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من راهن متوتر حّل محل الحوار فيه إما - للتفكير في المسالة–لعّل المشكل الحقيقي الذي يواجهنا اليوم هو االنطالق 
و تنوع ، خطاب العصا أو خطاب الصمت، و ما يزيد المشكل تعقيدا هو ما يسم الواقع اإلنساني اليوم من تعدد واختالف 

تتخذ من الحوار منطلقها هو الذي يدفعنا للتفكير في مسألة    ولكن وعينا بالقيمة الحقيقية لفلسفة الحوار أو لفلسفة
حوار أن يلعب دوراً حيوياً وهاماً في خفض مثيرات لل منطلقها متوتر و راهنها تشعل األزمة فيه حطب اإلرهاب ، إذ يمكن

ورغم أننا  ،جوء األشخاص إلى العنف كوسيلة للتعبير عن أنفسهم أو كطريقة لحل مشكالتهم العنف واإلقالل من احتماالت ل
نتحدث عن أهمية الحوار ليس فقط كوقاية من العنف وعالج له وإنما ) تقريباً ( على كل المستويات وفي كل المناسبات 

تتجاوز المعنى دينا مشكالت عميقة وعديدة لتحسين نوعية وجودنا الفردي واالجتماعي واإلنساني، رغم كل هذا ، فإن ل
بسبب انسداد قنوات يكون إما و عمقها أو تنوعها ، "الهم"و " النحن"و بين  "اآلخر"و" األنا"والداللة لتفكر في العالقة بين 

ل عملية وكال السببين يؤديان إلى تعطي. بيننا  1، أو بسبب شيوع أنماط غير صحيحة للحوار) كلها أو بعضها ( الحوار 
و لنكشف أن المسألة ال تختزل . الصحيحة مع ما يتبع ذلك من مشكالت في العالقات يكون العنف أحد إفرازاتها التواصل

مطلب و االختالفاستشكاال للعالقة بين واقع  في تحديد دقيق لداللة الحوار سيكون استشكالنا للداللة هو في الحقيقة
الخصوصية فإن  منطق ؟ و إذا كان االختالف يحيل على الكثرة وممكنحوار  أمام  عائقا الثقافي اإلختالفالحوار، فهل 

 الهويةفي جوهره تفكرا للعالقة بين الخصوصية و الكونية، فهل يقتضي القول بالخصوصية االنغالق على  سيتحول السؤال
هل من معنى لحوار نعترف فيه بآخر ال يعترف وهل يعد الحوار باعتباره انفتاحا على اآلخر تنازال عن مقوماتنا؟ والثقافية؟ 

  بنا؟

  

  

��دل  ����ار، �� ا����� ا����� ���� ا���و��، أو ��ا����ا��*( وا�)'م �� ا��%�$�� وا�#��ور وا�#�وب؛ وه� ���ا ا����� 
ق أو �@��1 �� ?<ن ��>�ع ��، �4ل :9/� ��، �5/� ا��2�ق ��7 �5/6 34 أو ا�2� أ�)�ر �/. ��01/. أو أآ,� �� إ$�ر

�C3�� 3D(E أهB و  .ا�#� ه� ��ار ا���ار ا�90/� �� �ً���G �#وا� ،�/���وز ا�I)�ر ا�0ْ�0L�7ً�  ا�����K ا�#� �01م �7/�� ا���ار ه� 
��B و�1��P� �5/�ت ا�����  .�� و�N ا�5��1 اM�MI/� �. ا0�K�د ا���ار�1�G #��ور1. إ������3 ا���ار �9�1 ��ا����Eدة  ا�#� 

��أ� R���� ��/� .BL�: N��/�B ا�#�ازنو ا�0��لو �#)��Sا أن �1�Gو N/K��ا��#��دل،  ا�7#�اف��7  ذ�T أن ا���ار �� أ�4ا�N و�
��1�0 ا��G�/X ا����E� �/L)3 و���9ن  و4( آ�M ،)1�� 3اء آ�ن ��دًا أو ����7، �� ا��E�رآ� �� �Y��(#ا��#@�و�1 ا��

 ا�4#�امه�ا اMI�س �]نC اM#0��� ا���ار ��7 ���أ ا�#�ازن و ا�#)��S وا�7#�اف و ��7و  .��ار �K>E��ا� ا��@<�� ا�#� 1�ي
    :��2ا7�ة ���� �. ا��Eوط وا��0ا�7 وا_�/�ت �1). إ������ ��7 ا���� ا�#��� 21#�ض ا�#@��[و

  

  

                                                 
	 ��  آ���	 7. � ,56  أ��	ط #"3+�ح �� ه0ا ا�/�� أ��	)	 �� ا�.�ار ا,+*�( أ��	)	 
	ذة أو �'	�& %، و #"! � آ � أن ا����� � ���� ��  ��ّ�د آ���	  
	ذة و إ�� -  1


	;/%، إ�5 در:% أن ا�*/9 ,8ّه	 )* / % .  
  .�/�8 ا�8را#	ت ا�L#M % �� :	�/% ا�K�8F ��#�-"ا�/�6 % ا6�J% إ�I ��7 5 ا�.�ار ا#H	� G"ا�F6	ء ا�D	�B C�ل ، �6@? "
�وط ا�.�ار"ر�+	 أ��ب،   -  2


�	 ا����رة�� 


�	 ا����ء�� 
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  #��ور1.ا�� �/. أ�0/� 7':� و��د: أوً�

إرادة h�ر�� �7�B، �3 إن ا����g إ�/N 21ُ#�ض  ا���ار �/f :�ارًا �21ُض ��7 أ$�اٍف /�7�B ا�#�وب ��N ��ا�c وا�b �� أو
�� ��آ#E�ف �@#�� ���ات �. h'ل ا_�h، ���#�ازي �c .أن 1)�ن K���ً� �. ا��ات،Gار، ه� ر����� ��Gا�� Cف �@#��  إن�E#اآ

�hP� �L��K �/Gو .  

�i ا_�/� أو    �� �j���� R4'Kط�Eاد ����ار >�ورة ا���#Mأي �4ار ا� )� .ا��ي 1@

�ً/K�k :2#�حKا �KI��7 ا �h_ا 

��� N���1 ���� ا���j �. د��� ا�7#�اف  .و?%g/� N� ،N#/Xا�N ا�@���� وا������ �N و��دi، ا_�h،ه� ا���j إ�� 
�1��5 أن 1)�ن ��ّي ا��0��7 وا�ه#��م، إذ C<ن�3 ��7 ا�)����، X2�� 3��ه� آ/�ن آ �h_ا . �h_ا Tإ�� ذ� �jا�� c*#Mأ B� إن

  .��K[�1�1 أآ�ن آ�. �1�ور ذا�N، أو آ�. �1�ور آ��Lً� أ�#)�i و�( ��  �. ه�i ا�gاو�1،

 .�. ��� ا�#��g1 � �. ��� ا�#�/g ا�h#'فه�ا ا��Eط �1اه. ��7 :/��                            

k�ً,�� :�jا�� �hP� �hnآ  

و���#��� أن أ�jK إ�/h N�ر�ً� 7. أي Kّ/� . أي ا���م ���. أو آ��. �� دا��h أن أ4#�م ا_�h، ه� أن أراo/4 i ه�، h�ر�ً� 7.
i�//5#� ��/� �ً0�@� N�M�1). أن أ ��@�M أم pK�ة �2/�7 آ�jK �1أ .� T��� iا�� أ4#�مأن . �<�4ر N� 3 أن�/�ة ا_�h، ه� أن أ:

o/4 N/0#�>� ،ن�X0K دون ز1�دة أو �� p/*7ا�#� ُأ  o/4 .� � ،q:أ o/4 .� Cإ�� �j�1 آ� N�ه�، و���#��� أآ�ن ���T :� د�7
�� �1�1 q:أ ��Kا��:�ف، أو 21#�ض أ.  

�ي أ���ور وإi�1 أن زاوN#1، و���#���، � c/*#@1 ه�ا ا� � أc/*#M أن أرى �� �1اi ه�ا ا��ا:q أ����، إ� إذا 4�و�p أن أرى �.
N��7�M إ� إذا ،i�1ى �� أرا  q:او�1 ا�#� أgا� .� iآ� �1ى �� أرا���/ . 

�@��h :sا���0/0 ا�#'ك �� ا�7#0�د ر�  

�[ ا���ار  X1 � أي، آ�����د u�2##��د 7. ا��وه� ا�"����K��/�ً"، N��ة 6��#� أ�w�� ا��2د ���1�ور �/ . o1�4 ار ه������
أن آً'  ، ������ K#��ور، �7/�� ا�K*'ق �.ا��Xرةآ3 $�ف g� T�#�1ءًا �. . ��ً� �6رة وا�4ة و أآ,�، 1)�'ن�/. آ��L/. أ

�� آ� �XK�� وq0K .�K �� زاوg� T�#�1 ��ّ� .�0/0���� ،��#1ءًا �. ا���0/0K �ً,��/�� 0K ./4#�ب ���� ���#)��3، و7>� 
   .ا��Iان ا�hIى ����K�/7 � �0/0� 7. ا��E�� ا_�h �. ا��X#����.7 ،�0/0�ق ���gاو�1 1@��� �� ا�gاو�1، ��1

��ي �/f إ� ا�gء، و�� ��ى ا_�h  ا�#� �@�[ �� �<ن أ:�3 أن �� ا��أةو  ا�#�ا>�c. ه�� �Kى أن أ�4 ?�وط ا���ار ه� 
�hw ءg� ه�.    

�ًMد�M :c*0ا� c� رة�X�0 ا��  ��hP ا��@
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��#K ��K>� ا��0ل c/*#@K �.�K ور آ*��/.، إن  �j�1 آ� i�7�Mأ ،T��� ،N����/N��%1ُ ،B �. ��اد .� �ً:'*Kا �h_إ�� ا �K�jK
�ً� أ�4اث �E7�ه� �c أ��اد .إ�ّ� h�ر�ً� 7. ا�)#�� ا�#� أK#�� إ�/����G ���M1.، ا�#� 1@��7 ��7 ر�h_ر ا��#�اآ�� 7. ا�X��� 

 ��#��)�K7#0�د���7 ا�#� �1#��) ���ن � إ�� f2K ا��M ون، ه��h_ء ا�Sه ��إ�/ ���� B���%K أن ����@� c/*#@K . 3(�
���� أراi ����دًا �� آ�1���j�� 3ة إ�/�j��  ،N �4ار �c ا_�h، ه� ���jK �jة�.  

���1 ا��Xرإ�hاج ا_�h �. ا�#��/B، و�.                3/�M ��  ة أو���*h ون، ه��hw N�7 ���Mأو ر N�7 �ه���Mا�#� ر �
.M .� ������  ذا�jK .M .� .1�h_�1 ا���    .ا��ؤ�1 ا���#�� ��� S1دي إ�� 

:��� ... إن :�#B آ�ا"$��01 آ'�/� ��0م ��7 :��7ة  ����ل و �/. ا���ار و ا��0�ش، �/. ا���ار و ا��ل 2K�B ا��2ق���ا ا����� 
�اب، وا������، ودs4 �� ��ى  وا�رM�ل،؛ ����ال �1 b��M�s ��7 أرض ا�#��:s، وا�#9�د، وا��'غ، "آ�ا#Mوا�

q�9ن وا��X0أ�)�ر، وا�#�اض ا�� .� �h_ا N�ا��0�ش � E1�رك ����9ورة  ا���ار ��  و. وا���#�ن وا�#���p �� ا7#0�دا
>�.  آ�� 1�ي ا���ار، ���b ����9ورةا���ار  أه�ا�N، و ����0K Tل أن �� آ3 �4ار 0K�ش و �). �/f آ0K 3�ش �4ار،إذ

�YE�1ه� ا�*���ن ا��#��وران ه� �� #0/04�� M  �/0*�� ��/X4/�ورة �#)���Y و�#�از�1 �#)��Y/E� �ًY/? 3ً� >�. دا�Lة
   .�I)�ره�� ��ً�

�. ا��2/� أن ��Kد �. ���1 آ�� اK*��0� إ�� ا��اه. �2�B آ/q أن �*�b ا���ار ه� $��� ��)ّ�� و آ/q أن ا��@<�� �. ��� 
#�ّ�د ا��0�ء ��_�h و إ�K� آ��T ��0�ء ا��ات و ����1 ا����1ا�h#'ف � �� )��.  

 �/��0k 6/�ت�Xh ود�1/� و �/:'h�1 و ��@2/� و د�1/� و أ�L�07 6/�ت�Xh T�#���/#�/g ا��اه. �j��ر أ:�/�ت و ���7�ت 
ه�ا ا��اه. g�#1ل SMال ����1ر  �%#��2، و ��3ّ ه�ا �� 21@� ���د واh#'ف $�ق ا��/� و ا�@��آ/�ت و ا����رM�ت، و�� �3ّ

آ/q �1). ا�7#�اف ���h#'ف؟ آ/q �1). أن �#���1 ه�i اI:�/�ت ����BG �. اh#'��� �/�� �/���؟ �� ه� ا����أ : 7. ا����1
اف ا�@/��M ا�0�در ��7 ا4#�اء ه�ا ا�#��ع �� ذات ا�92�ء؟ أي ا����أ ا�0�در ��7 >��ن ا�#���1 �. ��� و ��7 ��ض ا��#7

  ���h#'ف �. ��� K�k/�؟
����1ر�0#�ح  �0�1 ] fس[ و ] ��ن رو�����1@�� ���أ ا��� اIد�K ا��E#�ك ا��ي �1#30 �. ا�),�ة إ�� ] G�1. ه �� ��

�� د��N7 7.  -وqE(1] ه����س[ أو ا�#�ا36 و ا��$�/� ] رو�f[ ا���4ة، وB(#�1 ه�ا ا����أ إ�� ا���ل و �04ق ا�K@�ن 
�/6�X%درة ��7 آ/ -ا��: �/G ات�q أن ه�i ا����دئ و ا����ذج ا���L�0 ��7 ا�)��K و ��7 ا�#Xّ�ر ا�)�M� �*K#0'�/� ا�

اM#/��ب ا�h#'ف ��7 ا�7#�اف �#��ع ا���1�ت و �1� ��7 ا�4#)�م إ�� ه�i ا����دئ ���� �. ا��gا�( ا�1#/0/� و 
�/M�/@��1ر. ا��� N�� )�*�1 ي�N���1 ��@�ء�� ا����1 �. ���1 و N���1 ���0ل �<ن ا�)�K/� ه�ا ا����أ  ه�ا ا���:q ا���0ي ا�

  .ا��ي ورi��k �. �)� ا�KIار � c� �?��#1 راه. ا�h#'ف

  

  

  

  

  

  
�ه3 ا���1�ت ا��%#��2 و اI:�/�ت ا��k/�، و إذا آ�pK ا����1 ��/3 �� ��ه�ه� ��7 ه�ا � c01 �1أ ا��/�د����BM ا�)�K/� و �

��رك اKI� ذا��� و ��29 ���� ��7 ا����B-�1#/�0ا" ا�$�ر" N�'h .� ي�1ّ�د ا�K@�ن �. ه�ا ا�$�ر ، أو  -ا� �K�(ن ا�[�
����1ر �. . N�7 s/�#@1 �]$�ر N��#01 �M�/M �. اK#��ءi ا�,0��� �/�N/0 ��ا$�� b@4 ّر��#K أن bو ��7 ه�ا اMI�س 1

�h#'ف و �21ض ��Kذج ا������k و ا�#*��(، ��2��م ا�رادة ا����� ا��ي 3,�1 ا����ذج ا��/��ا�� ��#7��ر��K iذ�� �X01 ا

C.Taylor : « l’universel ne peut plus répendre a la demande et au 
besoin de la reconnaissance de differentes identité culturelles. » 
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��ه� ا�2)� ا�#��:�ي ا��و�Mي 3,�1 ا���N ا���g#h� c6ا�/� و �9//( ا�)ّ�� ا�@/��M، �3 �1ّ,3 ا����j ا�#�ر1%/� ���ت 
����1ر أf/� NK �. ا���). ا�#��ر �. ا�)��K إ� �� �.ا�,0���" ا�$�ر" qE(1 3X21 3 إد��ج �)�ة ا�7#�اف و ه� إد��ج

  .د��� ��0 >��/� ����@�واة ��� ه� ا�)�ا��  �/. و ؛د��� � �/��< �ّ0���3<�2#��� �N/ �. �/.  ا��Eف 
  

  
����1ر ا��':�  N/�@1 �� 3 ا���ار أوh��ا����1 إذا آ�� ه� اK#��ء ه� إEK�ء، و ه� ���ا ا����� �#E)3 و �#�ّ�د �392 

   . les accommodements  "ا�#@�1�ت"أو " ا��'�L�ت"ر�1 ا�#� �c�X �392 ���� ا�#�ا�0�ت أوا���ا

  

  

  ]3تايلور- لجنة بوشار[                                                                             
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  عن الفضاء البين ثقافي إنماو  multiculturalismeفحسب  عن تعدد الثقافات ادفاعليس الحوار   ".ا��#��دل ا�4#�امو ا�,��0. 

inter culturalisme.  هويتي من خالل "االعتراف يعبر عن حاجة إنسانية و يقوم االعتراف على تصور حواري مع األنا إذ تتحدد
  "عالقاتي الحوارية مع اآلخرين

  

  

  

  : مستويات الحوار

  

  

  :أهداف الحوار 
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C.Taylor :   « la politique de la différence croît organiquement à partir de la politique de la dignité universelle ».  

C.Taylor : La reconnaissance = "acceptation de valeur égale". = 

"conversation" entre diverses identités : "cette identité devrait se forger 
en conversation avec d'autres et implique une certaine reconnaissance" 
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حتى ال يتحول حديثنا استعراضا لألنماط المرضية للحوار سنكتفي بما تقدم مع التذكير بأن ما تقدم هو الموجود و أن ما نفكر 
  .طه و مقوماتهحقيقة فيه هو المنشود، و أن غيابه لن يثنينا عن طلبه أو تحديد شرو

تصبح غاية كلِّ   المنطلق، من هذا. التفاهمو  التفهمو  الفَهمِو  التعقُّلالسير سوِياً، في طريق ذاك يقتضي  إذا هو الصحي الحوار
 صبالتعالدغمائية و الحقيقة بقدر اإلمكان؛ من خالل ما يحجبها من رواسب  الكشف عن  إلى األمام، في طريق السيرحوار، هي 

إذ ليست المزالق إال  ،مبدع و خالق حوار ثقافيو نحن ال ننكر وجود بعض المزالق التي تعطّل السير نحو  .التنكُّرالريبية وو أ
يكاد ، الثقافية المتواجدة اليوم كل واحد من الكياناتباإلضافة إلى أن   استتباعا لواقع الحوار المرضي الذي قدمنا عينات عنه،
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اختالف جذري ال سبيل إلى  مغلقا على نفسه، إلى حد يبدو فيه أن االختالف بين هذه الكيانات الثقافية، هوو يكون مستغلقا
التنافس و صراع المصالح، إال إرادة   في نهاية المطاف، إال و أنه بدال من حوار ثقافي إيجابي و منتج، ال نجد. تجاوزه

   !السائدة الثقافية تالعالقا علىوعالنية، تطغى سرا و لغة التعصب و العنف، بسط الهيمنة،واالستعالء 
: خيارا واحدا - أمام هيمنة كوني إيديلوجي أو عولمي –يفرض على بعض الكيانات الثقافية أو الخصوصيات فضال عن ذلك، و

و  التقوقعإما  ، و4التدريجي في منظومة جديدة من القيم و مبادئ ما يسمى بالنظام العالمي الجديد االنصهارو االندماجإما 
نبتدع جديدا عندما نقول، إن العولمة  و هل .5مميتة على عكس التفكك القاتلاالنكماش المفضي مع مرور الزمن إلى العزلة ال

هل . االنشطار في الهوِيات الثقافية الوطنيةوتعمل على تكريس الثنائية و التمزق  على األقل، كما ندركها حاليا و نشهد آثارها،و
من معنى إذا للحديث عن حوار حقيقي او صحي اليوم في زمن ال يعد فيه الكوني العولمي إال بالمزيد من التفكك و التفسخ و 
السطحية واالبتذال أو مزيد من العنف و القتل و اإلرهاب؟ بل أكثر من ذلك هل من معنى للحديث عن ثقافة هويتها مكانتها 

  ؟6إطارها القيمة االقتصادية؟ والعكس بائس و شقي هل من معنى لسياسة يعاد تشكيلها وفق جغرافيا ثقافيةالسياسية و
العولمة ليست هي المشكل الوحيد الذي يجب أن نواجهه اليوم، بل يجب أن نواجه نرجسية اآلخر الثقافي، فالعقل الغربي يدافع و

ة تضيق على العقل و تتعامل مع اآلخر األنا كغيرية أي كآخر ال يرقى إلى عن العقل الكوني بالقدر الذي يسجن نفسه في ثقاف
منهج على و ،نفي اآلخر  مبدأعلى ، وخاصة زمن الحداثةالثقافة الغربية، تقوم أسس في نظر صوفي بسيس، و، 7مستوى الند

الحداثة ، التي تُصدرها هذه الثقافة  قيم و ، نظرة االستعالءالشك في كّل ما ليس أنا ، فمنطق األنانة كما أفرز الثنائية افرز 
 ، أو األخالق،أوالمقدسأو باسم  مظاهر التوجه االستعالئي، سواء تمت باسم الدين  الغربية، ال تخلو من للفضاءات غير

توماس ماك إفيلي، الباحث اإلنجليزي  السياق ، يشير غير بعيد عن هذاو  .حقوق اإلنسان أو باسم الديمقراطية القيم الحداثة،أو
 Thomas MC Evilleyإلى أن الهوية الثقافية الغربية ذاتها، تعاني من أزمة مسكونة بعقدة 8في أزمة الهويات الثقافية: ، في كتابه ،

و من منطلق هذا التوجه االستعالئي للثقافة الغربية  ؛الثقافية األخرى االستعالء على ما سواها من الهوياتو  التفوق
احتكار الحق، في  و على. المهيمنة في عالم اليوم، على مصادرة حق اآلخرين في االختالف تُصر كبرى الدول الغربية ما،عمو

باستمرار،    ينكشف لنا على ما باتوفالغرب المتقدم، . اآلخرين تُنْكر هذا الحق علىوبلورة القيم الحضارية و الكونية لنفسها، 
معالم هذه وو أي خروج عن قسمات . صورتَه و يعكسها في مرآته اآلخرآلخر، إذا لم يرجِع إليه هذا غدا عاجزا عن االعتراف با

اإلسالم هو الحضارة " إن ليقولفوكوياما،   المفكر األمريكي فرانسيس تحدث بذات المنطق، و 9همجية  وأ اتخلُّف يعد، الصورة
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7- Sophie Bessis, L'Occident et les autres, Histoire d'une suprématie , Editions  La découverte , Paris, 2001 
8 - Thomas MC Evilley , l’Identité culturelle en crise, Traduction française, Editions Jacqueline Chambou, Paris, 1999 
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أمريكي آخر ذائع  النغمة، يعزف مفكروو على نفس المنوال ". الحداثة"لى على االحتواء الغربي و ع الوحيدة التي ما زالت عصية
ولكن  المغالطة في ؛ "التحديث و العولمةوالحداثة  إن الصحوة اإلسالمية هي رد فعل ضد"الصيت، صامويل هنتنجتون، و يكتب 

  . هو رفض لقوى الهيمنة واالستغاللهذا المنطق بينة إذ الرفض في جوهره ليس لقيم الحداثة أو القيم اإلنسانية و إنما 
فاالختالف من أجل  ؛ و ليس ألننا نضفي عليه قيمة مطلقة،و ليس تقريظنا لالختالف حبا في االختالف و إنما اعترافا بمكانته

منغلق على  المعتقدات، كل منهاومعناه تشتيت ال نهاية له لآلراء  التنازع؛واالختالف، أو االختالف المطلق معناه تشجيع التفرقة 
فإذا نحن . الثقافي االختالفلظاهرة  االستثمار الممكن إعطاؤهماوو في تقديرنا، إن المهم هو نوعية التأويل . لآلخر ذاته رافض

إذا نحن أصررنا على اعتبار تلك االختالفات، ذات طابع مطلق و ال سبيل إلى  اقتصرنا فقط على إبراز االختالفات الثقافية، و
الحوار بين الثقافات، فإننا في نهاية  ا، و إذا نحن اكتفينا فقط بجرد الصعوبات و العراقيل المنتصبة أمام مبادراتبينه التوفيق

نحن . ال حوار؛ عالم كل طرف فيه يحرص على أال يتكلم سوى لغته الخاصة فيه و تواصلالمطاف، سنجد أنفسنا في عالم ال 
في هذا السياق يمكننا القول، إن  و. الثقافي بحيث تصبح أكثر إيجابية االختالفاقعة بمقدورنا تغيير وجهة نظرنا إلى و نعتقد أن

حقوق اإلنسان، الهدف منه مقاومة االستالب الثقافي، والحفاظ على  الثقافي مطلب مشروع، ألنه حق من االختالفاحترام حق 
كمجال خصب للتعاون ، الثقافي ى التعدد و التنوعو في الوقت ذاته هو الوسيلة الطبيعية للحفاظ عل. الجذور و على الهوية

 إننا نُسلِّم بأن ليس هناك، إنقاذ ثقافات كثيرة من االستنساخ و من االنقراض لإلثراء المتبادل، وإمكانية ديمقراطية بفضلها يمكنو

ن أطراف تختلف عن بعضها، في بي فالمفروض أن الحوار الحقيقي، يجري عادة. مجال للحوار الثقافي إال مع وجود االختالف
ا جدوى أن يحاور اإلنسان مثيله فم. عناصر االختالف و عدم التماثل من  الرأي، و يستمد حيويتهوالمعتقدات والتوجهات 

، يدين بعضها لبعض ربما الفضاء اإلنسانيفي  المتنوعة، المنتشرةومعه في كل شيء ؟ إن الثقافات المتعددة  نظيره الذي يتفقو
 التالقح، الذي نادرا ما نجد منوو هذا التمازج . تالقح واقع األمر، حصيلة تمازج و في  و كل واحدة منها هي. هم ما يملكبأ

و معزولة، و إنما هو   منكمشة على نفسها يزدهر في بيئةوينكر طابعه الكوني، يبين لنا أن اإلبداع الثقافي، ال يمكن أن ينمو 
و ثمة شرط آخر، من  .تضافر و تفاعل العناصر المختلفة عن بعضها يته و خصوبته، فيعلى العكس من ذلك، يجد حيو

التسامح، في معناه اإليجابي،  و ال نشك في أن التحلي بفضيلة. مبدأ التسامحلتفعيل أي حوار بين الثقافات، إنه  الضروري توفُّره
 لى أنه اعتراف بحق المغايرة؛ إن التحلِّي بهذه الفضيلة، يمكن أن يساهمتنازل، بل ع أي في معنى َأالَّ ينظَر إليه على أنها منَّةً و

ينعش مبادرات الحوار بين الثقافات، لمواجهة  في إيجاد أرضية للتعايش و السالم بين الثقافات في عالمنا المعاصر؛ كما يمكن أن
إلى  وال نبتدع جديدا عندما نعيد. جتمعات معينةمواإلقصاء، تجاه المنتمين إلى ثقافات ومظاهر الكراهية والتهميش و النبذ 

ظهر أصال في ظروف الحروب الدينية  إن مفهوم التسامح في سياقه التاريخي الغربي،: الذاكرة هذه الحقيقة التاريخية
تصاص حدة طويلة، و إن حمولته األخالقية ساهمت في تَمـثُِّل وام ، التي فرقت دول وشعوب أوروبا خالل فترة10المذهبية

التسامح من جهة، و اعتماد  إن.البروتستانتيةوالكاثوليكية : المذهبين األساسيين للمسيحية األوروبية آنذاك وعنف الصراع بين
الطابع النسبي لجميع المنظومات الثقافية البشرية، رغم ما قد يكون   ضروريان جدا الكتشاف  المنظور المقارن من جهة ثانية،

                                                 
�� . [ آ�D ا^7	,	�t ا� �م أ8.7ث X�W7 +	ن 7�دوروف �� آ+	!Z ا��L\	م ا�/	��� ا��8�8 ,� ار7*	ط �X��م ا�+^	�! t	Mرث ا��Q�8، و إن ا,+*� أ�Z أX� t*Y��م ا�+^	 - 10
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            مسألة الخصوصية و الكونيةمسألة الخصوصية و الكونيةمسألة الخصوصية و الكونيةمسألة الخصوصية و الكونية    - - - - المعهد الثانوي الخاص النخبة  المعهد الثانوي الخاص النخبة  المعهد الثانوي الخاص النخبة  المعهد الثانوي الخاص النخبة   

البشر، فإنه يؤدي بالضرورة إلى االستبداد و التعصب  أما االعتقاد باالنفراد بامتالك الحقيقة دون سائر. عظمة و لها من عراقة
بقوة، بأن منظومتنا  و إذا كُنَّا نحن المنتمين إلى الحضارة العربية اإلسالمية، نؤمن. جملة و تفصيال رفض الفكر اآلخرواألعمى، 

كذلك أال يغيب عن بالنا أنه من غير الممكن لنا تماما، أن  الثقافية العالمية، فإن من واجبنا هي من أعرق و أغنى المنظومات
  .العالم نسخاً من ثقافتنا نجعل من باقي ثقافات

  
  
 

  
، ذلك ألن عالم الغد، ال يمكن ضروريا خياراتنحو بالتدريج، إلى أن تصبح بالنسبة لجميع الدول و الشعوب  ثقافة الحوار إن*

ـِد التفوق و االستعالء،  يده فقط على حتمية الصراع و العنف المتبادلتشي  نتيجةوبين الثقافات البشرية، نتيجة التقوقع في عقَ

  . إنغلقت الخصوصيات في عزلتها القاتلةجحيم، إذا  فالعالم قد يتحول إلى  .توزيعهاو  النزوع إلى احتكار امتالك الحقيقة ونشرها
و مهما قيل . ، ممكن و ليس من قبيل المستحيلالثقافات البشرية تستمد مبادئها من جميع قيم كونيةجل بلورة إن الحوار من أ*

  .المشكل الحقيقي يكمن فيها بقدر ما يكمن في اإلنسانفي إعاقة الحوار بين الثقافات، فال نظن أن  عن تأثير ظاهرة العولمة
الثقافات  ق و الحقوق و القضايا المعرفية، تعتبر قاسما مشتركا بين جميعالقيم، في األخال وهناك مجموعة من المفاهيم و*

المثل العليا المشتركة بين الديانات التوحيدية،  كما أن. بالنسبة للجميع  هي مؤهلة للتطوير نحو ما هو أفضلوالبشرية، 
ال أن  ينبغي أن تجمع  لحوار، و نبذ العنف،التضامن، و التشارك، و اوالتواضع، و التسامح،  الرحمة، ووكالعدالة، والتفاهم، 

  ." الحضارات تفرق، و أن تساهم في التضامن األخالقي ال في المواجهات الصدامية بين
بمثابة حوافز إضافية إلنعاش الحوار بين الثقافات، منها تربية الناشئة  و فضال عن ذلك، هناك عناصر أخرى يمكن أن تكون*

   .لى حقوق المواطنة، و على أخالقيات الحوار بين الثقافاتاإلنسان، و ع على حقوق
أعماقنا أن هذا الحل ليس بالمعجزة التي  ثقافة الحوار هي الحل الذي يكاد يكون مفروضا علينا، حتى لو كنا نعتقد في  حقا إن *

و لكن .مجتمعاتنا ض سبل تقدمنا و تنميةالصعوبات التي تعتر  تُدلِّل كافة العراقيل و يمكن أن تحل جميع مشاكلنا مع اآلخرين، و
فإننا نقول أن األصح أن ال تكون " أن العالم بدأ بدون اإلنسان و سينتهي بدونه:" إذا كان ما قاله كلود لفي ستراوس صحيحا 

  ...الجنون و العدمية النهاية بفعل تدخّل اإلنسان، ألن المحنة التي ال يد لنا فيها تعد قدرا أم التي يكون علّتها اإلنسان فإنها
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