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الخالصة
ييدف ىذا البحث إلى بيان دور الجامعات العربية في تعزيز حوار الحضارات باعتباره
. وأحد أىم متطمبات الحياة المعاصرة،من مرتكزات التاريخ البشري

 وخدمة، وصناعة المعرفة،إن ىدف الجامعات العربية من صياغة العقل البشري

 إن تنوع طبائع أعماليا يؤىميا لمقيام بيذا الدور أكثر من غيرىا من المراكز العممية.المجتمع
.والبحثية األخرى

ABSTRACT
This paper is on what role Arab universities are to play in consolidating
dialogue among civilizations, which is one of the most important fundamentals of
human history and contemporary life requirements.
The objective of Arab universities is to mould human minds, produce
knowledge and serve their societies. The diversity in the nature of their functions,
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qualifies them to play their specified roles more efficiently than any other scientific
and research centres.

 .0المقدمة

المفك ـرين اليــوم ،ولقــد
الم ْعضــهت التــي تجابــو البــاحثين و ُ
ُي َعـ ّـد ح ـوار الحضــارات أحــد أىــم ُ
اســتقر ال ـرأي عمــى مفيــوم الح ـوار بــين الحضــارات بعــد رفــض فك ـرة الصــدام بينيــا .أثــارت فك ـرة

الصدام بين الحضارات بعض المفكرين في العقد األخير من القرن العشرين.

تعددت وسائل الحوار وقنواتو ومراكزه ،إالّ أن الجامعات تُ َع ّد من أىم مراكز حوار
الحضارات وقنوات دفعو إلـى األمـام ،لِمـا تتمتـع بـو مـن أىميـة لمقيـام بيـذا الـدور .وعميـو فالسـؤال

المحوري ليذا البحث ىو كيف يمكن لمجامعات أن تُ ٍّ
عزز من دورىا في إثراء حوار الحضارات؟
وعمى الرغم من إقرار اإلسهم لظاىرة الصراع التي غالباً ما تقود إلى الصدام بين األفـراد
الصـراع بـ رادة اإلنســان،
ط ٍّ
والجماعــات كدحــد ال اســنن الكونيــة التــي تجــري عمــى الحيــاة إال ّأنــو َرَبـ َ
و َّ
أكــد عمــي مســئوليتو عنــو ،األمــر الــذي يبــين بوضــوح رفــض اإلســهم القــول بــدن الص ـراع بــين

البشر قدر محتوم ،بل يرى فيو سنة اجتماعية تقوم بتوافر ظروف معينة.

واإلسهم يحظرالصراع بكل مستوياتو بدءاً بالبغض والحسد ( وال تباغضـوا وال تحاسـدوا

ـاء بالقتـال أو حتـى مجـرد تمنيـو ( وال
مرو اًر بالتخويف ( ال يحل لمسـمم أن ي ٍّ
ـروع مسـمماً وانتي ً
تعتــدوا إن اال ال يحــب المعتــدين  ( ،وال تتمن ـوا لقــاء العــدو  ،ويطــرح اإلســهم منيج ـاً متكــامهً
لمحاصرة الصراع من خهل العمل عمى إضعاف جذوره ،والحد من أسبابو ومعالجة حاالتو من
خهل سياسة تربوية وقائية تعزز روادع الصراع من خهل تزكية الـنفس ،وتطييرىـا مـن دواعـي

الصراع كالبغض والحسد والطمع والعداوة .كما تعزز كوابح الصـراع بتنشـئة الـنفس عمـى قبـول
االخ ــتهف والتب ــاين واحتـ ـرام احخـ ـرين ،وحف ــظ الحق ــوق والمج ــوء إل ــى الط ــرق الس ــممية ف ــي ح ــل

الخهفات والنزاعات.

تتوقف فاعمية الحوار في تحقيق األىداف المرجوة بشكل يشجع البشر عمى انتياجو
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وااللتـ ـزام ب ــو ف ــي تع ــامهتيم عم ــى مجموع ــة عوام ــل أىمي ــاي حس ــن اختي ــار الغاي ــة م ــن الحـ ـوار،
واالتف ــاق عم ــى مرجعيات ــو وتـ ـوافر المرون ــة الكافي ــة ل ــدى األطـ ـراف المتح ــاورة وم ــدى مص ــداقيتو

العممية.

لمعرف ــة ى ــذا ال ــدور ال ب ــد م ــن تحدي ــد معن ــى مص ــطمح حـ ـوار الحض ــارات ،وبي ــان أىمي ــة

الجامعات ليذا الدور.

 .1منهجية البحث
 1.1أهمية البحث

يدخل العـالم األلفية الثالثة ،وتسـوده ثقافة النزاع ،ويسـيطر عميو اتجاه قوي نحو
التكتهت السياسية واالقتصادية ،ويظير جميـًّا التسويق لمفاىيم وفقاً لرؤى بعينيـا ،كمـا تصـطرع
ِ
القيم ،والموروثات والمعتقدات كقوى أساسية في إعادة تشكيل الحضارات البشرية القائمة ،األمر

الــذي يـ ِ
ـوحي بنـذر صــدام بــين ىــذه الحضــارات .لــذا فـ ن ىــذا البحــث يكتســب أىميتــو مــن تطرقــو
ألىميــة ح ـوار الحضــارات ،الخيــار الوحيــد الــذي ينــاظر مفيــوم الصــدام كمــا أنــو يتنــاول أىميــة

الجامعات عامة ،والعربية منيا عمى وجو الخصوص لمقيام بيذا الـدور ،والكيفيـة التـي يمكـن أن

تُ َعزز بيا الجامعات العربية حوار الحضارات.
 2.1هدف البحث
ييدف ىذا البحث إلىي

(أ)

(ب)
(ج)

التعرف عمى مفيوم حوار الحضارات وبيان أىميتو لحياة األمم والشعوب.
بيان أىمية الجامعات العربية لمقيام بدور حوار الحضارات.

توضــيح أنشــطة الجامعــات العربيــة التــي يمكــن أن تمعــب دو اًر ميم ـاً فــي تعزيــز
حوار الحضارات.

 3.1مشكمة البحث

بالرغم من القبول الذي وجده مفيوم حوار الحضارات كخيار اسـتراتيجي بدالً من
هحــظ تعثاــر تطبيــق ىــذا المفيــوم فــي واقــع الحضــارات البش ـرية
مفيــوم الص ـراع بينيــا ،إال أنــو ُي َ

طَّبــق مفيــوم ح ـوار الحضــارات
القائمــة .لــذا يكــون الس ـؤال المحــوري ليــذا البحــث ىــو ،لمــاذا لــم ُي َ
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اء
كواقــع عممــي فــي حضــارات األمــم والشــعوب الحاض ـرة بــنفس تطبيــق المفــاىيم األخــرى ،س ـو ً
أكانـــت سياسـ ــية أم اقتصـ ــادية أم اجتماعيـ ــة؟ إذ نهحـ ــظ ســـيطرة ظـ ــاىرة الص ـ ـراع والن ـ ـزاع بـ ــين
الجماعات الدينية واإلثنية والقبمية ،حتـى داخـل األفـراد فـي الحضـارة الواحـدة .ويتجمـى ذلـك فـي
ظاىرة القتال كدعنف مظاىر الصدام بين أىل الحضارة الواحـدة وبـين الحضـارات المختمفـة كمـا

ييدؤ احن.

 4.1فرضيات البحث
 1.4.1يرجع عدم تطبيق مفيوم حوار الحضارات في حياة األمم والشعوب إلى ضعف

آليــات وســائل الحـوار .وفــي مقــدمتيا الجامعــات كــدكثر المؤسســات العمميــة والبحثيــة
أىمية لمقيام بيذا َّ
الد ْور.

 2.4.1يؤدي تعدد نشاط الجامعات عامة ،والعربية منيا عمى وجو الخصوص ،إلى
تعزيز مفيوم حوار الحضارات.

ل ــذلك ،وقب ــل ال ــدخول ف ــي الموض ــوع ،يمك ــن أن ُن َج ـ ِـزئَ السـ ـؤال المح ــوري الس ــابق إل ــى
األسئمة الفرعية التالية التي تشكل أسئمة البحث وىيي
(أ)

(ب)
(ج)

(د)

ما معنى حوار الحضارات وما مفيومو؟
ما أىمية حوار الحضارات وما أىدافو؟

لماذا تعتبر الجامعات عامة ،والعربية منيـا عمـى وجـو الخصـوص ،أكثـر أىميـة
من غيرىا من المؤسسات العممية لتعزيز مفيوم حوار الحضارات؟

م ــا الـــدور ال ــذي يمـ ــن أن تمعب ــو الجامعـ ــات العربي ــة فـ ــي تعزي ــز مفيـــوم ح ـ ـوار
الحضارات؟

 5.1منهج البحث
لتحقيق أىداف ىذا البحث وفرضياتو فقد استخدم الباحث المنيج االستداللي والوصفي
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والتــاريخي ،واعتم ــد عم ــى الكتــب المنيجي ــة والبح ــوث المنش ــورة كمصــادر لجم ــع البيان ــات ع ــن

موضوع الدراسة.

 .2الجامعات العربية وحوار الحضارات
الم ْبنى
 1.2حوار الحضارات المعنى و َ

مصــطمح حـوار الحضــارات مفيــوم ُم َرّكــب مــن كممتــي الحـوار والحضــارة .ولد ارســتو ال بــد
مــن تفكيكــو ةواعــادة تركيبــو مــن جديــد ،وفق ـاً لمعطيــات الواقــع المعاصــر .ويقتضــي تحديــد داللــة
المص ــطمح الرج ــوع إل ــى ج ــذوره الماغوي ــة وتتب ــع دالالتي ــا م ــن مص ــادرىا األص ــمية ،وتجري ــد ى ــذه
الدالالت ،ثم إعادة بنائيا.

وبناء عميو ،فالحوار في المغة من َح َور .وليا عدة معان ،حيث ورد في لساان العارب َحـار
ً
المحـاورةي المجاوبـة ،والتحـاوري التجـاوب ،نقـول أحـرت لـو جوابـاً ومـا حـار بكممـة،
َي ُحور َح ْـو اًر ،و ُ
والحوري الجواب يقالي كممتُو فما رد لي حو اًر أو حـوي اًر ،واسـتحاره أي أسـتنطقو ،وىـم يتحـاورون
أي يتراجعون الكهم .والمحاورةي مراجعة المنطـق فـي المخاطبـة ( ابـن منظـور ط 231:3293
.

ص ِطهحي لمحوار ىوأُسموب يجري بين طرفين ،يسوق ٌّ
كل منيما من الحـديث
والمعنى اال ْ
مــا يـراه ويقنــع بــو ،وي ارجــع الطــرف احخــر فــي منطقــو وفك ـره قاصــداً بيــان الحقــائق وتقريرىــا مــن
وجيــة نظ ـره ،وال يشــتمل عمــى الخصــومة والمنازعــة و ِ
الم ـراء كمــا ىــو فــي الجــدل ،إنمــا ىــو أداة
أُســموبية تُ ْســتَخدم لمعالجــة موضــوع مــن الموضــوعات المتخصصــة فــي حقــل مــن حقــول العمــم
والمعرفة ،أو جانب من جوانب الفكر والعقيدة لموصول إلى حقيقة معينة.

والحوار عممية تتضمن طرحاً من طرف يتمثمو طرف آخر ،ويجيب عنو ،فيحـدث تجاوبـاً

يولد عند كل منيما مراجعة ما طرقو الطرف احخر ،وىذه العممية ىي التي يطمق عمييا الحوار

أو المحاورة .ويعتبر الحوار أكثر نضجاً من الجدل.

أداة الصراع وجوىره التبادل السممي لألفكار ( عبدالس ـتار الييتـي  . 3002003ومـن ىـذا

المعنى نجد أن الحوار يقود إلى التفاىم بعكس الجدل الذي يقود إلـى التصـادم .وبالتفـاىم تُ َس َّـن

حدد الحقيقة العممية ويتحقق التراكم المعرفـي،
القوانين واألعراف ووسائل الضبط االجتماعي ،وتُ ُ
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القــيم ُ ِ
وتبــادل الخبـرات ،وترســيخ األعـراف ،وبمــورة ِ
الم ْســتدامة،
الخمُقيــة ،واكتشــاف وســائل التنميــة ُ
ويتطم ــب الحـ ـوار الن ــاجح تحدي ــد أى ـ ٍ
ـداف معين ـ ٍـة وذل ــك لقي ــاس التق ــدم المح ــرز ( أحم ــد المفت ــي
. 2102001

 2.2مفهوم الحضارة

أما كممة حضارة فقد جاءت في لسان العرب بمعاني عدةي منيا الحضور نقيض المغيـب

والغيبــة ،وحضــر يحضــر حضــو اًر أو حضــارة  ،وكممــة يحضــر فــهن ،ويحض ـره أي يشــيد منــو،

كمــا جــاءت بمعنــى قــرب الشــيء ،ونقــول كنــت بحض ـرة الــدار .وبمعنــى جــاء أو أتــى حضــرت

ـي العظــيم
الصــهة ،و َ
الحضــر خــهف البــدو ،والحضــارةي اإلقامــة فــي الحضــر ،والحضــارةي الحـ ّ
والحاضــر ضــد المســافر والحضــارة مــن حضــر يحضــر ،ويحضــر الشــخص ليعمــل مــع احخـرين
ليتآنس ،ويؤنس محيطو .وبذلك يييئ الشـروط التـي تـوفر الك ارمـة لديـو ،فمتحضـر كـل مجتمـع

يحترم الكرامة ويجسدىا في معامهت أفراده ( ابن منظور ط . 23103293

ض ـ َـر اْل ِق ْس ـ َـمةَ أ ُْولُـ ـوْا اْلقُ ْرَب ــى
وفــي القـ ـرآن الكـ ـريم حض ــر بمعن ــى َشـ ـ ِيد كقول ــو تع ــالى َ ة
موِا َذا َح َ
ِ
وىم ٍّم ْن ــوُ َوقُولُـ ـوْا لَيُ ـ ْـم قَ ـ ْـوالً َّم ْع ُروفً ــام ( النساااا ي  . 9والحض ــارة تـ ـراث
ـارُزقُ ُ
ـامى َواْل َم َس ــاك ُ
ين فَ ـ ْ
َواْل َيتَـ َ
نمو ال ينقطع مثل البحر
مشترك بين جميع الشعوب قديميا وحديثيا ،كما ىي إرث إنساني في ٍّ
ال ازخــر بالميــاه واألم ـواج ،لــو روافــد عديــدة تصــب فيــو عمــى الــدوامق تمــك الروافــد ىــي الثقافــات

القومية ( محمد الحباب . 32103291

وعمى ىذا البناء ف ن لفظ حضارة لفظ ُمحايد ،ال يعني في ذاتو قيمة حسنة أو سيئة ،إنما
يقدر ذلك باختهف نموذج الحضارة ومكوناتيا.
ويطمق لفظ حضارة عمى أي نموذج ما إذا تحققت فيو األبعاد التاليةي
(أ)

وجـود نسـق عقـدي يحـدد طبيعـة العهقـة مـع عـالم الغيـب ومفيـوم اإللـو ســمباً أو
إيجاباً.
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وجــود بنــاء فكــري ســموكي فــي المجتمــع ي َشـ ٍّـكل نمــط ِ
القــيم الســائدة واألخهقيــات
ُ
العامة واألعراف.

(ج)

وجود نمط مادي يشمل المبتكـرات واحالت والمؤسسـات والـانظُم والفنـون وجميـع

(د)

أي المجتمعــات األخــرى وأســس لمتعامــل معيــا
تحديــد نمــط العهقــة مــع احخــرّ ،
وقواعد وأسموب إقناعيـا بيـذا النمـوذج واليـدف منـو ( نصـر عـارف 1303223

األبعاد المادية في الحياة.

.

لذلك ف ن الحضـارة ىـي ثمـرة جيـود األفـراد والجماعـات ومسـاىمتيم فـي تطـوير األوضـاع
اإلنسانية عبر العصور.

من التجريد والتركيب السابق نجد أن حوار الحضارات يعني الحوار بين منتمين إلى
ٍ
اء أكان ذلك عمى المستوى الفردي أو الجماعي ،أو الرسمي أو
حضارات مختمفة سو ً
أي مجال من المجاالت ،وذلك ليدف موضوعي.
الشعبي ،منظـَّماً كان أم غير منظم في ّ
 3.2أهمية حوار الحضارات

يعتبــر ح ـوار الحض ــارات احن ضــرورة إنس ــانية تممييــا طبيعي ــة الحيــاة الت ــي تــرى وج ــوب
االنفتاح عمى الثقافات األخرى .ولكن ال بد مـن مهحظـة ضـرورية ،ىـي أن ىـذا االنفتـاح يجـب

أن يتم وفقاً لسيادة قيم الحق والخير ،لمـا فييـا مـن مقومـات أساسـية لحيـاة المجتمعـات البشـرية،
م ــن جان ــب ،ولس ــعادة ى ــذه المجتمع ــات م ــن جان ــب آخ ــر .وبالض ــرورة يج ــب أن يك ــون الع ــدل
والمساواة بين الناس ىما السند الفكري لمقواعد التي تنظم حيـاة ىـذه المجتمعـات البشـرية ،األمـر

الذي من شدنو أن يبرز الجانب اإليجابي لتيار العولمة.

ُح ِســن اســتثماره
وتدسيس ـاً عمــى مــا ســبق ،يعتبــر ح ـوار الحضــارات مشــروعاً ناجح ـاً ًت ،إذا أ ْ
يمكن أن يكون لو مردود إيجابي متعـدد النـواحي عمـى حيـاة األمـم والشـعوب .فمـن ناحيـة ُيشـعر

األمــة بموقعيــا الريــادي عمــى الســاحة العالميــة ،وبالمكانــة التــي يجــب أن تتصــدرىا بــين األمــم.
ومــن ناحيــة أخــرى يرفعيــا إلــى مســتوى المســئوليات الكبــرى .وىــو أمــر ضــروري لمــتخمص مــن

صغائر األمور والمشاكل التي تبدو ُم َعقّدة بسبب غياب األىداف الكبرى السامية.
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ويع اد حوار الحضارات مممحاً تاريخيـًّا ممتداً عبر التاريخ البشري ،حيث تفيد قراءة التاريخ

قد اًر من الحوار بين الحضارات البشرية المتعاقبة منيا والمتزامنة .يشـيد بـذلك ويؤكـده
أن ىنالك ْ
ما نتج من انتقال وتراكم لمخبـرة البشـرية عبـر سمسـمة الحضـارات المتعاقبـة ىادفـة إلـى التعـارف،
والتواصل والتفاعل اإليجابي بين الشعوب واألمم.

ص ــد ب ــو الحـ ـوار الكهم ــي الم ــنظم ب ــين أتب ــاع
وبي ــذا المعن ــى ،فـ ـ ن حـ ـوار الحض ــارات ُي ْق َ
حضــارات مختمفــة ليــدف موضــوعي .وباالســتقراء العقمــي نجــد أنــو لــو لــم يكــن ىنالــك حـوار بــين

الحضارات المتعاقبة لتعذر تراكم الخبرة والمعرفة البشـرية عمـى النحـو الـذي حـدث ،ولربمـا تعـيَّن
الص ـ ْفر .ولمــا كانــت الحضــارات عمــى مــا ىــي عميــو مــن
عمــى ســائر الحضــارات أن تبــدأ مــن ٍّ

االسـتفادة مـن بعضــيا الـبعض ،وتشـير الكتــب السـماوية جميعـاً وبخاصــة القـرآن الكـريم ،الرســالة
الخاتمــة ،إلــى اعتمــاد مــنيج الح ـوار كدس ــاس لمتعامــل ،حي ـث تَُبــيٍّن نصــوص الق ـرآن الكـ ـريم أن
عهقــة الخــالق بمخموقاتــو جميعيــا إنمــا بــدأت وتدسســت واســتمرت عمــى أســاس مــنيج الح ـوار،
والحـوار اإلقنــاعي وحــده وبــددو ٍ
ات ووســائل ســممية دون إك ـراه أو صــدام .ومــن ذلــك ح ـواره تعــالى

ٍ
لكل من المهئكة ةوابميس والبشر كما تبينو النصوص التاليةي
اك لِْممهَئِ َك ِة إٍِّنـي ج ِ
اعـ ٌل ِفـي األ َْر ِ
ض َخمِيفَـةً قَـالُوْا
موِا ْذ قَ َ
قال تعالى في حواره لممهئكةي َ ة
َ
ال َرب َ َ
َعمَـ ُم َمـا الَ
ـك قَ َ
ٍّح بِ َح ْم ِـد َك َوُنقَ ٍّـد ُس لَ َ
أَتَ ْج َع ُل ِفييَا َمن ُي ْف ِس ُد ِفييَـا َوَي ْس ِـف ُ
ـال إٍِّنـي أ ْ
ك ال ٍّـد َماء َوَن ْح ُـن ُن َسـب ُ

ونم (
تَ ْعمَ ُم َ

الس ِ ِ
ينم
َّاجد َ

(

ـال يـا إِبمِـيس مـا لَ َ َّ
ـع
ـك أَال تَ ُك َ
ـون َم َ
البقرة ، 30:وفى محاورتو إلبميس قال تعالى :م قَ َ َ ْ ُ َ

(

ـج َد لِ َب َش ٍـر َخمَ ْقتَـوُ ِمـن صْمص ٍ
ـال ٍّم ْـن َح َمـٍ َّم ْس ُـن ٍ
ونم
الحجرات ، 32:مقَ َ
ال لَ ْم أَ ُكـن ٍّألَ ْس ُ
َ َ

الحجرات. 33:

ـك
ـت َوَزْو ُجـ َ
وفــي خطـ ـابو سـ ـبحانو وتع ـالى لســيدنا آدم قــال تعــالىي َموُقْم َنــا َيــا َ
اس ـ ُك ْن أَنـ َ
آد ُم ْ
َّ ِ ِ
الشــجرةَ فَتَ ُك َ ِ
ـث ِشـ ْئتُما والَ تَ ْقرَبــا َىـ ِـذ ِه َّ
( البقاارة:
ينم
اْل َجَّنـةَ َو ُكـهَ ِم ْنيَــا َرَغــداً َح ْيـ ُ
ونــا مـ َـن اْلظــالم َ
ََ
َ َ َ
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ولــم تقتصــر لغــة الح ـوار بــين اال ومخموقاتــو عمــى العاقــل منيــا فقــط ،بــل إنــو شــمل غيــر

اســتَ َوى إِلَــى
العاقــل منيــا ،حيــث حــاور ســبحانو وتعــالى الســماء واألرض حيــث قــال تعــالي مثُـ َّـم ْ
ِِ
ـال لَيـا ولِـألَر ِ ِ ِ
ينم ( فصامت، 11:
َّماء َوِى َي ُد َخ ٌ
ض ا ْئت َيـا طَ ْو ًعـا أ َْو َك ْرًىـا قَالَتَـا أَتَْي َنـا طَـائع َ
ـان فَقَ َ َ َ ْ
الس َ
ِ
ض واْل ِج َبـ ِ
ِ
ـال فَ ـد ََب ْي َن أَن َي ْح ِمْم َنيَــا َوأَ ْشــفَ ْق َن
األم َان ـةَ َعمَــى َّ
وقــال تعــالىي مإ َّنــا َع َر ْ
ضـ َـنا َ
السـ َـم َاوات َواأل َْر َ
ِم ْنيا و َحممَيا ِ
وما َجيُوالًم ( األحزاب. 72:
ان إَِّنوُ َك َ
نس ُ
اإل َ
َ َ َ َ
ان ظَمُ ً
يعتبر حوار الحضارات في العصر الحديث مفيومـًا ضروريـًّا َرّك َز عميو في الربـع األخيـر
المفَ ٍّكر الفرنسي روجيو جارودي في نظريتو كمشروع لمجمع بـين الحضـارات
من القرن العشرين ُ
المختمفة ،عمى أساس أرضية مشتركة لمتفاىم عمى مستوى شعوب األرض.
وبرز ىذا المصطمح بقوة كرد فعل لمفيـوم صـدام الحضـارات الـذي طرحتـو نظريتـا نهاياة

التاااريو وخاااتم البشاار لعــالم االجتمــاع األمريكــي اليابــاني األصــل فرانســيس فوكويامــا وصاادام
الحضارات لمعالم األمريكي صمويل ىنجنتيون عام 3221م .

تبنت األمم المتحدة فكرة حوار الحضارات ،فاعتبرت عـام 2003م عام حـوار

الحضــارات إيمانــًا منيــا بدىميــة الموضــوع .وال ي ـزال موضــوع ح ـوار الحضــارات يتصــدر جــداول
اجتماعات المؤسسات الدولية والبحثية بالحوار والنقاش ( . 1/2/2001www.islammemo
 4.2أهداف حوار الحضارات

ييدف حوار الحضارات إلى

(أ)

(ب)

السعي إليجاد بيئة دولية سـميمة ومسـتقرة ،تقـوم عمـى أسـاس االحتـرام المتبـادل،
والمساواة فيما بين الثقافات والحضارات المختمفة.

أي شـدن من
عـدم ازدراء احخر ،أو َ
الحط من شـدنو أو تقميل دوره في ّ
الحياة.

(ج)

االعت ـراف بوجــود اخــتهف وتبــاين بــين الحضــارات ،والثقافــات وىــو مــا يعكــس

(د)

أي حضارة وتطورىا.
حقيقة ظروف ّ
أي حضــارة تحمــل فــي داخميــا أنســاقاً حضــارية وثقافيــة مختمفــة،
اإلق ـرار بــدن ّ
تتب ــاين فيم ــا بيني ــا ،م ــع توكي ــد ض ــرورة االتف ــاق عم ــى الح ــد األدن ــى م ــن الق ــيم
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والسموكيات التي تشترك فييا مختمف الحضارات والثقافات التـي يجـب التمسـك

بيــا ،وااللتفــاف حوليــا ،ومحاولــة تعظيميــا ،دون التضــحية بتمــايز كــل حضــارة
أو ثقافة ،أو باألولوية التي يجب أن تُ ْحظى بيا ِقيم الحرية والعدل والمساواة .

ـؤمن الحــد مــن
( هاااا ) تزكيــة العهقــات بــين حضــارات العــالم وثقافاتــو وأديانــو ،بمــا يـ ّ
األوجو السمبية لتمك العهقات وينمي أبعادىا اإليجابية.
(و)

توضــيح المصــالح المشــتركة التــي تصــمح ألن تكــون غايــات مشــتركة ألط ـراف

الحوار ،مما يجنب الغايات الخاصة مثل الييمنة واإلقصاء واالختراق ،التي ال
(ز)

يمكن أن تساعد في تحقيق غايات حوار الحضارات أو إنجاحو.

الحــد مــن خطــر زوال المغــات واضــمحهل الثقافــات بتســارع وتي ـرة العولمــة عمــى
نمــط معــين ،األمــر الــذي ُيزكــي مفــاىيم التعــايش ،واالعت ـراف بــاحخر واحت ـرام
الغير .وجميعيا مفاىيم تدعم غايات حوار الحضارات.

 .3أهمية الجامعات العربية لحوار الحضارات

تييئ الجامعات العربيـة بيئـة طبيعيـة لحـوار َبّنـاء ،يمكـن مـن خهلـو الوصـول إلـى صـيغة
عممية في طرح األفكار وحل المشكهت وتقويم األداء ،األمر الذي يوفر ما ياتيي

 1.3الحرية الفكرية

اء أكانوا أفراداً أم فرقاً عممية ،إذ تمثل الجامعة
بالحرية الفكرية يتحقق لكل طرف سو ً
الثقة في شخصية مستقمة ،ال تقـع تحـت تـدثير أي إرىـاب فكـري أو نفسـي يشـعرىا بدونيـة

أمام الطرف احخر .وذلك ألن مساواة طرفي الحوار كما ىو متاح في مختمف منابِر الجامعات
ىي درجـة أعمـى مـن مجـرد حمايـة األطـراف المتحـاورة .كمـا تـوفر الجامعـات الفُ َـرص المتكافئـة
لتحقيق بيئة حوارية سميمة ومعافاة .ذلك ألن إشعار المحاور بمساواتو بخصمو تبعث في نفسـو

الطمدنينــة ،وتدفعــو إلــى الح ـوار بدرجــة عاليــة مــن الثقــة بــالنفس ،بعكــس اإلرىــاب الفكــري الــذي

يفقــده الثقــة بــالنفس والقابميــة ألن يكــون طرفـاً فــي الحـوار والمناقشــة ،األمــر الــذي يربكــو ويشــتت
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أفكــاره ،ويضــطره دائم ـاً لمــدفاع عــن شخصــيتو الفكريــة ،وفــك أســرىا مــن ىيمنــة اإلرىــاب الفكــري

المصاحب ليذا الحوار.

وال أد ّل عمى ذلك مما تمارسو اليوم بعض مؤسسات الحضارة الغربيـة التـي تتبنـى الحـوار
مــع الحضــارات األخــرى مــن اســتعهء فكــري ،ةوارىــاب نفســي ،بمــا تممكــو مــن تقنيــات المعرفــة
وتكنولوجيا االتصال ،وبما لدييا من خبراء بخاصة في المنظمات الدولية ،وسدنة العولمة ،وبما

تزعم ــو مـ ــن نشـ ــر لعمميتيـ ــا المطمقـ ــة ،تبريـ ـ اًر لموض ـ ـوعيتيا لهســـتعمار والييمن ــة عمـــى مص ــائر

تحضرىا وتحديثيا وغربنتيا ( حـامد عمار  ، 29 - 3302001األمر
الشعوب المختمفة من أجل
ّ
الــذي يجعــل الحري ــة الفكريــة لحـ ـوار َبَّنــاء بينيم ــا وبــين ىــذه الحض ــارة أم ـ اًر ص ــعباً ،إن لــم يك ــن
مستحيهً كما يرى البعض ،إذ ورد في مفكرة اإلسهم عن مستقبل حـوار الحضـارات عـن بعـض
مؤسسات الحوار الغربية ما يميي
(أ)

عنــد بعــض األط ـراف المتحــاورة – خاصــة القريبــة منيــا لم اركــز صــنع الق ـرار-

( ب)

تدتي الق اررات والتوصيات لتكون في النياية حب اًر عمى ورق.
كانــت لكثيــر مــن المــؤتمرات التــي ُع ِقـ َـدت أجنــدة سياســية ُمسـ َـبقَة حيــث صـ ّـرح
يوسف القرضاوي بدن بعض تمك المـؤتمرات الحواريـة يـتم فييـا تحديـد مواضـيع
الحـ ـوار مس ــبقاً ،وغالبـ ـاً م ــا يك ــون ع ــن حري ــة ال ــردة وك ــذلك ي ــتم تحدي ــد دع ــوة
متح ـ ــاورين ب ـ ــدعينيم م ـ ــن قب ـ ــل المح ـ ــاورين الغــ ـربيين (

www.islammemo

 ، 6\9\2007ل ــذا ال نج ــد أثـ ـ اًر ايجابي ــًّا لمعظ ــم الم ــؤتمرات الت ــي ُع ِق ـ َـدت بش ــدن
حوار الحضارات.

 2.3الحياد الفكري

تــدفع مينيــة عمــل الجامعــات وثقافتيــا العمميــة كــهًّ مــن طرفــي الح ـوار إلــى أن يتحمــى

بحياد فكري ،يمنعو من التعصـب لوجيـة نظـر مسـبقة ،أو التمسـك بفكـرة معينـة ،يـرفض نقضـيا
أو مخالفتيــا .بــل ىــو أكثــر مــن ذلــك ،إذ يــدفع ىــذا الحيــاد الفكــري كــهًّ مــن الطـرفين نحــو تبــادل

احراء واألفكار مع الطرف احخر ،وتداول األطروحـات وسـماع الـرأي احخـر ،ةوان كـان مناقضـاً

لما يقتنع بو.
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ـق الس ــميم أثن ــاء المح ــاورة،
ويقتض ــي الحي ــاد الفك ــري التـ ـزام ٍّ
أي م ــن طرف ــي الحـ ـوار المنط ـ َ
والتركيــز عمــى مضــمون فك ـرة الح ـوار ،وتــوفير بيئـ ٍـة ىادئـ ٍـة لتفكيـ ٍـر ســميم .كمــا يفتــرض المــنيج
العممي لمبحث فى المشكهت والذي يعمل بو فى الجامعات ،والذي يقوم عمى الشك فـى النتـائج

قبــل الوصــول إلييــا بالــدليل ،وتســاوي فــرص وجودىــا وعــدميا أو صــحتيا وخطئيــا قبــل فحصــيا
والتيقن منيا ،وىي مـن مرتكـزات الحيـاد الفكـري ،كمـا يفتـرض تحـري الدقـة ،واألمانـة والصـواب.
بل يتعدى ذلك إلى تفسير الظواىر ،والتنبؤ بيا ،والتحكم فييا ،مما يؤدي إلـى فيميـا وتفسـيرىا،

وكشف العهقات التي تربط بينيـا ،وتعمـيم نتائجيـا عمـى حـاالت مماثمـة األمـر الـذي يولـد مزيـداً

من االفكـار واحراء التـي تقـود بـدورىا إلـى حـوار بنـاء يسـيم فـي اتخـاذ قـ اررات صـائبة بعيـداً عـن

التدثر بالخبرات المباشرة.

وتُ َحدد معـالم االلتزام ىذه في تقديم األدلة المثبتة والمرجحة لكل فرضية أو دعـوة،
الم ْرويَّة ،وىو ما ُي َمثٍّل منيج البحث العممي
يقدميا المحاور ،وصحة نقل النصوص المنقولة أو َ
الذي تقوم عميو سياسة العممية التعميمية والبحثية في الجامعات.

المح ـ ِ
ـاور م ــن جمي ــع الم ــؤثرات لض ــمان إنص ــاف الط ــرف
ويفت ــرض الحي ــاد الفك ــري تج ــرد ُ
احخر ،كما تقتضي المحـاورة المنطقيـة السـميمة أن يتجـرد كـل طـرف أثنـاء المحـاورة مـن كـل مـا

يؤثر عمى حيـاده الفكري ،فيما يتعمق بموضـوع المحاورة ،ضماناً لقيام حوار َبَّناء يقود إلى نتائج
إيجابية .

الن ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ َّفْسي لالقتناع بالنتائج
 3.3االستعداد ّ

إن المنيجي ــة العمم ـ ـية والثقافي ــة الميني ــة الت ــي يق ــوم عميي ــا عم ــل الج ـ ـامعات تيي ــئ طرف ــي

الحوار لتقبل النتائج التي يؤول إلييا الحوار ،واالقتناع بيا ،واالستعداد النفسي لتقبميا ،ألن عدم

اســتعداد طرفــي الح ـوار لتقبــل النتــائج ،كمــا ىــو ســائد فــي كثيــر مــن قن ـوات الح ـوار اليــوم ،يعنــي
الم ْرتَ ِك َـزة
وجود فكرة ّ
معدة مسبقاً ،نتيجـة لـدوافع ذاتيـة واجتماعيـة ،ال عهقـة ليـا بالقناعـة الفكريـة ُ
عمى البرىان والدليـل كما ىو سائد في مناىج الجامعات.
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 4.3التزام التخصص
التخصص التحري الدقيق في المعرفة والتحقق من الفكرة ،كما يتيح درجة عالية من
يتيح
ُ
الثقـ ــة ف ـ ــي الي ـ ــدف أو األى ـ ــداف التـ ــي ُيـ ـ ـراد تحقيقي ـ ــا .وك ـ ــل ذلـ ــك م ـ ــن عوام ـ ــل نج ـ ــاح الحـ ـ ـوار
وموضــوعيتو .ومــن المعمــوم قيــام عمــل الجامعــات عمــى التخصــص الــدقيق ،ممــا يكســبيا الثقــة

والصــدق فــي صــحة الح ـوار ونتائجــو .لــذا ،ف ـ ن مــا تــوفره الجامعــات مــن بيئــة خاصــة تزيــد مــن

فــرص حـو ٍار َبَّنــاء يــدفع بالمجتمعــات نحــو ش ـراكة فاعمــة فــي المفــاىيم واحراء .كمــا تتــيح الخب ـرةَ
الدقيقــة والد اريـةَ الكافيــة فــي شــدن معــين .وىــي أمــور ،إلــى جانــب كونيــا تؤىــل الجامعــات لمقيــام
بدورىا في حوار الحضارات ،تعزز من إنجاح عمميات الحوار نفسيا لقياميا عمى احترام احخـر

والحاجة إليو والتعايش معو.

 .4الدور التعزيزي لمجامعات العربية في حوار الحضارات

يم في خدمة المجتمع وتطويره من خهل مبادرتيا لمناقشة
لمجامعات العربية ٌ
دور ُم ٌ
القضـايا والمشكهت ،وطرح الحمول ،ةواشـاعة األفكار والقيم بما يعظـم من دور

المجتمع في المنظومة العالمية.

تشير الدراسـات إلى أن ىنالك إجـماعاً في الوقت الحاضر عمى تحديد ثهثة أبعاد

لمعمل الجامعي .ىي صناعة العقل العامل وصناعة المعرفة وخدمة المجتمع ( عبد السهم
فريوان . 211-23102001

وبيــذا يمكــن لمجامعــات العربيــة أن تســيم بفعاليــة فــي خدمــة مجتمعاتيــا فــى تعزيــز ح ـوار
الحضارات كدحد المع ِ
ضهت التي تواجو المجتمع العالمي ،مـن خـهل أنشـطتيا التـي تتمثـل فـي
ُْ
التعميم والبحث والتدريب وتقديم االستشارات.
وبحسب ىذه األنشطة يمكن أن يمثَّل إسيام الجامعات في موضوع حوار الحضـارات فـي
اتجاىين متآزرين ىماي
(أ)

حوار الداخل أو حوار الذاتق وىو مـا تسـيم بـو الجامعـة فـي تزويـد المجتمـع

ِ
خرجـ ـ ــات تعمـ ـ ــل عمـ ـ ــى إشـ ـ ــاعة ثقافتـ ـ ــو وحضـ ـ ــارتو ،ةواكسـ ـ ــاب أف ـ ـ ـراده القـ ـ ــيم
ب ُم َ
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والســموكيات التــي تمثــل رأي المجتمــع فــي ح ـوار الحضــارات وفــى غيرىــا م ــن

( ب)

شئون الحياة.

حوار الخارج أو حوار احخر وىو ما تسيم بو الجامعة في نقـل ثقافـة المجتمـع

وحض ــارتو ،إل ــى الثقاف ــات والحض ــارات األخ ــرى وعك ــس ص ــورتو لممجتمع ــات

األخرى.

وفي االتجاه األول يمكن لمجامعات أن تعزز من حوار الحضارات كما يميي

 1.4الحوار كثقافة تنظيمية

إن انتياج ثقافة الحوار كدساس لمتعامل في الوسط اإلداري واعتمادىا كثقافة تنظيمية

لمجامعة من شدنيا أن تشكل بيئة اجتماعية تشتمل عمـى مجموعـة مـن المبـادئ والقـيم والمفـاىيم
والمعتقدات التي يجب أن تسود داخل الحرم الجامعي ،وسط جميع العاممين .وبـذلك تمعـب دور

الم َو ٍّجــو لمســموك ،كمــا تمعــب دو اًر مــؤث اًر فــي عمميــة اتخــاذ الق ـ اررات وحــل المشــكهت التــي تواجــو
ُ
رؤســاء الجامعــات ،وعمــداء الكميــات ورؤســاء األقســام والعــاممين أثنــاء تطبــيقيم ليــذه المنيجيــة
الجديــدة )  .( Bannker 1999:41-52وبيــذا تســيم الجامعــة فــي إكســاب ســموك ثقافــة الحـوار،

ليسـت لمحـرم الجـامعي فحسـب ،ةوانمـا لجميـع أصـحاب المصـمحة )  ( stakeholdersمـن عمـهء
الجامعة ،وبالتالي تعزز مـن نشـر ثقافـة الحـوار فـي المجتمـع عامـة ،وبخاصـة إذا عممنـا أن مـن
األعراض المر ِ
ضيَّة التي تنتاب جسد الجامعـات العالميـة عمومـاً والعربيـة خصوصـاً تَقَ اـزم مرونـة
ََ
الحـرم الجـامعي العمميـة إزاء عوامـل التغييـر التـي تحـيط بـالوجود اإلنسـاني والمجتمـع خاصـة (
مصـطفي عـدنان  . 1102001وعميـو يعتبـر نشـر ثقافـة الحـوار بـين العـاممين وطـهب الجامعـة

من أىم المؤثرات التي تعمل عمى فك ىذا ا
التقزم وعمى وزيادة التدثير المرجو من الجامعـة عمـى

المجتمع.

 2.4الحوار كمنهج تعميمي

331

د .البشير التجاني محمد الشايب

دور الجامعات العربية في تعزيز حوار الحضارات

331

تعتبر المناىج التعميمية أحد أىم العوامل التي تشكل سموك الطالب وتنمي قدراتو الثقافيـة

ومنيجــو الحضــاري .وتــدل جودتيــا عمــى إمكانيــة إكســابو الســموك المرغــوب فيــو بــافتراض جــودة
العوامل األخرى التي تسيم في تشكيل ىذا السموك.

توصـف جــودة المنــاىج التعميميـة وفــق معــايير المرونــة والتجـدد لمســايرة التغييــر المعرفــي،

ومهءم ــة حاج ــات الطال ــب والمجتم ــع ،إض ــافة إل ــى ق ــدرتيا عم ــى رب ــط الطال ــب بواقع ــو وبيئت ــو
المحمية .ولذا ف ن بنـاء المنـاىج عمـى نيـج حـواري أمـر مـن شـدنو أن يشـكل سـموك الطالـب وْفقـاً

لمبادئ االعتراف باحخـر واحترام الغيرية والمساواة .وىي مبادئ تعزز من
مفيوم حوار الحضارات.

ولِم ــا لممنـ ــاىج التعميميـ ــة م ــن ٍ
دور فـ ــي تشـ ــكيل الس ــموك كمـ ــا ذكرنـ ــا ،فـ ـ ن اعتمـ ــاد ح ـ ـوار

الحضــارات نفســو كمــنيج د ارســي مــن شــدنو أن يســيم فــي تعزيــز الحـوارق بمــا يكســبو مــن مفــاىيم
تشـكل ســموك الطالــب وبخاصــة إذا أخـذ المــرء فــي االعتبــار احراء التـي تطالــب بضــرورة تطــوير
منـاىج الجامعـات لنمطيتيـا ،وعـدم مواكبتيـا لمتغيـرات ،وتمبيـة حاجـات المجتمـع .حيـث ورد فــي

إحدى الدراساتي مإن محتوى البرامج الدراسية المطروحة تكاد تكـون متطابقـة ،وينـدر أن تتمـايز
الجامعــات فيمــا بينيــا فــي ىــذا األمــر ،وعمــى الــرغم مــن أن ىنالــك تغيـرات ممحوظــة فــي الخطــط
الدراسية عبـر السـنوات فـ ن ىـذه التغيـرات ال تنبـع مـن التغييـر فـي حاجـات المجتمـع ولـم تواكـب

التغي ـرات المعرفيــة والتكنولوجيــة الس ـريعة فــي بعــض ميــادين المعرفــة كــاإلدارة واليندســة مــثهًم (

ن ــايف المحي ــاوي  ، 311-31102001األم ــر ال ــذي يب ــين ع ــدم المواكب ــة ب ــين المن ــاىج وحاج ــات
المجتم ــع م ــن جان ــب ،وبيني ــا وب ــين ص ــناعة التكنولوجي ــا م ــن جان ــب آخ ــر ،األم ــر ،بم ــا يوج ــب

صياغة منـاىج تعميميـة تُع ٍّـزز مـن مفيـوم حـوار الحضـارات وتـدعم التكنولوجيـا كجانـب ميـم فـي
عمميات تطبيق المعرفة.

 3.4مراكز بحثية لحوار الحضارات

تُ ٍّ
عزز الجامعـات العربيـة مـن حـوار الحضـارات ب نشـائيا الم اركـز البحثيـة المتخصصـة فـي
ىذا المجال التي منوط بيا إجراء الدراسات المنيجية ،والبحوث العممية التي يمكن تطبيقيا وىو

أمر ضروري ألن البحوث العممية الناجحة ىي أصـهً أنشـطة منيجيـة إبداعيـة ترمـي إلـى زيـادة
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الرص ــيد المعرف ــي العمم ــي وتطبيق ــو عمميـ ـاً ،حي ــث أص ــبحت المعرف ــة أكث ــر م ــيهً إل ــى الجان ــب

التطبيقي في الوقت الحاضر.

فعال اإلنفاق الم لي ةواعداد الكوادر المؤىمة،
ويتطمب إنشاء المراكز البحثية وقياميا بدور ّ
واالســتفادة القصــوى مــن نتائجيــا ،وىــى مرتك ـزات تعــاني ضــعفاً فــي أغمــب الم اركــز البحثيــة فــي
الجامعــات العربيــة .وعميــو فمــن غيــر المســتغرب ضــعف دور الجامعــات العربيــة فــي التصــدي

لمشــكهت األمــة ،وطــرح الحمــول ليــا ،إالّ أن الجامعــات يمكنيــا أن تعــزز مــن حـوار الحضــارات
ب نشاء المراكز البحثية المتخصصة في ىذا المجال ،ومعالجة جوانب القصور فييـا حتـى تسـيم
بفعالية في اإلثراء الثقافي والحوار الفكري.

 4.4إنشا المكتبات الجامعية

تعتبــر المكتبــات الجامعيــة مســتودع المعرفــة وم اركــز قواعــد البيانــات التــي تمــد الط ــهب

والب ــاحثين وغي ــرىم م ــن ط ــالبي المعرف ــة بالمعموم ــات والبيان ــات .ل ــذا يعتب ــر إنش ــاؤىا وتزوي ــدىا
بالمراجع عن موضوع حوار الحضارات تعزيـ اًز لـدور الجامعـة فـي ىـذا المجـال ،وذلـك لِمـا يمكـن
أن تسيم بو ىذه المكتبات في صناعة العقول وتشكيل السموك.

وحديثاً ال يقتصر دور المكتبات عمى توفير المقروء من الكتب أو الدوريات العممي ،إنما

يمتد ليشمل الوسائل السمعبصـرية ،مـن األشـرطة المسـموعة ( الكاسـيت والمسـموعة المرئيـة (

الفيـديو  ،كما أخذت المكتبات الرقمية واإللكتـرونية تتوسع بشكل أكبر ،بل في داخل المكتبـات
التقميدية نفسيا كمصادر حديثة وسريعة لممعمومات.

ولوسائط االتصال األخرى كاإلنترنت مثهً دور متقدم في إتاحة فرص حو ٍار أكثـر نجاحـاً

بــين الطــهب واألســاتذة والبــاحثين مــع غيــرىم مــن أقطــار أخــرى ،ممــا يســيم بفعاليــة فــي تعزيــز
عمميات الحوار وتبادل احراء والخبرات .لذا ف ن تحديث المكتبـات وتدىيميـا بالتكنولوجيـا الرقميـة

ووسائط االتصال الحديثة ينقل دورىا من دور ريادي إلى مشاركة أكبر فـي إدارة الحـوار ،وبنـاء
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قنوات االتصـال بـين المنتمـين إلـى حضـارات مختمفـة ،ويعـزز مـن دور الجامعـة فـي إثـراء حـوار

الحضارات.

 .5الحوار مع اآلخر

أمــا بالنســبة لهتجــاه الثــاني مــن دور الجامعــات فــي ح ـوار الحضــارات وىــو الح ـوار مــع

احخر يمكن لمجامعات أن تعزز منو بعدة وسائل منياي

 1.5النشر العممي المشترك

تعزز الجامعات من حوار الحضارات بـ جراء البحـوث العمميـة والد ارسـات بصـورة مشـتركة
ـوث والد ارسـ ِ
ـات أى ـ ُل التخصــص الــذين
بــين المنتمــين لحضــارات مختمفــة ،حيــث ُي ْجــري ىــذه البحـ َ
تتوفر فييم شروط الباحثين العمميين ،أو تُجرى ىذه البحوث في مراكز عممية نزيية متخصصة

فــي ىــذا المجــال ،وتُنشــر نتــائج ىــذه البحــوث أو الد ارســات ،وبخاصــة إذا عمــم المــرء أن نتــائج
البحوث المنشورة من أىم وسائل التطوير ،لكونيا الخطوة األولى لمتطبيق العممي.
وليس بالضرورة أن تتطابق وجيات نظر الباحثين ونتائجيم في ىذه البحـوث والد ارسـات.

ولكنيا بالتدكيد تشكل فيماً مشتركاً لبعض مواضيع الحوار ،وتفـتح أبوابـاً لتبـادل احراء والمفـاىيم
فــي الــبعض الــذي ال يــتم االتفــاق حولــو ،األمــر الــذي يســيم فــي تعزيــز ح ـوار الحضــارات وفــتح
قنوات االتصال مع احخر .ولكن ،بالنظر إلى واقع اليوم نجد أن النشر العممـي فـي الجامعـات

العربية والمؤسسات البحثية األخرى يعاني ضعفاً .وبالنظر إلـى واقـع النشـر العممـي فـي معظـم

الــدول العربيــة فــي الفتـرة 2001 – 2000م يجــده المــرء ال يزيــد عــن  30.000ورقــة عمميــة فــي كــل
دولة ،مقارنة بما يقرب عن

11.000

ورقـة عمميـة فـي إسـرائيل

( ميثـاء الشامسـي -32202001

 ، 311األمر الذي يبرر تفوق إسرائيل عمى األمة العربية جميعاً في ىذا المجال.
ةواذا كان ما ُذ ِكر يتعمق باإلنتاج الفكري ،ف ن محتوى ىذا اإلنتـاج ونشـره ومـدى االسـتفادة

منو جميعيا أمور تعاني من بعض المشكهتق إذ نجد أن الدوريات العممية الصادرة في الوطن
العربــي تعــاني محدوديــة اإلقبــال واالنتشــار .وىــي فــي مجمميــا أســيرة مــا يصــطمح عمــى تســميتو

مغيـ ــاب الثقافـ ــة العمميـ ــةم ( ليمـ ــى غـ ــانم  ، 202001وال تُ ْسـ ــتثنى الـ ــدوريات التـ ــي تصـ ــدر مـ ــن
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الجامع ــات .وى ــو م ــا يوض ــح بج ــهء ض ــعف الجامع ــات ف ــي توظي ــف ى ــذه ال ــدوريات ك ــددوات

لهتصال والتحاور.

 2.5التوأمة العممية بين الجامعات العالمية
تعتبــر التوأمــة مــن الب ـرامج التــي تتواصــل بيــا الجامعــات فيمــا بينيــا .وتعــد األنشــطة التــي
تقــوم عميي ــا بـ ـرامج التوأم ــة مجـ ٍ
ـاالت ثـ ـرة لتعزي ــز حـ ـوار الحضــارات .وم ــن ذل ــك التب ــادل الثق ــافي

العممــي ،حيــث يقــوم العممــاء والخب ـراء ب لقــاء المحاض ـرات ،أو تُعقــد النــدوات أو المــؤتمرات فــي
موضوع حوار الحضاراتق وذلك ما سيسيم في نشـر ثقافـة الحـوار بـين المنتمـين إلـى حضـارات

مختمفة.

لقد ساىمت وسائط التقنية الحديثة في إجراء ىذه العمميات بطريقة أكثـر ُيسـ اًر عـن طريـق

مؤتمرات الفيديو )  ،( Video conferencesأو عبر األقمار الصناعية ،أو االتصال عن طريـق

البريد اإللكتروني )  ،( E-mailمما يسيم فـي إثـراء حركـة التعـاون الثقـافي والعممـي .كمـا تسـيم
وسائط التقنية الحديثة في تنشـيط عمميـة الحـوار ،وتتسـع بـرامج أنشـطة التوأمـة لتشـمل االبتعـاث

لمد ارســة أو لمتــدريب ،والــرحهت العممي ــة لمدارســين أو المتــدربين بنق ــل ثقــافتيم وحضــاراتيم إل ــى
مجتمعــات أخــرى ،بمــا يســيم فــي فيــم أفكــارىم واحتـرام آرائيــم ويفــتح ليــم احفــاق لحـوار ّبنــاء مــع
احخرين.
 3.5تشجيع حركة الترجمة والنقل

لقد أدت حركة الترجمة والنقل دو اًر عمميـًّا وحضاريـًّا فعاالً عبر التاريخ .وال تزال

تعمــل عمــى ربــط الماضــي بالحاضــر والمســتقبل .فَتُـراث الحضــارات القديمــة تناقمتــو األمــم عبــر

العصـ ــور بفضـ ــل ترجمتـ ــو إلـ ــى لغاتيـ ــا المختمفـ ــة ،وعبـ ــر إلـ ــى ثقافاتيـ ــا المتنوعـ ــة ليصـ ــل إلينـ ــا

اء لمختمــف جوانــب الحيــاة المعاصـرة .ومــن ث ـََّم فـ ن الجامعــات يمكنيــا أن تعــزز
اليوم،ليكــون إثـر ً
من حوار الحضارات بتشجيعيا لحركة الترجمة والنقل من الحضارات المختمفة ةوالييا ،لمـا يـوفره
ذلك من آراء وأفكار يمكن فحصيا ومناقشتيا واإلفادة منيا.
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وعميو ف ن حركة الترجمة والنقل من الثقافة العربية ةوالييا ،إضافة إلـى دورىـا المباشـر فـي
نقل منتجـات الثقافـة العمميـة ،ف نيـا تمعـب دو اًر رئيسـاً فـي ضـخ المعمومـات إلـى مواقـع اإلنترنـت،
ـاف إلدارة حـ ـو ٍار ى ـ ٍ
ـدر يس ــيم فـ ــي ت ــوفير مخ ــزون معموم ــاتي كـ ـ ٍ
وتح ــديثيا بق ـ ٍ
ـادفُ ،يبن ــى عمـ ــى
معمومات صـحيحة ،ويقـود إلـى حقـائق عمميـة تُ ْف ِ
ضـي إلـى أحك ٍـام عادلـة وآراء صـائبة ،بـدالً عـن
االفت ـراء والتضــميل الــذي تقــوم عميــو اليــوم كثيــر مــن م اركــز البح ـوث والد ارســات غيــر المحايــدة

الم َوجَّو .
ووسائل اإلعهم ُ
تواجو حركة الترجمـة والنقـل بالجامعـات العربيـة بعـض الصـعوبات التـي يواجييـا المتـرجم
العربــي عمومـاً ،والتــي تتمثــل فــي عــدم تــوفر القـواميس والمعــاجم الهزمــة فــي المجــاالت العمميــة

المختمفــة ،إضــافةً إلــى عــدم تــوفر ىيئــات مركزيــة لتوحيــد ترجمــة المصــطمحات عمــى المســتوى
العربــي ،ونــدرة األبحــاث العمميــة الحديثــة المكتوبــة بالعربيــة (عــزت عــامر . 312-31102001

لــذلك ،ف نــو بمعالجــة ىــذه المشــكهت ،يمكــن لحركــة الترجمــة والنقــل بالجامعــات أن تمعــب دو اًر

رائداً في تفعيل دور الجامعات كقنوات إلثراء الحوار بين الحضارات.

 .6الخااتمة

يعتبر حوار الحضارات أحد أىم األدوات التي تدخل بيا البشرية القرن الحادي

والعشـرين ،وىــي أكثــر تقــدماً فــي مجــال المعمومــات والتقنيــة ،المــذين ىمــا مــن أىــم أدوات الثقافــة
والمعرفــة فــي الوقــت الحاضــر .لــذلك فـ ن م اركــز تنظــيم ىــذه المعرفــة وتجســيدىا فــي واقــع حيــاة

النــاس– ومــن أىميــا الجامعــات– ينبغــي أن تجــد اىتمام ـاً أكبــر ،وتركي ـ اًز أكثــر لبعــث دورىــا فــي
صــياغة حضــارة األمــم وثقافاتيــا .إلــى جانــب ذلــك يجــب االىتمــام والتركيــز عمــى تطــوير أداء

الجامعــات ،ال لتــؤدي دور صــناعة المعرفــة وصــياغة العقــول فحســب ،ةوانمــا لتخــدم مجتمعاتيــا
بصــورة فاعمــة .ومــن أىــم مظــاىر ذلــك نشــرىا ثقافــة الحـوار كيــدف ضــروري لصــياغة المجتمــع
عمى مبدأ ثقافي جديد.

 .7النتائج

من نتائج العرض السابق ما يدتيي
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ـار استراتيجيــًّا ،يجنــب البش ـريةَ خطــر أي
عتبــر ح ـو ُار الحضــارات ضــرورةً إنســانية وخي ـ ًا
ُ .1ي َ
صـدام ذي قد يكون ذا أبعاد كارثية ،التي ال يستفيد منو أحد ،إذا مـا وقـع ىـذا الصـدام
ال قدر اال.

 .2يحقــق حـوار الحضــارات مــردوداً إيجابيـًّا متعــدد النـواحي عمــى خيــارات األمــم والشــعوب.
كما يحقق غاية الخمق في عمارة األرض وسنن الخير والنفع لمجميع.

 .3تشير المعطيـات الحاليـة والواقـع البشـري المعيشـي إلـى سـيادة مفيـوم صـراع الحضـارات
أكثر من مفيوم الحوار بينيا.

عتبــر الجامع ــات بعامــة ،والعربي ــة مني ــا بخاصــة ،م ــن أكث ــر الم اركــز العممي ــة والبحثي ــة
 4.تُ َ
تدىيهً لمقيام بدور فعال في حوار الحضارات وتحقيق األىداف المرجوة منو.
 .5ال يجد مفيوم حوار الحضارات قد اًر كافياً من االىتمام في أنشـطة الجامعـات بمـا يؤىـل
لتغيير اتجاه الوضع الحالي.

 .8التوصيات والمقترحات

في ضوء ما تقدم ،ف ن الباحث يوصي باحتيي

 .1االىتمام بدراسة موضوع حوار الحضارات بصورة أكثر عمقاً.

 .2محاولــة تطبيــق الــرؤى ال ـواردة فــي ىــذا البحــث كخيــارات تــدعم الجامعــات العربيــة فــي
دورىا التعزيزي لحوار الحضارات.

 .3تحويــل ىــذه الد ارســة إلــى بحــث ميــداني تســتخدم فيــو أداة االســتبانة ليقــاس مــن خهليــا
مــدى تــوفر الــرؤى ال ـواردة فــي ىــذا البحــث ،كدنشــطة فــي الجامعــات العربيــة ،تعــزز مــن
ح ـوار الحضــارات ،حتــى تســتطاع اإلجابــة عمــى الس ـؤالي مأيــن نحــن احن مــن تطبيــق

مفيوم حوار الحضارات في جامعاتنا؟م.

 .4ضرورة بمورة قيم حضـارية وكونية مقبولة من ِقَب ِل جميع األمم والشعوب كفمسفة
كونية تُطَّبق عمى العالم أجمع ،وتُ ْستَمد من كل المواريث والثقافات ،وليس من قبيل
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سائد اليوم.
فرض ثقافة بعينيا كما ىو ٌ
 .5ضرورة تقدم التيار العقهنى في العالم عمى التيار المتطرف في جميع الحضارات.
 .6التبشــير بمقــدمات الح ـوار كــاحترام ثقافــة احخــر وخصوصــيتو ،ومبــدأ التعــايش والتعــاون
في كل المجاالت اقتصاديـًّا واجتماعيـًّا وسياسيـًّا.

المصادر والمراجاع

أوالً :العربية

القرآن الكريم
ابن منظور،

ط 3293م

المفتي ،أحمد
2001م

عمار ،حامد
2001م

لسان العرب ،ط  .3القاىرةي دار المعارف.
الحكم الرشيد في التجربة الدولية .الخرطومي ىيئة األعمال الفكرية.
"الثقاف ــة العممي ــة واستشـ ـراق المس ــتقبل العرب ــي رؤي ــة بانورامي ــة ف ــي الثقاف ــة العممي ــة
واستش ـراق المســتقبل العربــي" ،الكتاااب العربااي  .1الكويــتي و ازرة األعــهم  -مجمــة

العربي.

الييتي ،عبد الستار
2003م

حوار الذات واآلخر .الدوحةي و ازرة الشئون اإلسهمية.

مصطفي ،عدنان
2001م
عامر ،عزت

إرهاص الثقافة العممية العربية ،هل إلى انتصار من سبيل ؟ في الثقافة العممية

واستشراف المستقبل العربي .الكويتي و ازرة االعهم.
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2001م

3310ىـ2002 /م

"معوقات انتشـار الثقافـة العمميـة المترجمـة فـي الثقافـة العمميـة واستشـراف المسـتقبل
العربي" ،الكتاب العربي  .11الكويتي و ازرة اإلعهم  -مجمة العربي.

غانم ،ليمى

"الــدوريات العمميــة ،إشــكالية نشــر الثقافــة العمميــة فــي الــوطن العربــي ،فــي الثقافــة

2001م

العممية االستشراف المستقبل العربي" ،الكتاب العرباي  .11الكويـتي و ازرة اإلعـهم
 -مجمة العربي.

الحباب ،محمد عزيز
3291م

مالحضارة اإلسهمية وحضارة التصنيع" ،مجمة الوحدة  ،3سبتمبر .الرباط .

فريوان ،محمد
2001م

مالجــودة فــي التعمــيم العــالي فــي الــوطن العربــيم ،مجمااة اتحاااد الجامعااات العربيااة

 ( 47العدد المتخصص  . 3عماني األمانة العامة التحاد الجامعات العربية.

المحياوي ،نايف
2001م

إدارة الجامعات في ضو معايير الجودة الشااممة .عمـاني األمانـة العامـة التحـاد

الجامعات العربية.

عارف ،نصر محمد
3223م

الحضارة ،الثقافة ،المدنية ،دراسة المصالم وداللاة المفهاوم .فرجينيـاي المعيـد

العالي لمفكر اإلسهمي.
اإلنترنت www.Islam. memo

2001/2/1م

حوار الحضارات الجذور والتاريو .الصفحة الرئيسية.

ثانياًا :فرنجي

Majer, Bannker,
Total Quality Management in high Education. 3/21. 2 ed New York:
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