة وشاملة للحياة اإلنسانية كلها ،وهذا عن طريق تشكيل تصور خاص عن العامل والوجود اإلنساين
حيول هذا التعاطف
وبناء هذا التصور ،ثم ربط اإلنسان هبذه البناءات بحالة من التعاطف الشديد ،بحيث ّ
حقيقيا.
التصور العام عن العامل إىل تصور معقول ومقبول حتى لو مل يكن
ً
إن نوع اخلطاب وحمتواه مها اللذان حيددان لنا ما إذا كنا داخل مساحة الدِّ يني أو خارجها؛ فعندما تدعو اخلطابات
إىل الغيبية والتسامي وإىل القوى فوق الطبيعية ،فإهنا تكون داخل جمال الدِّ يني .وتكمن خطورة هذه املقاربة،
رغم إجرائيتها ،يف أهنا جتعل من احلدود الفاصلة بني الدِّ يني وغري الدِّ يني رفيعة إىل درجة يمكن معها أن يتحول
أي خطاب تقدييس وتبجييل إىل خطاب ديني .فاملؤرخ عندما يتخىل عن موضوعيته ،ويتحدث عن شخصياته
حيول تارخيه إىل ِدين يملك سلطة خاصة؛ سلطة ال تبحث عن اإلقناع
وأحداثه بلغة أسطورية فوق طبيعيةّ ،
حيول تارخيه إىل نوع من الدِّ ين ،واليشء نفسه
بالعقل واملنطق ،بل تبحث عن اإليامن بالقلب والتعاطف .إنه ّ
بالنسبة إىل االقتصاد والفن والسياسة ،ولعل هذا ما يربر اعتبار بعضهم االقتصاد والسياسة أديانًا جديدة ،أو
أديان القرون احلديثة.
طقوسا
عالوة عىل ذلك ،يمكن هلذا النوع من التعريفات أن يقيص بعض الديانات التي تأسست وأقامت هلا
ً
ومؤسسات ورجال ،ال ليشء سوى ألن هذه الديانات تركّ ز عىل هذا العامل أكثر من العامل اآلخر ،أو ألهنا
تفتقد يف نصوصها وتارخيها عنرص اإلعجاز (وجود املعجزات)« :من املمكن أن نقيص الكونفشيوسية من
قائمة الديانات ،ألهنا نسق من السلوكات واألخالق التي تركز عىل هذه الدنيا أكثر من احلياة األخرى.
كام يمكن إقصاء البوذية من قائمة الديانات العاملية ،ألهنا ال متتلك عنارص اإلعجاز الرضورية املوجودة يف
الديانات األخرى»(((.
نطبق هذا التعريف
هبذا املعنى يصبح الدِّ يني أو الالديني مرتبطني بنوع اخلطاب وشكله وحمتواه .وعندما ّ
اإلجرائي عىل عرصنا احلايل ،نجد أنه أصبح يف إمكان الثقافة والعوملة تغيري مساحة الدِّ ين من خالل التغيرّ ات
حتولت برسعة رهيبة إىل حروب
التي يف مقدورمها إحداثها يف حمتوى اخلطابات؛ فحروب هناية القرن العرشين ّ
6 Talal Asad, “Anthropological Conceptions of Religion. Reflections on Geertz,” Man (New Series), vol.18, no. 2
(June 1983), p. 239, and Mark Juergensmeyer, The New Cold War?: Religious Nationalism Confronts the Secular State,
Comparative Studies in Religion and Society; 5 (Berkeley: University of California Press, 1993), p. 32.
7 John C. Super and Briane K. Turley, Religion in World History: The Persistence of Imperial Communion, Themes in
World History (New York; London: Routledge, 2006), pp. 2-3.
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تتم وتواصل احلروب الصليبية ،بفعل الشحنات الدِّ ينية التي ُألصقت عنوة باخلطابات املرتبطة هبذه
دينيةّ ،
احلروب ،األمر الذي جعل رموز البعث يف العراق جماهدين وشهداء ،وجعل جورج بوش العلامين قائدً ا
للقوات املسيحية يف العرص احلديث .ويف الوسع أن يكون ملحتوى املصطلح وما يمكن أن يشحن به دور يف
ً
مرتبطا بام نحمله عن اآلخر وما حيمله
الديانات والثقافات أو كبحه ،ألن هذا احلوار يبقى
تنشيط احلوار بني ّ
تصورات ،وما نضمره نحن أو اآلخر من نوايا أو مشاريع بعضنا جتاه بعض.
اآلخر عنا من ّ

تأثريا قو ًيا يف مسألة احلوار بني الثقافات والديانات،
نجد ،من جهة ثانية ،أنّ لكثري من املفاهيم املرتبطة بالدِّ ين ً
وعىل رأسها احلريات الدِّ ينية .ويف زمن العوملة والتعدد الثقايف ،أصبح من غري املمكن أن يتطور احلراك
البرشي الفعيل عن طريق السياحة والعمل ،أو االفرتايض عن طريق شبكة االتصاالت العاملية املتزايدة،
الديانات والثقافات احتكاك مبارش أو غري مبارش .ومن هنا أصبح االحتكاك بني
من دون أن حيدث بني ّ
الديانات ومعتنقيها أكثر حدو ًثا من ذي قبل .وقد أثار هذا االحتكاك إشكال احلرية الدِّ ينية هنا وهناك بشكل
ملح .وباتت مشكالت حرية املامرسة الدِّ ينية يف العامل متأل جرائد الصحف والقنوات التلفزيونية والتقارير
احلكومية ،إىل درجة أنه أصبح يف اإلمكان القول إن األفعال وردود األفعال ،من هنا وهناك ،حيال مسألة
تدعي أهنا األقدر عىل كفالة
احلرية الدِّ ينية أصبحت اليوم األسلوب ّ
املفضل للحوار بني الديانات .وكل ثقافة ّ
هذه احلرية ،لكن الواقع يبينّ يف املقابل أهنا األقدر عىل تكبيل هذه احلرية ومصادرهتا؛ ففي الواليات املتحدة
مثلاً نجد أن الرئيس األمريكي جون تيلر قرر يف رسالة سنة  ،1843أي منذ أكثر من قرن ونصف قرن من
الزمان ،أن ...« :لكل إنسان احلق يف عبادة خالقه حسبام يعتقد أنه احلق ،فمكاتب الدولة مفتوحة للجميع
بشكل متساو ،ال رضائب تدفع لرجال الدِّ ين ،وحكم اإلنسان قابل للخطأ ،وال جيوز أن يعامل كأنه معصوم
تبعا ألحكام القرآن.
من اخلطأ .املحمدي املسلم إذا جاء بيننا فله امتياز مضمون بنص الدستور أن يعبد ربه ً
واهلندي الرشقي له أن يشيد مقا ًما لربامها إذا كان ذلك جيعله سعيدً ا ...ربام ُيضطهد اجلسد ،وربام ُيغل ،ومع
حيا .ولكن إذا ُقيد عقل اإلنسان ،فإن حيويته وقدراته تفنى ،وال يبقى عىل األرض سوى األريض.
ذلك يبقى ً
(((
حرا كالنور واهلواء» .
فالعقل ينبغي أن يبقى طليقًا ً

كثريا طوال املدة
ً
عىل الرغم من قوة هذه القناعة وهذا التقرير ،فإن واقع احلريات الدِّ ينية يف هذا البلد مل يتغيرّ
التي تفصل بني زمننا هذا والزمن الذي ُكتبت فيه رسالة جون تيلر((( .والفرق بني الزمنني هو بروز العوملة بقوهتا
اإلعالمية الرهيبة ،بحيث أصبح يف إمكان الناس أن يعلموا بحدوث التجاوزات ضد احلريات الدِّ ينية بشكل
رسيع ،ومن ثمة أصبحت إمكانات رد الفعل أرسع ّمما كانت عليه ،وهذا ما يطرح يف نظري إشكالاً اًّ
مهم هو :ما
الديانات يف ظل العوملة والتعدد والتنوع الثقايف؟
هي احتامالت نجاح احلوار بني ّ
مفتاحي يف هذا املجال ،أي إنه يساعد عىل بحث مكانة احلوار بني
واحلال ،أن مصطلح الدِّ ين هو مصطلح
ّ
الديانات يف عرص أصبح العامل يتداول املعلومة فيه بشكل رسيع ،وواسع ،حتى مل يعد يف مقدور أحد أن يتسرت
ّ
عىل املعلومات التي يمكن أن جتهض احلوار ،وما أكثرها يف زمن العوملة.

 8برنارد لويس وإدوارد سعيد ،اإلسالم األصويل يف وسائل االعالم الغربية من وجهة نظر أمريكية (بريوت :دار اجليل،)1994 ،
ص .32
 9لالستزادة حول واقع احلريات الدِّ ينية يف الواليات املتحدة األمريكية انظر :طيبي غامري« ،واقع احلرية الدِّ ينية يف الواليات املتحدة
األمريكية» يف :الشعائر الدينية :حرية ممارستها حق يكفله الدين والقانون (اجلزائر :منشورات وزارة الشؤون الدِّ ينية واألوقاف،
 ،)2011ص .306 -269
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الثقافة
مقرتحا ثالثة مفاهيم لثالثة أشكال خمتلفة من الثقافة.
يلخص إدوارد سابري اجلدل القائم حول تعريف الثقافة،
ً
نظرا إىل أمهيته ،ثم أحاول تب ّني التعريف الذي
وسوف أحاول تلخيص موقف هذا الباحث من مفهوم الثقافةً ،
مفتاحيا ً
الديانات والثقافات .ومن ثمة يصبح التعريف هنا ذا قيمة
جيعل مفهوم الثقافة
أيضا يف مسألة احلوار بني ّ
ً
استعامليه إجرائية ،نسعى من خالهلا إىل جتاوز صعوبات اإلمجاع حول تعريف يقتنع به اجلميع.

ٍ
ٍ
معان لكلمة «الثقافة» .يف البداية« :يستعمل
معان أو ثالث جمموعات
يرى سابري إمكان التمييز بني ثالثة
تقنيا لتشمل مجيع العنارص االجتامعية املوروثة ،يف حياة اإلنسان املادية
مؤرخو الثقافة واإلثنولوجيون الثقافة ً
أو الروحية»( .((1هبذا املعنى تصبح الثقافة متزامنة مع اإلنسان؛ ُّ
فكل ما قام به اإلنسان وأنتجه منذ حياته
البدائية إىل حياته اليوم ،يمكن إدراجه داخل مساحة هذا املصطلح .وهبذا املعنى يؤكد سابري أن البرش كلهم
بغض النظر عن اختالف مستوياهتم ومعدالت تطورهم ونموهم .فامل ّت َفق عليه هو وجود أشكال
مثقفونّ ،
ٍ
كثرية من الثقافات وعدد غري متناه من العنارص الثقافية التي تتساوى يف ما بينها من حيث القيمة .وسمو
دنوها يبقيان جمرد بناءات معرفية ُأسست انطال ًقا ّمما ُيعرف بمراحل النمو أو التطور البرشي .ومن
الثقافة أو ّ
جهة أخرى يؤكد سابري أن مصطلح احلضارة قادر عىل توليّ عبء هذا املعنى التقني للثقافة بشكل جيد .من
هذا املنطلق ،يصبح من غري املمكن احلديث عن حضارة أفضل من غريها ،بل يكون من األسلم احلديث عن
حضارة سبقت غريها ،ووفرت هلا بفعل الرتاكم احلضاري والثقايف ما يمنحها االمتياز عنها ،وبذلك تبقى
كل حضارة الحقة مدينة للسابقة ،فاحلضارات أشبه باألجيال ،االبن يبقى ابن أبيه ويبقى مدي ًنا له حتى وإن
أصبح أفضل منه حالاً .

يشري املعنى الثاين ،وهو املعنى األكثر استعاملاً  ،بحسب سابري ،إىل األنامط امل ّت َفق عليها يف املجتمع والتي
«تتأسس عىل حتسينات فردية مبنية عىل حد أدنى من املعرفة والتجربة املشرتكة ،التي تنتج ردود أفعال نمطية
حمددة بشكل خاص من خالل العادات والتقاليد املتوارثة»( .((1ومن ثمة تصبح الثقافة هبذا الشكل فردية
وخاصة ومتنوعة يف آن واحد .وهي فردية ألهنا تقوم عىل أساس جمهود فردي للوصول إىل الفرد املثقف،
ذي القدرات املتفاوتة مع قدرات غريه من األفراد عىل حتسني ما وصله من معارف وما عاشه من جتارب
ليؤسس شخصيته اخلاصة .وهي خاصة ألهنا تستمد خصوصيتها من ارتباطها بأنامط الفعل وردود الفعل
التي تتأسس عرب األجيال يف جمتمع من املجتمعات ،وتتمظهر يف السلوكات الفردية ،مؤسس ًة بذلك ما ُيعرف
بالشخصية ،وهلذا تكون الثقافة يف هذا املستوى فردية .وهي متنوعة ،ألن أنامط الفعل وردود الفعل الفردية
ختتلف باختالف املجتمعات ،ومن ثمة تأيت مسألة الغريية واالعرتاف بحق اآلخر يف االختالف ،حتى وإن
كان هذا االختالف يبدو لنا غري معقول ،أو غري قابل لالنسجام مع عقالنيتنا اخلاصة .يف هذا املستوى يكون
يف إمكاننا احلديث عن الثقافة العربية أو الثقافة اإلسالمية أو الثقافة األمريكية ،كوحدات خمتلفة وأحيانًا
متناقضة ،لكنها ملزمة بالتعايش بعضها مع بعض من جهة ،وكوحدات تصنع اختالف األفراد واختالف
شخصياهتم وتؤطرمها من جهة أخرى .ويف املعنى الثاين الذي يطرحه سابري تلتصق الثقافة بالفرد التصا ًقا
عضو ًيا ،ألهنا تؤسسه كهوية شخصية وكهوية غريية يف آن واحد.
10 Edward Sapir, Culture, Language and Personality: Selected Essays, Edited by David G. Mandelbaum (Berkeley,
CA: University of California Press, 1949), p. 80.
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ّأما باملعنى الثالث ،فيقدم إدوارد سابري فهماً للثقافة خمتل ًفا إىل حد ما ،وإن كان اختالف التجميع والتناقض مع
املعنيني األولني ،حيث يأخذ املعنى الثالث من املعنى األول املمتلكات أو املوروث اجلامعي للمجتمع ،ويأخذ
من املعنى الثاين فكرة تأكيد جمموعة منتقاة من العوامل دون غريها ،بحيث تشري الثقافة ،وفق هذا املعنى ،إىل
شعبا من الشعوب مكانة
«تلك االجتاهات العامة لتصورات احلياة ،والتمظهرات اخلاصة للحضارة التي تعطي ً
متميزة يف العامل»(.((1

عىل هذا املستوى تتحول الثقافة إىل مرشوع اجتامعي يمكن أن يكون النواة األساسية ملا ُيعرف باهلوية الوطنية،
أو اهلوية الثقافية لشعب من الشعوب؛ فاملكانة املتميزة التي يشري إليها سابري هنا تعني االختالف ،أي إن تلك
االجتاهات والتصورات هي التي تصنع متيز شعب من الشعوب من باقي الشعوب التي يتعايش معها يف العامل.
و«الثقافة عند سابري جيب أن ُينظر إليها كإتقان لألساليب الفردية ...وكخالصة لعبقرية اجلامعة التي تنتمي إىل
ساللة واضحة.((1(»...
هبذا حياول سابري أن يزاوج بني الفردانية واجلامعية يف مفهوم الثقافة .وأكثر ما هيمنا يف هذا الطرح هو أن الثقافة
تتأسس عىل املوروث اإلنساين ،الذي حتدث عنه سابري يف املعنى األول ،وعىل الشخصية الفردية التي حتدث
عنها يف املعنى الثاين ،وعىل العبقرية اجلامعية التي ّبينها يف املعنى الثالث .وهبذا املعنى نكون قد وصلنا إىل تعريفنا
ذي القيمة االستعاملية ،الذي سنحاول أن نقيس من خالله الفرتات التي تكون فيها الثقافة داعمة للحوار،
والفرتات التي تكون فيها داعمة للقطيعة .ففرص احلوار أو فرص القطيعة تتزايد أو تتناقص بحسب موقف
اجلامعات والشعوب من التميز واالختالف اللذين تصنعهام الثقافة.

يصنع اإلنسان احلوار أو القطيعة انطال ًقا من فعله أو رد فعله جتاه ثقافته وثقافة غريه ،أي انطال ًقا من قراءته
أو من موقفه من قراءات اآلخرين للموروث اإلنساين ،ولسلوكه أو سلوك غريه الفردي ،ولعبقرية مجاعته
أو اجلامعات األخرى ،وهذا ما ينسجم بشكل يّ
كل مع نظرة إدوارد سعيد ملعنى التفسري« :فكل املعرفة التي
تكون حول املجتمع اإلنساين (إىل حد ما الثقافة) ،وليس حول الطبيعة ،هي معرفة تارخيية ،ومن ثمة فهي
عرضة للحكم والتفسري ... ،ولكن تلك الظواهر وتلك املعطيات تأخذ قيمتها من التفسريات التي نعطيها
يوجه هذا التفسري ،وما هي أهدافه من هذا التفسري ،ويف
املفس ،وإىل من ّ
هلا ...،فالتفسري يرتبط بمن يكون رّ
قدمها اآلخرون ،سواء
أي فرتة تارخيية يأخذ هذا التفسري معناه ...ويف األخري إهنا ترتبط بالتفسريات التي ّ
بتأكيد تفسرياهتم ،أو مناقضتها ،أو مواصلتها ،فال يوجد تفسري من دون سوابق أو من دون ارتباطات بغريه
(((1
من التفسريات».

بالشكل نفسه ،يرتبط ٌّ
كل من احلوار أو القطيعة هبذا التفسري الذي نقدمه أو نستقبله بشأن العنارص الثالثة
األساسية للثقافة املشار إليها أعاله :املوروث اإلنساين ،الشخصية الفردية ،والعبقرية اجلامعية .ويشري واقع
العالقات بني ثقافات العامل وحضاراته إىل أن مجيع حاالت التفاهم والتنافر بني هذه الثقافات واحلضارات
ً
ً
مبارشا بالفهم أو بسوء الفهم لتفسرياتنا لآلخر أو تفسريات اآلخر لنا ،علماً أن التفسريات ختضع
ارتباطا
مرتبط
كليا للقاعدة التي حددناها سابقًا مع إدوارد سعيد.
ً
 12املصدر نفسه ،ص .83

13 Mohamed Tozi, «La Méditerranée entre imaginaire et réalité,» dans: Tendances interculturelles, EUROMED 2010:
Le Rapport Anna Lindh (Alexandria, Egypt: EUROMED; Fondation Anna Lindh, 2010), p. 39.
14 Edward W. Said, Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World, Rev.
ed. (New York: Vintage Books, 1997), pp. 154-155.
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مفتاحيا سيساعدنا عىل فهم العالقات بني احلضارات والثقافات
مرة أخرى تُعترب الثقافة من هذا الباب مفهو ًما
ً
والديانات؛ ففي كثري من األحيان يتأسس رصاع احلضارات عىل رصاع آخر أسامه إدوارد سعيد رصاع اجلهاالت.
ّ
فعندما جيهل أو يتجاهل شعب من الشعوب ثقافة اآلخر ،فإنه يبدأ يف التفسريات الناقصة أو املغلوطة ،ومن ثمة
يصبح من السهل جدً ا تربير العنف الرمزي والفكري والفعيل ضد أي ثقافة أو حضارة ،بدعوى التفوق وإنقاذ
املتخلفني وإحلاقهم بركب املتفوقني ،كام كان األمر يف القديم ،أو بدعوى احلفاظ عىل العامل أو إعادة التوازن إليه،
توازن ال يقبل ّ
تفسريا واحدً ا بطبيعة احلال ،كام هو األمر يف احلارض.
إال
ً

العولمة
أسال مصطلح العوملة الكثري من احلرب عىل الرغم من حداثته النسبية ،ألن كثريين يعتربونه م ْلكية مستباحة،
يمكن ألي أحد أن يتكلم حوهلا عن علم أو عن غري علم .وعندما ننتقي الكتابات اجلادة املتعلقة بموضوع
العوملة ،نُصدم بحقيقة مفادها أن نسبة كبرية من احلرب الذي أسيل يف سبيل العوملة تتحول إىل حرب ضائع أو
مهدور ليس غري .هلذا ،سنحاول التوقف عند معاين العوملة التي توضح هذا املصطلح من جهة ،وترشح من
مفتاحيا يساعدنا عىل امليض يف تطوير التحليل اخلاص
جهة ثانية تلك املعاين التي جتعل من العوملة مفهو ًما
ً
هبذه الورقة.

كثريا ،والثاين ثقايف ،وهذا هو املعنى
يمكن النظر إىل العوملة من وجهني ،األول اقتصادي ،وهو ال هيمنا هنا ً
نظرا إىل االرتباطات العضوية التي تربطه بمصطلحينا السابقني ،أي الدِّ ين والثقافة.
الذي سنتوقف عندهً ،
تشري العوملة ،عىل املستوى الثقايف ،إىل «االنتشار العاملي لألشكال واملعاين الثقافية .ذلك أن املعلومة
وتكنولوجيات االتصال فتحت الكثري من قنوات االتصال التي تتجاوز احلدود الوطنية لتخلق كمية كبرية
من الصور والعادات الثقافية اجلديدة .إهنا تتحرك برسعة حتى وإن كان هناك فروق يف كمية املعلومة وشدهتا
بني خمتلف مناطق العامل»(.((1

يتضح لنا من خالل هذا التصور كيف أن احلراك الثقايف أصبح يف عرص العوملة أكثر رسعة ،فاحلدود الوطنية
التقليدية مل يعد هلا أي معنى ،وأصبح تنقّل املعلومة يتم خارج نطاق سيطرة خمتلف وسائل الرقابة املحلية.
وعالوة عىل هذا ،فقد أصبح يف إمكان مؤسسات إنتاج املعلومة وتوزيعها التالعب بمحتواها وبشكلها ونرشها
سلبا أو إجيا ًبا يف العالقات بني الشعوب والثقافات واحلضارات .فالكل يتذكر
عىل النحو الذي يمكن أن يؤ ّثر ً
أسلوب التسيري اإلعالمي األمريكي لفرتة ما بعد  11أيلول /سبتمرب ،2001والرسعة التي حتققت هبا النتائج،
األمر الذي برر ألمريكا غزو دولتني مستقلتني واستعامرمها بأقل التكاليف املمكنة ،فالقوة اإلعالمية يف عرص
العوملة أصبحت قوة ال تقل أمهية عن القوة العسكرية والقوة االقتصادية ،بل إن هاتني القوتني مل يعد هلام أي
معنى من دون القوة اإلعالمية.

نستطيع انطال ًقا ّمما سبق أن نجزم بأن معنى املحيل ومعنى العاملي يصبحان متداخلني ومتأثرين واحدمها باآلخر؛
فام حيدث عىل املستوى االجتامعي املحيل ال يستطيع أن يتخلص من تأثريات العاملي وضغوطه ،وما حيدث عىل
املستوى العاملي ال يكاد خيلو من آثار املحيل« :العوملة من هذا املنظور هي عبارة عن تكثيف للعالقات االجتامعية
15 Imma Tubella, «Television, the Internet, and the Construction of Identity,» in: Manuel Castells, ed., The Network
Society: A Cross-Cultural Perspective (Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar Pub., 2004), p. 385.
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الدولية ،التي تربط بني املحليات املتباعدة ،بالشكل الذي جيعل األحداث املحلية متأثرة بأحداث متت أو تتم
عىل بعد الكثري من األميال ،والعكس صحيح»(.((1

إن ما هيمنا بالنسبة إىل هذه الورقة هو مدى قدرة العوملة ،من خالل ما توفّره من رسعة يف تدفق املعلومة
والديانات ،وهذا ما يعني
وانتشارها ،عىل التأثري يف مسارات احلوار بني الشعوب وبني احلضارات والثقافات ّ
أننا لن نتناول العوملة وآثارها كمعطى إجيايب ،بل سننظر إليها انطال ًقا من نوع األثر الذي متارسه عىل احلوار،
أوجها إجيابية وأخرى سلبية .فعندما تعرض وسائط اإلعالم املختلفة
وهو ما يعني بالرضورة أن العوملة حتتمل
ً
لاً
خربا يتعلق بإهانة املسلمني يف سجن أبو غريب مثلاً  ،تنتقل املعلومة برسعة مذهلة ،تاركة خلفها أثقا من
ً
الكراهية والعدوانية جتاه كل ما هو أمريكي .ولنا أن نتصور موقف مجهور املسلمني من مفكر أو داعية سالم يأيت
ليحدث املسلمني عن احلوار والتعاون والتعارف .أعتقد أن يف مثل هذه الوضعيات
بعد عرض هذا احلدث،
ّ
ستكون معركة احلوار والقطيعة حمسومة سل ًفا لصالح القطيعة.

الحوار
املقصود باحلوار هنا ليس فقط تلك االجتامعات واملؤمترات واإلنتاجات العلمية التي تظهر هنا وهناك من أجل
إبراز الفوائد املشرتكة للنقاش ،وحتى اجلدل بني احلضارات والثقافات والديانات ،بل املقصود به ً
أيضا تلك
األفعال وردود األفعال التي تقوم هبا هذه اجلهة أو تلك من أجل تربير مواقفها واختياراهتا .وهذا ما يدفعني
يصب يف دائرة التعريف باآلخر ،من أجل فهمه وإجياد سبل
إىل القول بوجود شكلني للحوار ،األول ،إجيايب
ّ
التعايش معه بشكل سلمي ومسامل .وهنا األمثلة كثرية حتى وإن مل تكن ذات فعالية كبرية ،كاحلوار املسيحي-
اإلسالمي ،وحوارات مؤسسة أديان ،واحلوارات التي ترعاها اليونسكو ...إلخ ،إذ بعد كثري من االجتامعات
الديانات الذي تب ّنته اليونسكو ابتداء من
واملؤمترات وامللتقيات يف خمتلف أنحاء العامل حول مرشوع احلوار بني ّ
سنة  ،1995كانت النتيجة الكربى املحقَّقة إمجاع املشاركني يف خمتلف حلقات احلوار من خمتلف املعتقدات
الدِّ ينية عىل(:((1
 -تعليم الشباب قيم احرتام اآلخر من أجل التعايش يف املجتمعات التعددية؛

الديانات وتفضيله؛
 -تقوية التعارف املشرتك بني ّ

الديانات يف املايض واحلارض.
 -ترقية الدراسات التي هتتم بالتفاعالت بني ّ

عىل مستوى احلوار اإلجيايب ،تبقى النتائج متواضعة جدً ا؛ إذ مل تتمكن حلقات احلوار املتعددة واملتنوعة من ترقيته
إىل مستوى أعىل من مستوى «الشعار الفضفاض والفارغ الذي تتب ّناه اجلهات صاحبة القرار من أجل تعويض
بعض املصطلحات املشبوهة كالتعدد الثقايف ،أو للرتويح عن بعض الفئات الناشطة من املجتمع»(.((1

ّأما الشكل الثاين للحوار فسلبي ،ويتأسس عىل الفعل وردود الفعل جتاه اآلخر من أجل إبراز الذات كضحية
واآلخر كمعتد جيب حشد الدعم للتخلص منه ،ويتم ذلك عرب كثري من األشكال ،عن طريق وسائل اإلعالم،

16 Anthony Giddens, The Consequences of Modernity (Cambridge, UK: Polity Press, 1990), p. 64.
17 Rosa Guerreiro, “Programme de dialogue interreligieux de l’Unesco,” Diogène, no, 205 (Janvier-Mars 2004), p.
170-173.
18 Sara Silvestri, «Comportements, interactions et praxis du dialogue,» dans: Tendances interculturelles, p. 49.
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كاحلمالت اإلعالمية ضد األديان ،والرد عىل هذه احلمالت من كل صوب ،أو عن طريق املؤسسات العلمية
واملراكز البحثية املتخصصة ،وما تكتبه هنا وهناك ضد هذا الدِّ ين أو ذاك ،أو عن طريق القنوات الدبلوماسية
والرسمية من خالل التقارير السنوية التي تنرشها دول كأمريكا ،وجتمعات دولية كاالحتاد األورويب حول
األديان واحلريات يف العامل ،وردود األفعال الدفاعية للدول املعنية هبذه التقارير .غري أن «احلوار ليس جمرد
حمادثة ،بل إنه لقاء بني الشعوب ،ومن ثمة فإنه يعتمد عىل الثقة املتبادلة ،واملطالبة باحرتام هويات اآلخرين
وسالمتهم ،ويتطلب إرادة طيبة ملسائل التأويل الشخيص للواقع واألحداث ،واالنفتاح يف الوقت نفسه عىل
تأويالت اآلخرين»(.((1

من هذا املنطلق يتأسس هدف هذه الورقة املركزي عىل البحث يف إمكانية حتقُّ ق احلوار هبذه الرشوط يف ظل
الديانات والثقافات .وال خيفى عىل أحد أن الدِّ ين والثقافة أصبحا يف عرص
الدِّ يناميكية املتسارعة ،بفعل عوملة ّ
العوملة من املوضوعات التي حتتل األمهية األوىل عىل مجيع األصعدة ،اإلعالمية والعلمية والدبلوماسية .وعليه،
فإن أي فعل حول مسائل الدِّ ين والثقافة ،يف ظل ما توفره العوملة من انتشار واسع واستهالك رسيع وقدرة غري
حمدودة عىل التالعب والتآمر ،قد يكون فعلاً داعماً
والديانات،
ودافعا للحوار اإلجيايب بني احلضارات والثقافات ّ
ً
سببا يف القطيعة واحلوار السلبي بني هذه احلضارات والثقافات والديانات ،ومن ثمة جاء
كام يمكن أن يكون ً
عنوان هذه الورقة الذي جيمع بني الدِّ ين والثقافة والعوملة كثالوث يربر احلوار أو القطيعة بني الشعوب.

لحظة القطيعة
والديانات والثقافات يشري إىل القطيعة
إن للبدء بلحظة القطيعة ما يربره؛ فتاريخ العالقات بني احلضارات ّ
أكثر ّمما يشري إىل احلوار .وتاريخ اإلنسانية حافل باملآيس التي تسببت فيها رغبة حضارة من احلضارات يف بسط
نفوذها بالقوة عىل باقي احلضارات املجاورة ،أو حتى البعيدة .من هنا سأتوقف عند حلظة القطيعة ،ألبينّ كيف
تساهم مصطلحاتنا الثالثة يف دعم فرصها.
االستشراق والقطيعة

املكرم يف القرنني احلادي عرش والثاين عرش ،وهو الذي أطلق
كانت بدايات االسترشاق األوىل مع بطرس َّ
أول مرشوع لفهم اإلسالم ،من خالل تع ّلمه اللغة العربية وترمجة القرآن إىل الالتينية ،وكتابة مص ّنفات حول
السرية النبوية هبذه اللغة ،بغرض معرفة العدو وجتاوز إخفاقات املسيحية أمام اإلسالم ،سواء يف الفتوحات أو
مؤسسا عىل مبدأ
يف اهلجامت الصليبية؛ إذ إن «اجلهد األسايس للباحثني الكنسيني األوائل لفهم اإلسالم كان
ً
‹إعرف عدوك لتهزمه›»(.((2
(((2

تواصلت موجات االستشـراق مـع املستـكشفني األنـثروبولوجـيـني واملستـرشقـني ،الذين ظلوا أوفياء
حد ما ،من خدمة املسيحية األوروبية إىل
ملبدأ «إعرف عدوك لتهزمه» ،إلاّ أهنم غيرّ وا وجهة الوالء إىل ّ

19 Douglas Pratt, “The World Council of Churches in dialogue with Muslims: Retrospect and prospect,” Islam and
Christian-Muslim relations, vol. 20, no. 1 (January 2009), p. 32.
املسيحية،
العربية
مصلح رهبنة كلوين يف فرنسا سنة ُ ،1122عرف باسم ّ ،Pierre le Vénérableأما يف الثقافة
بندكتي،
فرنيس
 20راهب
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ

املكرم.
فقد ُعرف باسم بطرس َّ

21 Zachary Lockman, Contending Visions of the Middle East: The History and Politics of Orientalism, Contemporary
Middle East; 3, 2nd ed. (Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2010), p. 29.
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خدمة القوى االستعامرية« :لقد اس ُتعمل االسترشاق كتابع لالستعامر ،فاملعرفة التي كان يوفرها حول
الشعوب املستعمرة كانت تقدم للمستعمرين الوسائل التي ّ
متكنهم من ضامن انصياع الشعوب املستعمرة
للقوى األوروبية»(.((2
املوجهة إىل االسترشاق واملسترشقني ،تغيرّ ت األبحاث
بعد اهنزام احلركة االستعامرية ،ويف إثر االنتقادات العلمية َّ
وحتول املسترشقون إىل الدراسات اإلسالمية والرشق األوسطية واإلسالمولوجيا ،فحدث التغيري عىل
شي ًئا ماّ ،
مستوى تسميات االختصاص ،إلاّ أن اجلوهر واألهداف والوالءات بقيت ثابتة .ذلك أن اجلوهر بقي هو نفسه
تقريبا مع بعض التغريات املنهجية التي فرضتها التطورات التي عرفتها العلوم االجتامعية واإلنسانية بعد احلرب
ً
العاملية الثانيةّ .أما اهلدف ،فيتمثّل دائماً يف معرفة العدو االحتياطي الذي ُقدِّ م كبديل للتهديد الشيوعي من أجل
تأكيد السيطرة الغربية املزمنة .ويف حني أن الوالءات حتولت من القوة االستعامرية إىل القوى الغربية ،تبقى
الثقافة اليهودية-املسيحية القاسم املشرتك بني القوى املسيحية والقوى االستعامرية والقوى الغربية(.((2
أساسيا للحظة القطيعة ،هو تلك األعامل
ما يدفعنا إىل اعتبار االسترشاق بأشكاله القديمة واحلديثة مكونًا
ً
االسترشاقية الضخمة التي حاولت أن تؤسس عىل نحو علمي ومعريف لرصاع أزيل بني اخلري اليهودي-املسيحي
قدم خدمات منهجية وعلمية جليلة للمعرفة والثقافة
والرشّ اإلسالمي .وعىل الرغم من وجود اجتاه استرشاقي َّ
استرشاقيا آخر مل يعمل إلاً عىل
اجتاها
اإلسالمية ،باعتبارها جز ًءا ال يمكن جتاوزه من احلضارة اإلنسانية ،فإن ً
ً
توسيع اهلوة ،والبحث عن األدلة من داخل الرتاث اإلسالمي والعريب ،لتأكيد الشكوك اليهودية-املسيحية نحو
(((2
اإلسالم واملسلمني .ويف هذا الصدد يؤكد إدوارد سعيد أن أعامل املسترشقني «تؤكّ د بال حذر عىل شخصنة
الكيانات الكربى املسامة (الغرب) و(اإلسالم) فيجري التعامل مع مسائل هوياتية معقدة من هذا النوع كأهنا يف
عامل أفالم كرتونية يتصارع فيها بباي وبلوتو بال رمحة ،بحيث يكون األول ،وبشكل دائم ،ممثلاً للخري املطلق،
وتكون له الغلبة يف مجيع احلاالت»(.((2
إذا ما كان من متطلبات احلوار اجلاد واإلجيايب ،كام أوىص بذلك كثري من املؤمترات ،تقوية التعارف املشرتك
وتعميق الثقة املتبادلة بني الشعوب واحلضارات والثقافات والدِّ يانات ،فإن ما قام به الكثري من األعامل
االسترشاقية القديمة واحلديثة كان يصب دائماً يف عكس االجتاه ،ألن هذه األعامل مل تعمل إلاّ عىل تعميق اجلهل
باآلخر ومن ثمة تقوية الشك ،بحيث مل يعد املسلمون يثقون حتى باملسترشقني من ذوي النوايا الطيبة ،وأصبح
الكل بالنسبة إليهم مصدر خطر ،ألهنم يعملون بشكل أو بآخر عىل التالعب بمقدسات املسلمني خدمة
ألهداف الثقافة اليهودية-املسيحية.
الدين والقطيعة
ِّ

نتتبع الرصاعات
يعترب عدد من املفكرين ،خاصة الغربيني ،أن الدِّ ين سيكون أرض املعركة يف األزمنة املقبلة .وعندما ّ
22 Thomas Brisson, “La Critique arabe de l’orientalisme en France et aux États-unis: Lieux, temporalités et modalités
d’une relecture,” Revue d’anthropologie des connaissances, vol. 2, no. 3 (2008), p. 507.

 23يعود الربط بني اليهودية واملسيحية يف مصطلح واحد (اليهودية-املسيحية =  )Judeo-Christianإىل الوحدة التارخيية بني
وحدت بينهام ،وإىل العالقات االجتامعية الوثيقة بني أتباع الديانتني ،لدرجة أنه أصبح من
الديانتني ،والتحالفات االسرتاتيجية التي ّ
الصعب التمييز بني املجتمعات املسيحية واملجتمعات اليهودية.
 24شخصنة = جعل األمور شخصية .Personifying

25 Edward W. Said, “The Clash of Ignorance,” Nation, 22/10/2001, p. 1, on the Web: <http://www.thenation.com/
doc/20011022/said> (Accessed on 25/11/2010).
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املسلحة الكربى يف العامل ،تلك التي اندلعت يف كثري من املناطق بعد اهنيار االحتاد السوفيايت ،نجد أن الدِّ ين كان
حارضً ا دو ًما بشكل أو بآخر ،األمر الذي يدعونا إىل اعتباره واحدً ا من العنارص األساسية املحددة للحظة القطيعة.
وحتى يف احلاالت التي ال تكون فيها هذه الرصاعات مرتبطة بالدِّ ين بشكل مبارش ،فإن األيديولوجيا ،وبتحالف
حتول ،بشكل سهل ورسيع ،كل يشء ،بام يف ذلك حرب العصابات واألعامل
مصلحي مع وسائل اإلعالمّ ،
اإلجرامية العادية ،إىل حروب دينية مقدسة ،تستدعي التجنيد الشامل ألتباع هذا الدِّ ين أو ذاك.

ما يشجع الدِّ ين عىل املسامهة يف إدامة حلظة القطيعة ،هو موقف الشعوب من الدِّ يانات ،وحماولة كل واحد
من هذه الشعوب فرض موقفه عىل اآلخر بالقوة .ولتوضيح هذه الفكرة ،سنتوقف عند العالقة بني املسلمني
والغرب ،وكيف أن موقف كل واحد من اآلخر ،وحماولة كل منهام إرغام اآلخر عىل قبول موقفه ،مها اللذان
يسامهان يف تأزّ م العالقة بينهام ،وجيعالن من حالة الرصاع بينهام حالة مزمنة.

تعارضا واختال ًفا بني موقف املسلمني والغربيني من املسألة الدِّ ينية .ويعرض الباحث حممد
ً
واحلال ،أننا نجد
توزي نتائج تقرير أنا ليند  ،2010حيث يرى أن يف دول أوروبا الشاملية ،كالسويد وأملانيا ،خيصص  1.6يف املئة
و 2.6يف املئة عىل التوايل مكانة للدِّ ين يف تربية أوالدهم .ويف دول كفرنسا وإسبانيا ،يعترب  06يف املئة و 07يف
املئة أن القيم الدِّ ينية جيب أن تكون ضمن القيم التي من الرضوري نقلها إىل األطفال عن طريق الرتبية والتنشئة
االجتامعيةّ .أما يف دول جنوب املتوسط ورشقه ،فنجد أن  32يف املئة يف سورية و 50يف املئة يف مرص يرون أن
الدِّ ين جيب أن يكون ضمن القيم الواجب نقلها إىل األطفال( .((2واملسلمون يمنحون الدِّ ين اإلسالمي مكانة
مركزية يف حياهتم ،فاإلسالم يف نظر املسلمني دين شامل مجيع مناحي احلياة؛ ّأما بالنسبة إىل الغربيني ،فالدِّ ين
حيتل مكانة هامشية ،علماً أن هتميش الدِّ ين ماض عندهم يف التزايد من سنة إىل أخرى.
انطال ًقا من هذين الرأيني ،يربز املوقف الثاين الذي يشري إىل موقف املسلمني والغربيني بعضهام من بعض،
علماً أنه موقف أماله موقفهام األول من الدِّ ين ،إذ يعترب املسلمون أن اإلسالم هو الدِّ ين الذي جيب أن
يسود الكون ،ومن ثمة فكل خمالف له هو خمالف للحقيقة بعيد عن الصواب ،وآيل للهالك ،ولذا وجب
إنقاذه حتى ولو باستعامل العنف .من اجلهة األخرى ،يعترب الغربيون أن املسلمني ،وبسبب موقفهم هذا من
الدِّ ين ،ظلوا خارج احلداثة ،أو أهنم دخلوا إىل احلداثة بشكل مأساوي ،ألهنم قاموا بتحديث جمتمعاهتم من
عدة جوانب ،اجتامعية وتقنية واقتصادية ،لكنهم ال يزالون ،عىل مستوى القيم احلداثوية ،خارج احلداثة،
وال يزالون متشبثني بشكل َم َريض بامضيهم الدِّ يني ،بشكل يثب ّتهم يف التخلف .من هنا ،وجب إنقاذهم حتى
أيضا .إ ًذا نحن أمام تطرفني يريد ّ
ولو استدعى األمر استعامل العنف ً
كل واحد منهام أن يتغلب عىل اآلخر،
وهذا ما جيسد يف نظري القطيعة« :يف احلوار بني الثقافات ،تكون العالقة بني اإلسالم والغرب أساسية.
مسمى مشرتك ،نشري من خالله إىل العامل اإلسالمي كله بالرغم من تنوعه :مصطلح عام
فاإلسالم هو
ّ
يصب فيه املخيال( ((2التارخيي الغريب الكثري من الالشعور .ويشري هذا املصطلح إىل جمتمع تكون فيه الدولة
والسلطة منظمتني وفق القيم الدِّ ينية التي يمليها القرآن .ولكن احلداثة هي ً
أيضا مسمى مشرتك ،يشري إىل
املؤسس عىل القانون البرشي ،ال القانون اإلهلي ،عىل العدالة القضائية وعىل التساوي يف فرص
املجتمع
َّ
26 Tozi, p. 41.

 27املخيال=  Imaginaryمصطلح تأسس يف الثقافة الغربية ،وعىل وجه اخلصوص ،يف علم النفس عىل يد جاك الكان ،ثم استوعبه باقي
العلوم االجتامعية ،وبخاصة علم االجتامع للداللة عىل التصورات اجلامعية التي يؤسسها املجتمع كنتيجة لتفاعالته املختلفة مع كل ما
حييط به ،والتي يتب ّناها كمؤطر مجاعي يوجه مساراته االجتامعية والثقافية واحلضارية .للتوسع أكثر ،انظرMalek Chebel, L’Imaginaire :

.)arabo-musulman, Quadrige. Essai (Paris: Presses universitaires de France, 2002
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الوصول إىل مناصب التمثيل السيايس ،مثلها مثل اإلسالم ،الذي ُيعترب متثيلاً ثاب ًتا حلقيقة متباينة وديناميكية،
فاحلداثة هي ً
أيضا اختزال ثابت للحقائق املتنوعة»(.((2

يف ظل األحكام املسبقة واملفاهيم االختزالية املتبادلة ،ال يمكن إلاّ احلديث عن القطيعة ،بل عن تعميق القطيعة؛
فام دام املسلمون يعتربون أنفسهم أهل احلقيقة املطلقة ،والغربيون يعتربون أنفسهم امللاّ ك احلرصيني للحداثة
تزين به اللحظات الدبلوماسية التي تضطر الفريقني
وقيمها ،فإن مجيع حماوالت احلوار ال تعدو أن تكون
ً
ديكورا َّ
إىل االلتقاء بفعل ضغط السياسة واالجتامع واالقتصاد.

تستغل الدوائر العلمية والدوائر السياسية ،الغربية عىل وجه اخلصوص ،هذه العالقة املتأزمة بني املسلمني
راهن عليهم من أجل إحداث التغيري املرجو يف االجتاه املراد.
والغربيني ،من خالل البحث عن حلفاء حمتملنيُ ،ي َ
وبالفعل ،يقسم الغرب املسلمني إىل أصوليني متطرفني وآخرين وسطيني ومساملني ،ويراهنون عىل اإلسالم
الوسطي من أجل إقناع املسلمني بتب ّني مبادئ احلداثة الغربية ،يقول لويس« :احلركة التي تُدعى هذه األيام
باألصولية ليست هي النموذج اإلسالمي الوحيد .هناك نامذج أخرى متنورة ومتساحمة يمكن أن تساعد عىل
إهلام اإلنجازات العظيمة للحضارة اإلسالمية يف املايض .ونحن نأمل أن هذه النامذج سوف تنترص مع مرور
الوقت .ولكن قبل أن حتسم املسألة سيكون هناك رصاع قاس ال نستطيع أن نفعل جتاهه سوى القليل إن مل
يكن ال يشء»(.((2

إن املتتبع للخطاب اإلعالمي ،وحتى العلمي ،الذي هيتم بالعالقة بني املسلمني والغربيني ،يالحظ بكل
وضوح هذه النزعة التميزية بني إسالمني :إسالم جيب حماربته بال هوادة ،وإسالم جيب استيعابه بذكاء،
تضخم صفوف اجلناح األول ،وليكتسب حلفاء من الداخل ينوبون عنه يف حماربة ما ُيعترب
ليتفادى الغرب
ّ
الرشّ املحدق باحلضارة الغربية .إهنا نوع من االسرتاتيجيا احلربية االستباقية ،التي يراد من ورائها نقل
احلرب بعيدً ا عن حدود الغرب الطبيعية« :عىل شاكلة غريه من األديان ،عرف اإلسالم فرتات نفخ فيها
روح الكراهية والعنف يف أتباعه ،ومن سوء حظنا ،أن جز ًءا من العامل اإلسالمي -ليس كله ،بل وال يشكل
األغلبية -ال يزال يرزح حتت وطأة هذا املرياث ،ومن سوء حظنا أن غالبية -وليس كل -هذه الكراهية
والعنف موجهة ضدنا يف الغرب»(.((3

إن مسامهات األكاديميني يف توسيع اهلوة بني املسلمني ،تصب يف توسيع اهلوة بني املسلمني والغربيني يف الوقت
نفسه .واملسلم اليوم ،وبفعل ما أتاحته العوملة من نقل رسيع للمعلومات ،أصبح أكثر قدرة عىل املالحظة
يسميه اإلسالم الوسطي
واملقارنة ،وأرسع يف االستنتاج ،وأصبح الغرب من حيث ال يدري يدفع حتى ما ّ
لاّ
دفعا نحو التطرف .ذلك أن احلداثة التي يريدها الغرب للمسلمني ليست يف نظر الكثريين إ غطاء لالستغالل
ً
واالستعامر ،ودليلهم يف ذلك مساندة احلضارة الغربية لألنظمة التي ختدم مصاحلها حتى ولو كانت جمافية لقيم
احلداثة التي يبرش الغرب هبا .واألكاديميون الغربيون يتحدثون «باختزال عىل نحو غري مسئول عن يشء ما
ً
بسيطا يمكنهم أن يطلقوا
يدعى ‹اإلسالم› ،باستخدام هذه الكلمة املفردة ،يبدو أهنم يعتربون اإلسالم شي ًئا
عليه تعميامت إمجالية جتسد ألفية ونصف من التاريخ اإلسالمي ،ويصدروا ،دون خجل ،تلك األحكام املتعلقة
بالتضاد بني اإلسالم والديمقراطية ،واإلسالم وحقوق اإلنسان ،واإلسالم والتقدم»(.((3
28 Michele Capasso, “Islam, Occident et Modernité,” dans: Tendances interculturelles, p. 71.

 29لويس وسعيد ،ص .31
 30املصدر نفسه ،ص .11-10
 31إدوارد سعيد ،اآلهلة التي تفشل دائام ،ترمجة حسام الدِّ ين خضور (دمشق :التكوين للطباعة والنرش ،)2003 ،ص .45 -44
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يف املقابل ،نجد السياسيني الغربيني يتعاملون بال حتفظ وال حرج مع أولئك الذين يصفهم األكاديميون بأعداء
مرة أخرى نجد أنفسنا يف جو ال يشجع إلاّ عىل القطيعة والتنافر .فبعد
الديمقراطية وحقوق اإلنسان والتقدمّ .
انتهاء احلرب الباردة ،وبعد تأكيد اهليمنة األمريكية عىل الغرب وجتسيدها ،اجته معظم تفكري الغربيني نحو
تشخيص ما يعتربونه العدو االحتياطي الذي جاء ليخلف التهديد السوفيايت ،فكانت النتيجة العظمى لألبحاث
التي قامت هبا خمابر ومراكز الغرب حول املسلمني ،هي املزيد من الشك والريبة واخلوف والتعصب .لقد برز
يف الغرب بعد احلرب الباردة« :إمجاع حول اإلسالم املنبعث أو األصويل ،أنه التهديد اجلديد الذي حل حمل
الشيوعية ،...بل عىل العكس دفعهم إىل اجلوقة التي تردد وجهة نظر السياسة السائدة ،يرسعوهنا إىل تفكري
تعصب وخوف ،بدل املعرفة
متحد أكثر،
وتدرجييا إىل إحساس غري عقالين أكثر‹ ،أننا› مهددون ‹منهم› والنتيجة ّ
ً
(((3
واملصالح املشرتكة لألمم والشعوب» .

إن أهم مؤرش عىل خطر هذا النوع من الفكر عىل خمتلف مسارات احلوار ،أو عىل األقل عىل العالقات بني
الثقافات واحلضارات ،هو العودة القوية ،يف الكثري من الدول الغربية ،لليمني املتطرف الذي خبا ضوؤه
عرشات السنني؛ عودة ّ
غذهتا أفكار عدد من األكاديميني الذين مل يقوموا إلاّ بتلطيف وعقلنة البشاعات التي
كان يؤمن هبا الفاشيون والنازيون.

العولمة والقطيعة

حيدد غيدنز( ((3للعوملة أربعة أبعاد أساسية :نظام الدولة الوطنية ،ونظام التقسيم الدويل للعمل ،ونظام االقتصاد
الرأساميل الدويل ،والنظام العسكري العاملي .وتتمثل املهمة األساسية ألنصار العوملة اليوم يف البحث يف كيفيات
خلق االنسجام بني هذه األبعاد األربعة ،من خالل توحيد معامل الدولة الوطنية ،وإخضاعها ملعايري وقيم وحتى
ملنظومة قانونية عاملية مشرتكة وموحدة ،عن طريق دفع الدولة الوطنية إىل املصادقة عىل االتفاقات الدولية،
جزئيا
كاتفاقات حقوق اإلنسان ،وحقوق األطفال ،وحقوق املرأة ،علماً بأن الكثري من هذه االتفاقات يتعارض ً
كليا مع بعض القيم واملعايري والقوانني املحليةّ .أما بالنسبة إىل باقي األبعاد ،فيجري جتسيدها من خالل عدد
أو ً
كبعد
من املنظامت الدولية ،كمنظمة العمل الدولية ،ومنظمة األمم املتحدة ،واملنظمة الدولية للتجارة« :فالعوملة ُ
عامليا»(.((3
جديد للوجود اإلنساين ،ال يمكنها أن تتجسد كلية ،إلاّ إذا تأسست عىل قيم متقاسمة ً

ولكن كيف يمكن تقاسم هذه القيم؟ وهل يكون االشرتاك يف القيم عن طريق احلوار؟ أم عن طريق القوة
والقرس؟ تشري املؤرشات األوىل لبداية القرن الواحد والعرشين إىل أن هناك رغبة يف فرض شكل حمدد من القيم،
كثريا ما ختتلط مع القيم اليهودية-املسيحية ،وكل من يرفض هذا الشكل يص َّنف
هي قيم احلداثة الغربية ،التي ً
ضمن حمور الرش أو ضمن مصادر هتديد احلضارة الغربية أو اليهودية-املسيحية .ويمكن حرص هذه املؤرشات
يف -1 :احلرب االقتصادية غري املعلنة التي تشنها منظمة التجارة الدولية من أجل إدراج االقتصاديات التي
تنشط خارج الفضاء اليهودي-املسيحي كروافد مدعمة ومطعمة لالقتصاد الغريب أو اليهودي-املسيحي(،((3
 32املصدر نفسه ،ص .45

33 Giddens, p. 71.
34 Stepanyants Marietta, «Marqueurs culturels et valeurs universelles,» Diogène, no. 219 (Juillet-septembre 2007),
p. 20.

 35تشري الطروحات احلديثة إىل االرتباطات القوية بني مجيع القوى االجتامعية املختلفة ،سياسية واقتصادية وثقافية ودينيةّ .أما الربط بني
االقتصاد والديانتني اليهودية واملسيحية ،فهو من باب أن االقتصاديات املسيطرة عىل العامل اليوم هي االقتصاديات التي تنتمي ،أو يمتلك
رأس ماهلا اليهود واملسيحيون ،بحيث مل يعد يف إمكاننا نفي عالقة االقتصاد بالرصاعات الدِّ ينية ،فاملقاطعة االقتصادية للسلع التي تعتقد
املجتمعات اإلسالمية أن رأس ماهلا هيودي ومسيحي ،هي اليوم من بني أهم أسلحة الرصاع بني الثقافتني اإلسالمية واليهودية-املسيحية.
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منافسا له (االقتصاد الصيني ،اقتصاديات نمور آسيا،
ويف املقابل معاقبة كل اقتصاد حياول أن يكون
ً
واالقتصاديات اإلسالمية)؛  -2احلرب اإلعالمية املنظمة واملمنهجة ضد اإلسالم واملسلمني ،وهي التي أدت
إىل تزايد اإلسالموفوبيا( ،((3والتايل إقناع الغربيني ،ومن بعدهم املسلمني أنفسهم ،برضورة تعميم الثقافة
اليهودية-املسيحية كمالذ وحيد وأوحد يضمن للعامل األمن والسالم (اإلساءة إىل الرموز اإلسالمية ،اإلساءة
إىل املسلمني ،استعامل صورة نمطية سلبية لإلسالم وللمسلمني يف السينام واإلعالم اليهودي-املسيحي)؛ -3
احلرب العسكرية ضد كل من مل تنفع معهم احلربان االقتصادية واإلعالمية ،من أجل ترويض هذه األنظمة
وإرغامها عىل االنسجام مع القيم العاملية أو اليهودية-املسيحية (احلرب عىل العراق ،احلرب عىل أفغانستان،
احلرب عىل ليبيا ،قرع طبول احلرب عىل إيران ،احلرب عىل لبنان).
هذه املؤرشات كلها تدخل يف منطق اهليمنة الغربية ،أو لنقُ ل األمريكية ،باعتبار أن أمريكا تسيطر منذ هناية احلرب
العاملية الثانية عىل التحالف الغريب؛ منطق ال يعمل إلاّ عىل تعميق القطيعة .إنه منطق تأسس منذ زمن طويل
وأعلنه الرئيس األمريكي هاري ترومان منذ سنة « :1947جيب أن يتب ّنى العامل كله النظام األمريكي ،ألن النظام
عامليا»(.((3
هذا ال يستطيع أن يعيش يف أمريكا إلاّ إذا أصبح نظا ًما ً
وبالفعل ،هذا ما حتقق اليوم للواليات املتحدة األمريكية بنسب متفاوتة ،فبعد مرور ما يزيد عىل نصف قرن
عىل هذا الترصيح ،نالحظ أن أمريكا تسيطر عىل مجيع جماالت احلياة ،من املوضة إىل األفالم إىل املال ،إذ إهنا
ودبلوماسيا وعسكر ًيا بشكل مل نشهد له مثيل منذ عهد اهليمنة الرومانية؛ فالواليات
ثقافيا واقتصاد ًيا
ً
تسيرّ العامل ً
املتحدة ،بتعداد سكاين ّ
يقل عن  5يف املئة من سكان العامل ،متثّل ما يقارب ربع النشاط االقتصادي العاملي .وهي
تقود ً
أيضا الثورة اإلعالمية ،إذ تُعد ما يقارب  75يف املئة من «النوبليني»( ((3يف العلوم والطب واالقتصاد،
(((3
وتسيطر ً
أيضا عىل التجارة واألعامل والبنوك ،كام تسيطر من حيث عدد األبحاث اجلامعية ونوعيتها .

خصوصا ،منذ هناية احلرب العاملية
من يتأمل هذه الوضعية ،واملكاسب التي حققها الغرب عمو ًما وأمريكا
ً
الثانية ،يدرك بسهولة أن دعاوى احلوار ليست ّ
إال هتديدً ا هلذا الشكل من العوملة ،ومن ثمة ،يساعد جو القطيعة
أرباحا ومكاسب ال يمكن التنازل عنها بسهولة .وهذا
أكثر عىل استمرار هذا الشكل من العوملة ،الذي يدر
ً
بالفعل ما أدركته شعوب العامل اإلسالمي ،وحتى الكثري من القيادات السياسية؛ إذ اعترب الرئيس اإليراين
هدامة هتدد احلوار بني الثقافات ،فالنظام العاملي
السابق حممد خامتي يف أحد خطاباته أن« :العوملة هي قوة ّ
اجلديد والعوملة اللذان تريد بعض القوى أن تفرضهام عىل العامل اإلسالمي ،يشبهان إىل حد ما االستعامر اجلديد،
هذه اإلمربيالية هتدد التفاهم املتبادل بني الدول ،وهتدد االتصال واحلوار بني الثقافات”(.((4

املؤسس ضد
 36اإلسالموفوبيا =  Islamophobiaمصطلح أسسه تقرير  Runnymede Trustسنة  1991للداللة عىل العداء غري
َّ
املسلمني ،ومن ثمة اخلوف والكراهية جلميع املسلمني أو ملعظمهم .للتوسع أكثر انظرJonas R. Kunsta, David L. Sam and Pall :
Ulleberg, “Perceived Islamophobia: Scale Development and Validation,” International Journal of Intercultural Relations,
.>4/12/2012, on the Web: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2012.11.001
37 Jan Nederveen Pieterse, “Hyperpower Exceptionalism: Globalization the American Way,” in: Ulrich Beck, Nathan
Sznaider and Rainer Winter, eds., Global America?: The Cultural Consequences of Globalization, Studies in Social and
Political Thought (Liverpool: Liverpool University Press, 2003), p. 78.
 38النوبليني = احلاصلني عىل جائزة نوبل.

39 Robert J. Lieber and Ruth E. Weisberg, “Globalization, Culture, and Identities in Crisis,” International Journal of
Politics Culture and Society, vol. 16, no. 2 (Winter 2002), p. 277.
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لعل أهم األرضار التي يمكن للعوملة أن تلحقها باحلوار بني الثقافات ،هو القدرة اهلائلة عىل رسعة نقل املعلومة
ونرشها ،بحيث أصبح املسلم يعرف كل ما يقوله اآلخر عنه ،والعكس صحيح ،ومن ثمة أصبح رد الفعل أكثر
وإرضارا بالعالقات بني الشعوب والثقافات .لقد كان ما قيل عن اإلسالم واملسلمني ورموزمها
رسعة وتطر ًفا
ً
يف العصور الوسطى أخطر وأبشع من اإلساءات إىل اإلسالم التي نسمع عنها اليوم ،والتي بلغت ذروهتا مع
الرسومات الكاريكاتورية وترصحيات البابا بندكت السادس والفيلم اهلولندي؛ ففي العصور الوسطى كان
وأشعارا ،مليئة باإلساءات إىل الرسول حممد (ﷺ)
قصصا شعبية وروايات
األوروبيون يتداولون يف ما بينهم
ً
ً
وألتباعه؛ ففي أخف هذه اخلرافات املتداولة وطأة ،كان يقال عن الرسول أنه جمرد كاردينال مسيحي انشق
عن البابوية وأسس لنفسه وألتباعه دي ًنا جديدً اّ ،أما يف أثقلها ،فكانوا ينعتون املسلمني باهلمجيني واألوباش،
ويرمون رسوهلم بالشذوذ اجلنيس .كام روجوا لفكرة االنتقام اإلهلي من رسول املسلمني ،حيث كانوا يتداولون
يف ما بينهم أن الرسول مات ميتة فيها الكثري من العرب ملن أراد أن يتجرأ عىل اهلل وعىل املسيحية.((4(...

مع ذلك ،مل تكن هناك ردود أفعال قوية ،ألن املسلمني مل يكونوا يعلمون هبذه اإلساءات ،أو أهنم كانوا يعلمون
هبا بشكل متأخر ،وهذا ما قضت عليه العوملة ،بحيث أصبحت املعلومة تُنقل إىل املسلمني مبارشة ،ومن ثمة
وكثريا ما يتناسى املسلمون أن إساءات مجة قيلت للرسول وهو حي
أصبح رد الفعل أرسع وأشد راديكالية،
ً
يرزق .فالعوملة اليوم ،وبقدراهتا اهلائلة عىل نقل املعلومة ،تساهم بشكل مبارش يف تعميق اخلالفات بني الشعوب،
بل وختلق تصدعات ال يمكن رأهبا.

إن اإلساءة إىل املسلمني ورموزهم ممارسة متجذرة يف الثقافة اليهودية-املسيحية ،التي ال تعرتف أصلاً بالدِّ ين
اإلسالمي ،وهي يف نظري من ثوابت احلوار السلبي بني األديان ،التي زادهتا العوملة قوة وراديكالية ،سواء من
حيث الفعل أو من حيث رد الفعل .قبل العوملة ،كان اهلدف من اإلساءة إىل املسلمني تربير الكراهية ضدهم
وتقويتها ،من أجل جتنيد املزيد من األتباع ملقاومة املد اإلسالمي الزاحف آنذاك ،ومنع املسيحيني من التحول إىل
ِ
اإلسالم .أما اإلساءات يف عهد العوملة ،فتب ّنت ،إضافة إىل هذا اهلدف ،هد ًفا جديدً اِ ،
ومستف ًزا يف الوقت
خطرا
ّ
نفسه ،فلم يعد الغرب ييسء إىل املسلمني من أجل تربير الكراهية ضدهم وتقويتها ،وال من أجل تربير عنف
املسلمني والعنف ضد املسلمني فحسب ،بل إنه يريد ً
أيضا أن تصبح القيم!!! املشمولة هبذه اإلساءات مشرتكة
يتقبلوا هذه اإلساءات ويعرتفوا
بني مجيع ثقافات العامل .واألكثر استفزازً ا من هذا أنه يريد من املسلمني أن ّ
هبا كنقائص جيب عليهم التخلص منها ،حتى ُيسمح هلم باالندماج يف الثقافة العاملية أو املعوملة ،أي الثقافة
اليهودية-املسيحية.

لحظة الحوار
احلوار هو عبارة عن تبادل لآلراء واألفكار بالدرجة األوىل ،لكنه ً
أيضا أسلوب يسمح لنا بتحديد هوياتنا
وهويات اآلخرين؛ فام يقال عني أو ُيفعل يب هو يف هناية املطاف حتديد لألنا بالنسبة إىل اآلخر ،وحتديد لآلخر
بالنسبة إ ّيل ،ومن ثمة يمكننا القول إن حتديد حمتوى األنا ،أي هوية األنا ،أو حمتوى اآلخر ،أي هوية اآلخر ،هو
والديانات وجوهره .وهبذا املعنى ،ليس احلوار جمرد اجتامعات جيري فيها السعي
لب احلوار بني احلضارات ّ
ّ
وبينا ،بل إنه مجيع األفعال وردود األفعال التي تساهم يف بناء األنا ويف بناء اآلخر.
إىل تقريب الرؤى ،كام سبق ّ
41 Lockman, p. 35.
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انطال ًقا ّمما سبق ،يمكننا القول إن احلرب عىل املسلمني واهلجامت «اإلرهابية» عىل الغرب ،هي شكل من أشكال
احلوار بنتائج مزدوجة؛ إذ يساهم هذا احلوار يف بناء األنا واآلخر من جهة ،ويساهم من جهة ثانية يف إثارة
أشكال جديدة من احلوار :حوار ذايت/حوار مع اآلخر؛ حوار دفاعي/حوار هجومي؛ حوار علمي/حوار
تقريبا عىل واحدة من
إعالمي؛ حوار سيايس/حوار ديني .فاحلوار بني احلضارات والثقافات والديانات ينبني
ً
هذه الثنائيات ،أو عىل جمملها.
تشري الثنائية األوىل إىل تساؤل مهم يتعلق هبوية من نحاور :هل األولوية يف أن نحاور اآلخر ،أم يف أن نحاور
والديانات ،وبالرغم من انسجامها الظاهري،
ذواتنا؟ ينطلق هذا التساؤل من مس َّلمة مهمة هي أن الثقافات ّ
تتميز بالتعدد والتنوع الداخيل ،وهو ما جيعل مسألة احلوار الداخيل مسألة جوهرية وذات أولوية.

أما الثنائية الثانية ،فتتعلق بمحتوى احلوار :هل نحاور اآلخر من أجل إثبات حسن نيتنا أم من أجل إثبات
سوء نية اآلخر ،وهذا انطال ًقا من انعدام الثقة ،الذي يمثّل القاسم املشرتك يف مجيع حلقات احلوار بني
والديانات.
الثقافات ّ

الثنائية الثالثة تطرح إشكالية عقالنية احلوار :هل جيري احلوار عىل أسس علمية ومنهجية ،يراد من ورائها حتقيق
نتائج مفيدة للجميع ،أم أننا نريد معاجلة إعالمية ،تتوقف عند الربوتوكوالت والدبلوماسية ،وال تسعى إلاّ إىل
نتائج سطحية ُيقصد من ورائها تغطية عثرات الدوائر السياسية واألمنية؟
ويف الثنائية الرابعة ،تطرح مسألة الدِّ يني واملدين :هل ُيقصد باحلوار التقريب بني الثقافات ،باعتبارها جز ًءا من
احلياة املدنية ،ومن ثمة هو حوار مفتوح عىل مجيع الفاعلني االجتامعيني ،أم أنه حوار ديني ُيقصد من ورائه
مفتوحا إلاّ لرجال الدِّ ين؟ ويف هذا املستوى تُطرح مسألة
التقريب بني الديانات ،ومن ثمة لن يكون هذا احلوار
ً
مكانة رجال الدِّ ين ومركزهم يف النسق االجتامعي هلذه اجلهة أو للجهة األخرى ،علماً أن هذا املركز وهذه املكانة
يتحكامن يف نتائج احلوار حتكماً شديدً ا.

تشري هذه الثنائيات إىل تعقّد مسألة احلوار وصعوبتها؛ فاحلوار حتدٍّ كبري وغري معروف النتائج .إنه مغامرة يمكن
«مثُل احلوار وتطلعاته ال ترتجم دو ًما إىل حقيقة ،فمن جهة تتمركز حتفظات
أن حتمل الكثري من املفاجآتُ :
املسلمني حول اعتبارهم احلوار شكلاً معدلاً من أشكال اإلمربيالية املسيحية اجلديدة ،أو استعامر ثقايف ،كام أن
نوعا من الرومانسية الربيئة ،التي تنتهي باالصطدام
هناك الكثري من املسيحيني ّممن يعتربون احلوار مع املسلمني ً
(((4
بخطر التطرف اإلسالمي ،فااللتزام باحلوار هو حتد كبري ال خيلو من املخاطر» .

إن أكرب حتدٍّ يواجه حلظة احلوار هو قدرهتا عىل حمو آثار حلظة القطيعة التي استمرت قرونًا من الزمن ،ومن ثمة
تصبح مسألة معرفة الذات واآلخر ،وإعادة جسور الثقة بينهام ،مسألة حمورية يف أي مسار للحوار .وهلذا يمكننا
أن نتفهم املسار البطيء والنتائج اهلزيلة التي حققتها مشاريع احلوار التي ُأعلنت يف كثري من املحافل الدولية.
االستشراق والحوار

وعوضا عن
ً
تواصلت املوجة االسترشاقية عرب الزمن باألشكال نفسها املعلنة يف حلظة القطيعة ،ولكن هذه املرة،
شعار «إعرف عدوك حتى هتزمه» ،أصبحنا أمام شعار آخر هو «إعرف اآلخر حتى تتعايش معه» .وعندما نمعن
النظر يف األعامل املنجزة بشأن اإلسالم يف املايض ويف احلارض ،نجد ،بالرغم من التوجهات العدائية التي جرى
42 Pratt, p. 32.
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توضيحها سابقًا ،الكثري من التفاعل اإلجيايب بني الثقافتني .إذ إن الغرب اليهودي-املسيحي ،وبالرغم من تعنته
يف رفض االعرتاف بفضل احلضارة اإلسالمية ،نجده قد استقر يف هناية املطاف عىل االعرتاف ألهل الفضل
بفضلهم ،كام ال يستطيع املسلمون اليوم إنكار فوائد احلضارة الغربية عىل حارضهم ،أتعلق األمر بالنواحي
التقنية أم املعرفية أم االجتامعية وحتى السياسية« :يف إسبانيا وصقلية ،حيث تعايش املسلمون واملسيحيون
جنبا إىل جنب لقرون ،ومن خالل االحتكاك بني أوروبا (خاصة أوروبا اجلنوبية) واألرايض اإلسالمية
واليهود ً
لغرب آسيا وشامل أفريقيا ،عن طريق التجارة واحلج ،وبالرغم من احلروب الصليبية والعداء الدِّ يني املستمر،
كان هناك تفاعل ثقايف حقيقي ،فكان التبادل الثقايف قو ًيا ،خاصة يف حوض املتوسط»(.((4

هبذا املعنى يمكن أن يكون االسترشاق وسيلة للتعارف بني احلضارات ،ألنه سمح بنقل الثقافة اإلسالمية إىل
روجها السياسيون
الغرب ،وهو ما ّ
قدم إىل الغرب األدلة الدامغة عىل عدم صحة االدعاءات العنرصية التي ّ
والعسكر واأليديولوجيون ضد املسلمني .فحتى لو كانت هذه األدلة العلمية حمصورة يف دوائر علمية مغلقة،
فهي متكنت عرب الزمن من اخرتاق املجتمع الكيل ،حتى اقتنع الغربيون بفضل احلضارة اإلسالمية عىل احلضارة
الغربية ،باعتبار أهنا كانت املصدر األول إلعادة تشكيل أوروبا وبنائها يف القرون الوسطى« :ترى ماريا روزا
مينوكال يف كتاهبا الصادر سنة  ،1987حتت عنوان الدور العريب يف تاريخ األدب الوسيط :اإلرث املنيس ،أن
الغربيني يشعرون بنوع من احلرج يف االعرتاف باحتامل أن يكونوا مدينني بشكل كبري للعامل العريب ،أو أن العرب
كانوا عا ًمال مركز ًيا يف بناء أوروبا الوسيطة.((4(»...

هبذا املعنى فقط يمكن أن يكون لالسترشاق أو للدراسات اإلسالمية دور يف التقارب بني احلضارات ،ألهنام
يقدمان إىل العامل الغريب صورة إجيابية عن العامل اإلسالمي ،وهو ما يسمح بالتعارف أكثر ،ومن ثمة بسط الثقة
بني اجلانبني بام يمهد حلوار حقيقي.
إن احلوار بني الثقافات الديانات خيضع ألبعاد متعددة :أخالقية واقتصادية وسياسية ،وبحسب تفضيل
البعد أو ذاك ،تكون قيمة مصداقية احلوار ونسبتها .فإذا كان احلوار خيضع ألبعاد اقتصادية
املتحاورين هلذا ُ
اسرتاتيجيا ال ُيقصد من ورائه التقارب ،بقدر ما ُيقصد كسب حلفاء
حوارا
أو سياسية أمنية ،فإنه سيكون
ً
ً
جدد ومؤقتني لتثيبت سياسات أمنية أو اقتصادية تعود بالفائدة جلهة عىل حساب جهات أخرىّ .أما إذا كان
موجهة نحو املصلحة املشرتكة ..،أي
احلوار
مؤسسا عىل ُبعد أخالقي ،فإن توجهاته ستكون «إنسانية وأخالقية َّ
ً
إلجياد حلول مشرتكة ،فعن طريق احلوار بني الثقافات يمكن أن نكتشف املعنى املشرتك لإلنسانية ،واإلحساس
املشرتك للعدالة»(.((4

بالرغم من ميل هذا التوجه إىل املثالية ،فإنه يبقى السبيل األوحد لبدء حوار حقيقي ،يسعى إىل فائدة مجيع
اجلهات بشكل عادل .ومن دون هذا التوجه ،تبقى حماوالت احلوار جمرد مناورات يسعى من ورائها إىل ختفيف
الضغوط السياسية واالقتصادية واألمنية.

الدين والحوار
ِّ

عنرصا فعالاً يف احلوار بني احلضارات إلاّ إذا ِ
وضعت مجيع الشحنات األيديولوجية
ال يمكن أن يكون الدِّ ين
ً
كثريا من احتامالت احلوار وااللتقاء بني الشعوب والثقافات،
جانبا؛ فارتباط الدِّ ين بالسياسة يقلل ً
املرتبطة به ً
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43 Lockman, p. 32.
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وعندما نربط الدِّ ين بالسياسة وباأليديولوجيا ال نحصد إلاّ التشنج .إن أهم ما يفرس تشنج العالقة بني الدِّ يني
والسيايس هو التعارض اجلوهري بينهام ،حيث إن لكل واحد منهام جمال تدخله ،فالرصاع يبدأ عندما تتداخل
الصالحيات بينهام ،وحياول كل واحد منهام السيطرة عىل اآلخر ،حماولاً استعامله إلضفاء الرشعية عىل األفعال
والنشاطات واملشاريع التي يقوم هبا وتربيرها« :الدِّ ين يمتلك احلقيقة الوحيدة واملطلقة؛ ّأما السياسة فتبحث
يدعي تبيان الطريق نحو النجاة األزليةّ ،أما السياسة فتبحث عن توجيه
عن احلقيقة املتعددة والنسبية .فالدِّ ين ّ
الناس يف العامل الدنيوي ،وربام هلذا السبب حتدد مفهوم العلامنية كرفض للخلط بني املجالني ،من خالل إرسال
الدِّ ين إىل احلياة اخلاصة ،وختصيص السياسة للمصالح الدنيوية لألفراد واجلامعات»(.((4
إن استعامل الدِّ ين من أجل تربير هيمنة السياسة ،أو استعامل السياسة من أجل تربير هيمنة الدِّ ين ،يعنيان بكل
بساطة تفتيت احلقيقة الدِّ ينية املطلقة إىل كثري من احلقائق النسبية؛ أو اختزال احلقائق النسبية املتعددة يف حقيقة
واحدة مطلقة ،ويف كلتا احلالتني نكون أمام واحد من تطرفني :تطرف ديني أو تطرف سيايس .إن عدم وجود
إمجاع حول ذاك التفتيت أو هذا االختزال هو الذي يفرس لنا العالقة املتشنجة بني الدِّ يني والسيايس يف مجيع
احلضارات والديانات التي عرفتها البرشية.

من هنا ،ال يمكن ألنصار ديانة من الديانات أن يكونوا رشكاء حقيقيني يف حوار مثمر ما مل يكن لدهيم اقتناع
بوجود حقائق أخرى غري تلك التي يؤمنون هبا .وهنا يمكننا أن نعود إىل موقف املسلمني من املسيحيني أو
العكس .فبالرغم من اعرتاف املسلمني بنبي املسيحية ( ) ،فإن عقائدهم تشكك يف الديانة املسيحية وتتهمها
بأهنا ديانة حمرفة ،ومن ثمة ليست الديانة املسيحية يف شكلها احلايل جز ًءا من احلقيقة من منظور املسلمني ،وبالتايل
كثريا ،ألن العقائد املسيحية ال
املسيحيون ملزمون بتب ّني احلقيقة اإلسالمية .ومن جهة املسيحية األمر أخطر ً
تعرتف بنبي املسلمني وال بدينهم ،ومن ثمة فإن املسلمني يف منظور املسيحية ملزمون بتب ّني احلقيقة املسيحية إذا
ما أرادوا النجاة.

يف ظل هذه األدجلة الدِّ ينية ،إ ًذا ،ال يمكن أن نتكلم إلاّ عىل حوار املجامالت ،الذي ال ُيقصد من ورائه الوصول
إىل حقيقة مشرتكة ،تعرتف لكل جهة بعقائدها وطقوسها؛ إنه حوار دعوي أو تبشريي ،فاملسلمون املنخرطون
يف احلوار ال يقومون بذلك إلاّ من باب أن احلوار جزء من الواجب الدعوي لعلامء املسلمني ،لعل اهلل هيدي عىل
أيدهيم بعض املسيحيني ،أو لنقُ ل نخبة املسيحيني ،وبالشكل نفسه ال يشارك املسيحيون يف هذا احلوار إلاّ من
باب أنه جزء من واجبهم التبشريي ،لعل اهلل ُي َع ِّمد عىل أيدهيم بعض املسلمني ،أو لنقُ ل نخبة املسلمني.

من هنا جاءت الدعوات املتكررة للمتحاورين من أجل نرش جو من الثقة والتعارف قبل الرشوع يف احلوار ،ومل
تنجح حتى اآلن جوالت احلوار بمختلف الصيغ يف حتقيق هذا اهلدف اجلوهري والرضوري ملواصلة مسرية
احلوار .ومع ذلك ،نقول إن إرادة احلوار تفرض عىل مجيع األطراف معاودة املحاولة ،لعل تكرار املحاوالت
يكرس يو ًما ما حاجز الشك واخلوف من اآلخر .ويف الوضع الراهن ،وحتى يستمر احلوار ،حتى يف صورته
الشكية واحلذرةُ ،يطلب من الرشكاء الرتكيز عىل اإلجيابيات يف كل جهة ،وتأجيل ما يعتربونه من سلبيات اآلخر
تقبل أحدمها اآلخر.
إىل مراحل أخرى يكون فيها الطرفان أكثر قدرة عىل ّ

العولمة والحوار

ً
سلبيا ،عىل نحو ما ّبيناه يف حلظة القطيعة،
يمكن للعوملة ،باملعنى الذي حددناه هلا ،أن متارس عىل احلوار
ضغطا ً
لكنها ربام تساعد يف الوقت نفسه عىل نجاح احلوار وتطويره .إن ما تتيحه العوملة من تدفق رسيع للمعلومة
46 Éli Barnavi, “Politique et religion au Proche-Orient,” Théologiques, vol. 11, nos. 1-2 (2003), p. 223.
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يسمح باختصار املسافات ،وحتى التصورات ،بني خمتلف جهات احلوار .ال يمكن هلذا األثر اإلجيايب أن يتحقق
عوضا عن حماولة تعميم القيم الفكرية
إلاّ إذا اس ُتعملت العوملة وسيلة تسمح للمحيل بأن يصبح أكثر عاملية؛ أي ً
اخلاصة بجهة من اجلهات عىل العامل أمجع ،يكون األسلم هو السامح للقيم املحلية بأن تكون أكثر عاملية ّمما يعطي
مناسبا
يعمق قيمه وثقافته املحلية بام يراه
لـ اإلنسان (بأل التعريف) ً
كثريا من االختيارات بحيث يمكن أن ّ
ً
وإجيابيا يف الثقافات والقيم العاملية.
ً
يف ظل هذا الشكل من العوملة ،يمكننا احلديث عن احلوار؛ عوملة تساعد املحيل عىل االنتشار ليعانق العاملي،
وتعترب العاملي يف الوقت نفسه جمرد خيار يمكن أن يفيد املحيل ليصبح أكثر فعالية .إن التعامل مع العوملة وقيمها
كأهنا احلقيقة املطلقة التي جيب عىل اجلميع تقبلها بال اعرتاض ،ليس إلاّ عاملاً من العوامل التي تزيد من شك
الشعوب وحذر بعضها من بعض.

موازنة اللحظتين وخاتمة
الحظنا من خالل التحليل السابق للمصطلحات الثالثة ،الدِّ ين والثقافة والعوملة ،أن فرص القطيعة وفرص
كثريا
احلوار تبقى متساوية من الناحية النظرية ،لكن انطال ًقا من التجربة العملية ،تبقى فرص القطيعة أكرب ً
غالبا ما
من فرص احلوار ،حتى وإن برز يف السنوات األخرية كثري من النوايا ومشاريع النوايا احلسنة ،التي ً
تصطدم كلها بواقع يكرس الكراهية والتنافر واإلقصاء املتبادل .فاإلرث الذي خ ّلفته قرون من احلروب
العسكرية والثقافية واالقتصادية بني خمتلف الشعوب والثقافات ال يمكن جتاوزه بمجرد بروز هذه النوايا
حقيقيا ال
حوارا
املريض عىل األنا املضخم ،إذا ما أردنا
ً
ً
الطيبة ،بل حيتاج إىل إرادة جتاوز الذات واالنغالق َ
بروتوكوليا ينتهي بالتصافح وبابتسامات عريضة ال يمكنها أن ختفي عن املتحاورين احلقيقة ا ُمل ّرة.
حوارا
ً
ً
لاً
وعندما نوازن بني اللحظتني ،نالحظ أن القطيعة بني الشعوب والثقافات والديانات استمرت زم ًنا طوي ،
وهذا ما يعني أهنا َر َ
سخت يف خميال الفاعلني املطالبني باحلوار اليوم الكثري من األحكام املسبقة ،والكثري
من الشكوك واحلذر ،ومن ثمة فإن حلظة احلوار حتتاج إىل الكثري من الوقت يف املستقبل من أجل وضع حد
ثانيا.
للقطيعة أولاً وحمو آثارها ً
ربام يبدو هذا الكالم طوباو ًيا ،لكنه احلقيقة العقالنية التي ال تقفز عىل الواقع ،ألن فرص القطيعة أكثر من فرص
احلوار بكثري« :يوجد بني الشامل واجلنوب مشكلة ثقة ،مل تتوقف عن التزايد يف العرشية األخرية .ترتبط مشكلة
الثقة هذه بمشكالت حقيقية تتطلب حلاً  ،وترتبط ً
بتصور سلبي لآلخر .فمن أجل أن نأمل يف حتسن
أيضا
ّ
إجيايب يف السنوات القادمة ،جيب العمل عىل املشاكل التي يمكن حلها ،والبحث عن حلول متوازنة ومستديمة،
خاصة مشاكل الرشق األوسط ،كام جيب العمل عىل التصورات والعقليات؛ إهنا مسؤولية القيادات السياسية،
واإلعالم ،واملثقفني واألساتذة»(.((4

تبدو خطة أمني معلوف احلوارية قوية وصعبة التحقيق يف الوقت نفسه؛ قوية ألهنا حتدد بدقة متناهية ،ومن دون
مراوغة ،سبل نجاح احلوار ،وعىل رأسها السعي الصادق إىل حل بعض املشكالت العالقة ،خاصة ما تعلق منها
فضلت
يبينه لنا الواقع العريب واإلسالمي بعد أحداث الربيع العريب هو أن القوة الغربية ّ
بالرشق األوسط .وما ّ
القيام بالعالج الذي يضمن هلا مصاحلها يف املنطقة عىل احلل الذي ّ
يمكن شعوب املنطقة من العيش يف أمان ولو
47 Amin Maalouf, “Identité et perceptions mutuelles,” dans: Tendances interculturelles, p. 53.
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لفرتة وجيزة من الزمن .وختيل القوى الغربية عن حلفائها التقليديني يف تونس ومرص وليبيا واليمن وسورية
هبذه الرسعة ،مع حمافظتها يف الوقت نفسه ،عىل صداقاهتا القديمة واحلميمة مع قوى عربية أخرى ليست أكثر
أساسيا يف احلوار،
ديمقراطية من تلك التي زالت أو تلك التي هي يف طريق الزوال ،هو مؤرش قوي عىل أن طر ًفا
ً
جسدها اجلنرال الفرنيس ديغول حني
وهو القوى اليهودية-املسيحية ،ال يزال يفكر بالعقلية االستعامرية التي ّ
قال «ال توجد صداقات دائمة وال عداوات دائمة ،بل توجد مصالح دائمة»؛ فام دامت العقلية الغربية تعمل
وفق هذه املنهجية ،فإن خطة أمني معلوف ستكون صعبة التنفيذ ألهنا تتعرض لنقاط جوهرية ال يمكن أن تحُ َ ل
باحلوار اإلجيايب .مع ذلك كله ،تبقى هذه اخلطة ،يف تصوري ،ممثّلة للحد األدنى ألي عملية حوار ناجحة ال
تريد أن تقفز عىل الواقع.
خصبا لتقوية القطيعة
يف األخري يمكننا القول إن املفاهيم الثالثة ،الدِّ ين والثقافة والعوملة ،توفر حتى اليوم جمال
ً
كثريا يف املستقبل القريب يف ظل ما تم عرضه من معطيات حول
بني الشعوب ،وال أتوقع أن تتغري األمور ً
واقع القطيعة واحلوار بني الشعوب .مع ذلك ،يبقى األمل قائماً مع املحاوالت من هذا الطرف أو ذاك ،فحتى
وإن كانت هذه املحاوالت ال حتظى بالثقة الالزمة لنجاحها ،فإهنا تبقى مفيدة من باب أهنا تُبقي باب األمل يف
مفتوحا.
التقارب بني الشعوب
ً

