رؤى العالم واإلنسان:

وثيقة التنوع الثقافى الخالق وحقوق اإلنسان الثقافية
رؤية نقدية تحليلية مقارنة من منظور إسالمى
د  .سيف الدين عبد الفتاح

(*)

مقدمة:

الرؤي الغربية وحقوق اإلنسان في الرؤية اإلسالمية:

يصدر أستاذنا الدكتور حامد ربيع في بحث غير منشور له حول "الخبرر اسسريميو ونير رو ح رو

اسنسان ودالالتها المنهجيو" ،ن د التوجه حيرال الماراميا البربيرو وتبنيهرا وت ايردما مرن دون دليره أو برمران،

ومنهجيررا "لل فكرره مررن أر لات رراث اسنسرراني لررا
راميررا
ن
ومررن دون تبررين رناصرررما وم ت ررياتها ون رردما ن ر نردا ن
يكررن غال غر نبيررا ،وانطا ر مررن الما راميا البربيررو ،واسنس رانيو المت دمررو ف ررل مرري تا ر النابةررو مررن الح ررار
األوروبيررو ،والت رردا السياسرري مررو أسرراول الحيررا الديم راطيررو فرري نموذجرره البربرري ،ال يتج ر أ أ منهمررا رررن

اآلخر ،مجمورو مرن الماراميا المشرومو أن لنرا أن نةيرد النيرر فري جومرمرا ،ال بمةنرر أنهرا غيرر صراد و-

مةينررا فرري
ولكررن رارر األ رره بمةنررر أنهررا غيررر مطا ررو ،مررذل المارراميا المختااررو كرران البررد وأن تاررر غطر نا
رار ن
فها التار خ السياسي والخبر اسنسانيو ،حيرث الت اليرد الةاميرو تةرود أن تنطار فري فهرا أ خبرر سياسريو
مررن اسطررار الاكررر المجرررد الررذ رسرربته لنررا المارراميا البربيررولل"

حامد ربيع يثير ثيثو
األولىىى:

()1

مررذا الررذ يؤكررد رايرره األسررتاذ الرردكتور

ايا منهجيو يحسن اسشار غليها:

رريو المارراميا والترري تثيررر اسررتخداا أو ررردا اسررتخداا المارراميا والمصرراحا

الةصر الرامن ،ومنها ال ش مصطاح مذل الدراسو الذ يدور حول "ح و اسنسان"()2ل
الثانيىىىة :غذا ارتبرنررا أن مررا يتةا ر باسنس ران مررن ح ررو والت امررا

الشررا ةو فرري

يررامر  ،ررفتهررا كرره التكو نررا

الح ار و رار مر التار خ فهه يمكننا ارتبرار ماهروا "ح رو اسنسران" وخبرتره غر برو فحسرل ،ومره صر
المصررطاح فرري البرررل ،يسررتبةد المنيررو ار األخررر لاخب ر ار

3

الح ررار و المختااررول ومررن منررا كرران تسرراؤل

مشرورا حول "مه فكر ح و اسنسان من المااميا البربيو؟لل"()4ل
ر موندو باينكار
ن
قضايا ثالث مهمة تتساند وتتفاعل عند اإلجابة عليها.

غن مررا يؤكرردل بانيكىىار مررن صررةوبو ذل ر رنررد التصررد لمةالجررو مررذا المو ررون ومررا ي ررتبل برره مررن

ررايا أمررر م رررر ،ذل ر أن ح ررو اسنسرران ليس ر

مررن ال

ررايا األكاديميررو والةاميررو البحتررو ،بحيررث يمكررن

يتهررا بةير نردا رررن وا ةهررا وسرريا ها ،فهرري ترردال باأل ررداا فرري الشررر والبرررل والشررمال والجنررول راررر الس روا ،
واذا كان من المساا به أن مذا الةدوان الةالمي رار ح و اسنسان يرجع غلر ما فطر رايه اسنسران ومرا
ثارا،
ركل فيه من نوا ن تستهدف غلر حصيه المصالح وال و غلر الحد الرذ يجةره المصراحو أنانيرو واسرت ن
استكبارا ،نامير ررن أن مرذل الح رو بو رةها الررامن ورارر مرا اكتسربته مرن رواال وانتشرار ال
ببيا و
وال و ن
ن

(*)

أستاذ الةاوا السياسيو – كايو اال تصاد والةاوا السياسيو – جامةو ال امر ل
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رالميا يباغ من ال و بحيث يحمه النال رار فهمه واالتارا رايره ،وأن ح رو اسنسران
ت ال ال تمثه رم نا
ن
يامر وفكر وماهوا البد أن تكون محرين ومجراالن لاحروار واالتصرال برين الث افرا المختاارو ،وبمرا يؤكرد أن
رورنال

أمر
تا يح األفكار نا
طا ررمنيو ال تت روافر فرري مةيررا المشررتركين
ولكررن شررروا الح روار ال تت روافر
أحيانررا ألن منررا شرررو ن
ن
فيرره ،ومررن األمررور الترري يسررهه تامسررها أن الصررياغو الحاليررو لح ررو اسنسرران مرري ثمررر حروار ج رري لابايررو
الةالميرول غن التسراؤل السراب يردلنا رارر

بين الث افرا

ررور البحرث فري مختارا الث افرا

ببيرو الوصرول

غلر ماهوا شامه لح و اسنسان ومن الخطأ في منهج البحث أن نبدأ بهذا السؤال :مه توجد فكرر ح رو

ومرا مطان را ل رمان ك ارمرو اسنسران ،يجرل أن نبحرث
اسنسان في ث افا أخر  ،غذا أن مذل الاكر أل مو ل ن
رن اليامر ال في الكاما  ،بةبار أخر يجل أن نبحث في الم ابه المشرابه ومرو فري مرذل الحالرو ح رو
اسنسان ،وال ي صد بالتشابه منا المطاب و من كه الوجول وانما ي صد التشابه الويياي()5ل
ولررذا فررنحن ال نهرردف غلررر ترجمررو ح ررو اسنسرران غلررر الابررا

الث افيررو األخررر ف ررل ،وال نبحررث رررن

مجرررد أوجرره الشرربه برره نحرراول أن نجررد الم ابرره المشررابه ،فر ذا رأينررا –مررثين -أن ح ررو اسنسرران مرري أسررال

احتراا كرامو اسنسان في غحرد الث افرا  ،وجرل أن نبحرث كيرا ت روا ث افرو أخرر بهرذل الوييارو ،ومرذا ال
يتح ر غال غذا وجررد

أر رريو مشررتركو بررين الث ررافتين ،أو يجررل أن نررلةأل كيررا تصررا فكررر غيجرراد نيرراا

اجتمرراري رررادل فرري غحررد الث افررا  ،ونبحررث مرره ماهرروا ح ررو اسنسرران وسررياو مناسرربو لاتةبيررر رررن مررذا
النياا؟

ومن خيل مذا النهج سرتيه مرك رو الماهروا البربري لح رو اسنسران مرن جهرو ،وكرذل المةرايير اليرامر
والكامنو فيه من جهو أخر ل
والشر أن مرك ررو الماهرروا البربررر تةبررر رررن الخررروال راررر أصررول التنررون الث ررافر وم ت ررياته ،بمرا يجمررع
بين رالميو الماهوا الكامنو فر غنسانيته وخصوصيته المتمثاو فر خب ار التةدد والتنونل

كمررا ررد تسررتخدا مررذل الكامررا
سر رراوكيا

مث ره التنررون الث ررافر والتةدديررو الث افيررو وتةرردد الهويررا

كمجرررد غطررا راررر

الهيمنر ررو واالسر ررت ثار  ،ومر ررن ثر ررا ف ر ر ن تحا ر ر مر رروميل ل بابر ررا رار ررر تا ر ر األلار ررو التر رري تبار ررا

المصررطاحا

الترري نت اذفهررا اليرروا مثرره :التةدديررو الث افيررو ،التنررون الث ررافي ،تةرردد الهويررا ،للالخ فرري يةررود

بم دورنا استخدامها بنون من الر ا والبدامو ودونما تاكير6ل

وموأمر يدرونا الر ال ياا بتحايه متةم لنص الوثي و كما سيأتر الح ا ل

أوال :إشكاالت نظرية ومنهجية وتطبيقية  :رؤى العالم والنظرة إلى اإلنسان :
نحن أماا بة

من اسشكاال

النير و التي ترتبل بالمردخه غلرر مرذا المو رون واسطرار

المنه رراجي والني ررر  ،ف ر رين ر ررن اسش رركاليو الت رري تر ررتبل ب مكاني ررو تطبير ر ذلر ر ف رري غبر ر ار رؤي ررو
متكاماررو لهررذا المو ررون شررديد األمميررو والررذ يتةا ر برسررا صر ل
رور كايررو "لرؤيررو الةررالا" World
Viewل
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ووا ررع األمررر أن د ارسررا

رؤيررو الةررالا فرري البرررل راررر أمميررو مررا أشررار غليرره مررن

رررور رؤيررو

وتحايرره البنررر الاكر ررو والمةرفيررو البربيررو و رررور التةرررف راررر أصررولها التكو نيررو والااسررايو ،غال

أنها في ح ي و األمر لا تجمرع فري أداتهرا برين رؤ ن لاةرالا ذا
بنماذال تطبي يو ل

غن مذا الجمع بين الثاب

طبيةرو تنيير رو مختاارو وارتباطهرا

والمتبيرر فري "رؤيرو الةرالا" مرن األصرول المةرفيرو التري يجرل أن يجردد

النير فيها من غير أن تتبدد أو تتجمدل
ماهروا رؤيررو الةررالا مررن المارراميا الترري رغررا اسرتحداثها غال أنهررا تةبررر رررن نمررل مررن التاكيررر يررتبل
بجمارو األنسرا الح رار و فري تطورمرا وانةكاسراتها المةرفيررو ومرن منرا فر ن غشركاليو رؤيرو الةررالا

تثير أكثر من غشكال فرري:
 -1مررا مرري رؤيررو الةررالا؟ مرره مرري ت تصررر راررر جماررو مررن المارراميا الكايررو أا راررر واحررد
منهررا؟ أا أن رم ر مررذل الرؤيررو ال يتةا ر بمارداتهررا بم رردار مررا يتةا ر بالم رردر راررر

نيمهال

 -2اسشكال الثاني محورل ال

يو التي تتةا بمصادر رؤيرو الةرالا ،ذلر أن التنرا ن برين

ارا ال يمك ررن أن نجنررل رؤي ررو الة ررالا رنرره ،حت ررر غنن ررا
الو ررةيو وال رردين ررد شررهد صر رر ن
نسررتطيع أن نصررنا مررع مررن صررنا رؤ الةررالا غلررر :رؤيررو رامانيررو ماديررو و ررةيو،
والر أخر دينيو ادر رار أن تصه الوا ع بأنسا الحيا المختااو من مةرارف و ريا
وأنماا ساو وم اصد كايول

 -3كررذل ف ر ن منررا غشرركاالن ثالثنررا ،مررذا اسشرركال الثالررث غنمررا يتةا ر بالبايررو الكايررو الترري
ترتبل باالستااد من تأصيه رؤ الةالال

غايو األمرر فري مرذا الم راا أن رؤ الةرالا بتصرنيااتها وتكو ناتهرا المختاارو غنمرا تةبرر ررن
د ارسررا

مررا و ار يرره فرري رررالا األفكررار والمةررارف ،وتةبررر رررن الااسرراو الكامنرو خااهررا وفرري جوفهررال
جررذور

رراربو وذا

فرررون

سرري ان باس ر و وذا

وفن ررا لهررذل الرؤيررو ،ف ر ن المةررارف واألفكررار ذا
مثم ررر ل المةرف ررو -أو ب رراألحر رؤي ررو الة ررالا -كالش ررجر الت رري يمك ررن أن تتةه ررد بالرراي ررو وبالنم ررا
السما  ل
صاها ثاِب ٌ وف ْررها ِفي َّ
والتطو ر ،و به كه ذل بالتأصيه  :أ ْ
ترتك بحوث رؤيو الةالا رار الاها وليل رارر الرصرد أو الوصرا ،فهري تبروص و ار اليروامر
المختااو ب صد الكشا رن أنماا التاكير والمبراد التري و ار مرذل اليروامرل و رد توسرع اسرتخداا

ماهوا رؤيو الةالا فيهر مصطاحا

أخر تتداخه مةانيها مع ذل الماهروا أو تسرتخدا برنال

المةنر مثه" :نير أو رؤيو ،صور للللغلخ"ل

كمررا أن رؤ الةررالا وتصررو ار المكرران وال مرران وم روال

الاكررر وأنسررا التاكيررر ررد تأصررا

فرري

المجتمع ذاته ،ومنا مرن امرتا بالتصرو ار أو رؤ الةرالا الدينيرو و رذمل غلرر أن كره المةت ردا
الدينيو -سوا البسيطو أو المركبو -تمثه خاصيو واحد رامو أو مشتركو فهي تاترر
كه األشيا التي ياكر فيها اسنسانل
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رنياا
تص ن

غن المااميا ورؤ الةالا كما ي ول رابابور توجره أفةرال النرال حيرث يسراكون فري
تةد النال باستجابا

تكيايو نحو البي و أو الةالال

رو ها ،فهري

وطبن ا آل ار و ااال تتكون رؤ الةالا من الةناصر أو المكونا
أ -صور الةالا  :World pictureومي تؤسل رار التاكير وتكون مةرفيو في جومرمال
التاليو:

ب -نماذال الحيا  Ideals of lifeومي تؤسل رار اسراد أو النشاال
جر -خبر الحيا  Experience of lifeومي تؤسل رار الشةور أو اسحسال وال يال

ومرري فكررر رررن الكررون ومنيومررو األفكررار الترري تجيررل رررن تسرراؤال
الوجود واألشيا التي تحيل به وري ته بهذل األشيا 7ل

أما ما يمكن أن تحيل به دراسا

كبررر حررول المو ررا ر ررن

رؤيو الةالا ميل

 -1أنم رراا التاكي ررر وال وار ررد والمب رراد الذمني ررو الت رري يص رردر رنه ررا (الش ررخص) ف رري نيرتر ره
الث افيو والتي تكمن و ار الث افو وتةطيها مةنامال

 -2االمتمرراا بالمبرراد المجرررد الترري تحكررا السرراو وأنسررا ال رريا الترري توجرره الشررخص فرري
ري اته واختياراتهل

 -3نير الشخص غلر ذاته والر النال أو اآلخر ن وت ويمه لها ولتصرفاتها ولةي ته بهرا،
وكذل نيرته لابي و الماديو والماو ار يول

 -4الطر و التي تبدو بها األشيا والةي ا

والتصرفا

في نير الشخص والحكا رايهال

بالبةدين ال ماني والمكاني ،والبةد التار خي واحتكا الث افا
 -5االمتماا
ْ
رار حيا المجتمع و يمهل

وتأثير ذل

 -6النير المست بايو لد الشخص رار ارتبار أن المست به مو امتداد لاحا ر أ غنه
(وا ع) لا يتح

بةد بالاةه ،وارتبار رؤيو الةالا ذا

طبيةو مةيار و وت ويميول

وي ررول اشتياسررتر" :8ري تنررا بالةررالا كمررا مرري ا مررو فرري ي ررين غرادتنررا لاحيررا حينمررا تحرراول مررذل

اسراد أن تدمج ناسها في الاكر –تار مري نيرتنرا لاكرونل غن النيرر فري الكرون ثمرر النيرر فري
الحيررا والةكررل" (احت رراا الحيررا –المةرفررو األخي يررو -النيررر الة ارري المتحرررر -النيررر الروحرري

لاح ررار  -الةي ررا

الاةالررو بررين اسنسرران -الخيررر المشررتر )ل غن األمميررو الكبررر لرررؤ الةررالا

تنبررع مررن أن كرره شررخص وربمررا كرره جمارررو تةمرره راررر

ررو رؤ تهررا لاكررون أ غن الصررور

المنةكسر ررو فر رري أذماننر ررا رر ررن الوجر ررود ،لهر ررا ت ر ررأثير مباشر ررر فر رري رمانر ررا ،فر رري ر ير رردتنا ،وسر رراوكنا

(االجتماري) ،في حياتنا الارديو واالجتماريو أ أن كه شخص يةيش وف رؤ ته لاكون9ل
ثانيا :وثيقة التنوع الخالق:10

فكر التنون الث افي واسنساني الاكر الماتاح في مذا األمر الذ

نحن بصددل ،ومن منا جةا

التنون غطا انر منهاجيان لي بةد أن كان غطا انر في الرؤيو وفي رمايو الث افو ،ومن منا كان ذل
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من ذل

الةنوان

والنصوص وتنون الرؤ والتوجها

يت من تنون الوثا

التي تتةا بالتنون الث افي الخي

ام

وتنون المؤسسا

التي ام

رار مذا ،فالوثي و

رايه مي و لاتربيو والةاوا والث افو الةالميو (اليونسكو) بينما اا

رار الوثي و التي تتةا بالتنون الث افر فر اسرين اسسيمر الصادر رن اسسيسكو  ،وفي مذا اسطار
غلي الةنوان لا الم ارنو ،ألن الم ارنو بن

أي ان ف نني أ ا

األمر من الناحيو المنهاجيو ،كذل

ف ن غ افو كامو الن د جا

الرؤ واآل ار في مذا الم اا ،واستكما

التنون وال يمكن غال أن نؤكد رار مذا

ألن الن د مو روح التنون واختيف

مذل المسألو بالتنون في المداخه والرؤ ف ن األمر الذ

يتةا

بتحايه مذل الوثا  ،يجل أال ي تصر بأ حال من األحوال رن البحث في لا منا أو في تةبير منا أو
في أساول منا

ولكن البحث يجل أن ينطا

رؤيو ح ار و تةبر رن تا المنيما

غلي ال ار

والمؤسسا

في الرؤيو الكامنو فيما بين السطور ومي

والبرامج األمميول

والتنون في المداخه كما ي ولون مو تةدد في المسال وكما يؤكدون في تراثنا ف ن تةدد المسال مو راحو
لاسال  ،والتنون والتكامه وال تكافه مو مسألو غايو في األمميو في المنامج وفي كثير من المداخه ،ذل

أن المداخه ت وا رار جبر بة ها بة ا وجبر الن ص في بة ها فتتكامه وتتكافه الرؤ فت دا رؤيو
كايو في مذا الم اال
غذن ،رؤ الةالا الجامةو مي رؤ م ترنو بالتنون جامةو وغير مانةو ،ومنا البد وأن نخرال من حالو
التحايه الوثا ي غلي غطار يتةا بالتحايه الث افي ،دون االفت ا
األمور التي نحن بصددمال أما الوصا الذ

رار م مون مذل الوثي و في كه مذل

يتةا باسسيمي فايل مةنال أننا نتحدث رن اسسيمي

في محاولو لتميي ل رن اسنساني ولكن اسسيمي بحكا التةر ا مو غنساني واسنساني بحكا التةر ا

البد وأن يسكن في المنيومو اسسيميول
ومنا في مذا الم اا يجل أال نن ل

غلي رؤيو دفاريو تحاول أن تصور أن اسسيا متها سوا في

ايا التي تتةا بالتنون أو في ال

ايا التي

ال

تتةا بالتنميو ورمايا

ايا التي تتةا بالتسامح الث افي أو السياسي أو في ال

ي بنا ي نال
التخاا ولكننا البد وأن نسير خطو أبةد ون دا مدخ ن

أما األمر الذ يتةا بالةالا فايل مةنر ذل أننا سنتحدث رن أمور تتةا بالنير والتنيير من دون
أن نتةاا أن الوثا

مو الذ

والنصوص ال يمكن أن ت أر غال في سيا اتها الوا ةيو ،وأن سيا مذل الوثا

يحدد مدلوالتها رار األر  ،فالمااميا والرؤ تبنر رار األر

والكتل ،ومن منا د تكون الديباجا

الوا ةيو

أكثر مما تبنر في الوثا

التي تتةا بت ر ر التنون الث افي الخي في اليونسكو ربار رن

كيا جميه ،وأساول محبو وكثير من مذل األمور التي تتةا بالهويو ولكنه ال يتحدث رن سابيا
رولمو التنميل التي أراد

أن تنمل البشر في الل واحد لخدمو ح ار غالبو ،ومن منا وجل راينا أال
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نةول رار فا
فا

الكيا و او الةمه ،ومذا ما نشامدل في كثير من الوثا

ولكن راينا أن نةول رار

الةمه و او الكيال

ومنا في مذا اسطار ف ن األمر يتةا

بحسبو غايو في األمميو ومي ح و

اسنسان الذ

يتةا

بامتمامنا مذا والتنون الث افي الخي ومو أمر يتةا بالبنيو الث افيو التي تتةا بةمايو اسنما والةمرانل

ذل أن رؤيو الةالا مي التي تنيا ما بين رؤيو اسنسان والكون والحيا في رؤيو ح و اسنسان ،فيبد
أن ننير في مذل الرؤيو األساسيو الكامنو بين السطور والتةبي ار

واسنسان والكون والحيا والةي و بينها

في رؤيو التنميو اسنسانيو والةمرانيو ،واالنسان والكون والحيا في رؤيو التنون الث افي الخي ل
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اسنسان وري ته بالساحو الح ار و غن ما تةبر رن جماو من الةي ا
11

اسنسانيو وبين ث افو اسنسان وانسان الث افو وث افو التنميو
12

التنميو اسنسانيو

بين غنسان التنميو والتنميو

وتنميو الث افو ،وتنميو الث افو اسنسانيو وث افو

وأنسنو التنميو وث افتهال

(

)

مذل مي األمور التي تؤكد رار محور و الةي و بين مذا األمر والذ
بالنسبو لهذل االمتماما

ومن منا ف ن األمر الذ

يجةه اسنسان في دا ر المرك

يتةا برؤيو الةالا والدنيا مي رؤيو نايمو وجامةو
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لإلنسان والتنميو والتنون الث افي وفي مذا اسطار ف ننا أماا أربع مداخه كبر تتحول غلي رشر مداخه
أساسيو في النير غلي مذا المو ونل

(

(
)

)

أما المداخه األولر فهي مداخه مةرفيو ومي النموذال المةرفي ومدخه التحي والمداخه المنهاجيو التي
تتةا بتحايه النص ورمايو التأشير فالتنميو ترتبل دا مان بالمؤش ار  ،ثا األمر يتةا بةد ذل بمداخه

ث افيو وح ار و كالةولمو والتنميل ومدخه التحايه الث افي والح ار والخصوصيو الث افيو والهويو

ومدخه األ ايا

والتةدديو ،ثا ن دا في النهايو مداخه بنا يو ومما المدخه الم اصد

في رشر تيه

والمدخه الساني أو سنن التةامه مع ث افو الساينو في مذا اسطارل
وفي مدخه النموذال المةرفي دمنا مثه مذل الرؤ الخمل التي يؤكد رايها تومال كون في كتابه بنيو

الثو ار

الةاميو وأن كه نموذال مةرفي يتكون من خمسو رناصر ،الرؤيو الوجوديو ،واسطار المااميمي

واسطار التحاياي و وارد التاسير واسشكاال

األجدر واألجد بالتناولل

أما في الرؤيو الوجوديو ف ننا البد وأن ننير غلي ذل

الةالا الذ

آل غلينا والذ

ي وا رار ارد من

رولمو التنميل ورولمو نماذال التنميو ورولمو ح و اسنسان بالتوييا السياسي والمصاحي وا دواجيو

المةايير ثا بةد ذل
13

واالختيف

اسطار المااميمي الذ

والتةدديو والةولمو ،ثا بةد ذل

يتةا

باسنسان والح و

اسطار التحاياي الذ

يتةا

والتنميو والتنون الث افي

بوحدا

التحايه كاسنسان

الارد واسنسان الجمارو واسنسان اسنسانيول وأصول التحايه الث افي والمنيور الح ار والكشا
المةرفي رن التحي ا

في مثه مذل الوثا

المختااو والمؤش ار

الم اصد وأصور التحايه والمدخه التنمو التكاماي والمدخه السانيل
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بين الن ص وال صور والمدخه

يتةا بنصوص وحديث األماني والماد

أما وارد التاسير ف نها ت دا مذا الحديث الذ

وغابته رار

تاسير و مثه م ولو ابن خادون في وانين البابو

الجوانل المةنويو واألخي يو واستخداا م وال

والمباوبيول أما المباول فمولع بت ايد البالل في روا دل وفي ه و سا ر أحواله ووثا هل

أما اسشكاال

األجدر بالتناول ف نها تتناول رنصر يتةا

تتةا بهذل األمور الثيث (سوا تةا

باألجند المخذولو فهنا

من األمور التي

باسنسان أو بالتنميو أو بالتنون الث افي ) أد

ذل غلي اخت ال

مذل الرؤيو في رؤيو مةين و ولو كان منا و

وثي و التنون الث افي بوسا اها وآلياتها الةشر ن

لةر

التي ترك رار نون مةين من الث افو وال ترك رار كامه مساحو الث افو وخ ار طها ألن الح و الث افيو
أوسع بكثير مما تحدث

رنه مذل الوثي و ألنها أراد

أن تحدث تنور نا ولكن في والل تنميل الةولمول

أما األمر الثاني ف ن منا أجند اصر ومنا ردا مرارا لألولويا
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–

–
–
–
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(





–
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في مذا الم اال

)
)






(

)




أما المدخه الذ

يتةا

بالتحي فهو مدخه مها وأؤكد منا أن التحي يأتي من جماو من المااميا

الح ار و الكبر وسنر منا أن اسنسان والث افو والتنميو مي من المااميا الح ار و الكبر التي ال

يمكن غطي ان غال أن تةبر رن مذا األمر وتبدو مذل المااميا من بةد ذل
المااميا بشكه مةين و ؤكد رار ذل

مداخه لاتحي بالنسبو لهذل

نياا الوا رنه أنه دولي جديد ي دا رؤيو لاةالا ورؤيو لاتنميو
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لاةولمو

ورؤيو

والتنميل









ثا بةد ذل يأتي المدخه الثالث الذ

رار

شاكاتهال

يتةا بتحايه النص ،بكه مستوياته ،التحايه األول الذ

بطبوغرافيو النص وأما أفكارل األساسيول
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يتةا

التنوع

الثقافي

الخالق

فى

وثيقة

اليونسكو

ثا بةد ذل

التحايه السيا ي ،في نص بي سيا

المرجةيو ثا المسكو رنهل
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والتحايه المااميمي والتحايه الحججي والةبا ار

)

(

ثا ار

14

النصوص

جميةان ار

التي تتةا بالتنميو اسنسانيو

في مذا اسطار وأكدنا في ار

جامةو ت وا رار أصول الجمع ما بين وثا

فاراو ومتااراو رار

رور ال ار

التنون الث افي والةمايا

الن ديو و رور البحث في مشار ع

التبيير وأمميو صياغو مشرون ح ار غسيمي غنساني لاتنميو ورد االرتبار لا يا والدين
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(





)




في سيا رمايا

البنا الح ار والتنمو ورؤ الةالا ثا بةد ذل تحايه النصوص كرسالو غتصاليول

(
)

فر مذا السيا الم ارن دم

اسسيسكو رؤيو حول التنون الث افر جةاته غرينا غسيميا ال يختاا فر

بنودل رن اسرين المتةا باليونسكول
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اإلعالن اإلسالمي حول التنوع الثقافي

وثيقتا التنوع الثقافى بين حديث الديباجة بين فائض الكالم وحديث األماني وكلمات الزينة:
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من األمميو أن ن وا بةمايو م ارنو برين وثي ترين مهمترين حرول التنرون الث رافي غحردامما صرادر ررن
مؤسسررو دوليررو تهررتا بالشررأن الث ررافي ومرري اليونسرركو ،وأخررر خرجر

رررن أرمررال مؤسسررو نوريررو تتمثرره فرري

اسيسيس رركو ،وم رري تجة رره م ررن الة ررالا اسس رريمي مج ررال وس رراحو امتماماته ررا باس ررافو غل ررر ب ررؤر االمتم رراا

المتمرك حول الشأن الث افي15ل

اسيسيسكو

اليونسكو
المنيمو

المو ون لاخطال
االنةكاس ر ر ر ررا

تةر ا الث افو

منيومررو ال يا(التةرراون  ،التسررامح الةولمو

الديباجو

الس ر ر ر ررابيو لي ر ر ر ررامر

 ،الح ر ر ر روار  ،االرت ر ر ر رراف بر ر ر ررالتنون الحوار بين الشةول والث افا

الث ررافر  ،وحررد الجررنل البشررر  ،التنون الث افر سبيه التةايش
تة

شبكو اسسنادا

المرجةيو

التنرون والتبرادل المثمرر برين اسخا والةدل والتسامح

الث افا

الخ ر ر ررروال م ر ر ررن دوام ر ر ررو الن ار ر ر ررا

الةولمو خطر وفرصو

المستن فو

الةهد الدولر لح و اسنسان

اسرينا

ميثا اليونسكو

منيم ر ر ر ررو الم ر ر ر ررؤتمر اسس ر ر ر رريمر،

الةولمو اسيجابيا

والسابيا

الث افيو لألما المتحد

األحكاا المتةا و برالح و الث افيرو مرؤتم ار ال مرو اسسريميو خاصرو
غرين طهران

والتنون الث افر

غرينا

ميثا منيمرو اسيسسركو

 ،االستراتيجيو الث افيو
•

التنىىىىىوع الثقىىىىىافى تىىىىىراث

•

مشترك لإلنسانية
•
المحتو

التنوع الثقافى والتعددية

الحضارات
•

الثقافية
•

حقوق اإل نسىان ضىمانة

•
•

التنىىوع الثقىىافى والتنميىىة
المستدامة

•

للتنوع الثقافى

الحقىىىوق الثقافيىىىة إطىىىار

التنىىىوع الثقىىىافى وحىىىىوار

العولمة ى الحوار ى القىيم
ى التراث المشترك

•

مسىىىىىىىىىىىىا مة الثقافىىىىىىىىىىىىة

للتنوع الثقافى

والحضىىىارة االسىىىالميتين

تنىىىىىىىوع ثقىىىىىىىافى متىىىىىىىاح

فىىىىىىىىي إننىىىىىىىىا التنىىىىىىىىوع

للجميع

الثقافي
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•

التىىىراث الثقىىىافى م ىىىدر

•

لإلبداع
•

السىىىىىىىىىىىلع والخىىىىىىىىىىىدمات

•

الثقافيىىىىىة متميىىىىىزة عىىىىىن
بقية السلع
•

•

الحضاري والعولمة

التنىىوع الثقىىافي بهسىىهام
الجميع ولخدمة الجميع

•

السياسىىىىىىىىات الثقافيىىىىىىىىة

التنىىىىىىىىىىىىىىىوع الثقىىىىىىىىىىىىىىىافي
والمنظىىىىىىىور اإلسىىىىىىىالمي

لحقىىىىىىىىىىىىوق اإلنسىىىىىىىىىىىىان

حافز لإلبداع
•

التنوع الثقىافي والتفاعىل

ولثقافة العدل والسالم

تعزيىىز سياسىىات اإلبىىداع

والنشىىر علىىى المسىىتوى

•

التنوع الثقافي واالبداع

الدولى

•

دور المنظمة اإلسالمية

إقامىىىىىىة شىىىىىىراكات بىىىىىىين

للتربيىىة والعلىىوم والثقافىىة

القطىىاع العىىىام والخىىىا

–إيسيسكو
•

والمجتمع
•

التنوع الثقافى والتنمية

•

دور اليونسكو فى تنفيذ

دور الدول األعضا

خطة العمل
تةمي ر الن رراش الرردولر ر الررورر ر مهاا اسيسسركو والردول األر را
الةمايو التةايميو ر تبرادل المةرارف فر مذل المنيمو

خطو الةمه

ر ر ر التنر ررون الابر ررو

ر محر ررو األمير ررو

الر ميو ر وسا ه اسرريا وشربكا

المةاوما

ر ر ر الخ

رر مررن الماررردا
يت ررح مررن الجرردول السرراب أن الررديباجتين اتسررمتا ب رردر مررن الةمرروا ،حيررث غن كثير ان

األساسر رريو ت ر نبر ررا ر ررد تشر ررابه
المستدامو ،اسبدان ،غلخلل)ل
و ررد اتس ررم

(الةولمر ررو ،ح ر روار الح ر ررا ار  ،التنر ررون الث ر ررافي ،ح ر ررو اسنسر رران ،التنمير ررو

الوثي ررو الدولي ررو لايونس رركو بالط ررابع الةما رري ،ف ررألح ب رراسرين ال رردولي لاتن ررون الث ررافي

الخي خطو الةمهل صحيح رد نختارا رارر مرد غج ار يرو مرذل الخطرو ،ومرد مراراتهرا ألولويرا
المتةا بالتنون الث افي ورمايا

التةارف الح رار  ،غال أن وثي رو اسيسيسركو افت رد

الوا رع

مرذا الطرابع الةماري

المحدد لخطل التنايذ ،مكتايو باسشار غلر مرجةيو مذا اسرين حول التنون الث افيل
أما رن المحتو ف ن الوثي تين د تشابهتا فر محتو المباد غلر حد كبير  ،ومو أمر لرا ت را فيره

الوثي ررو اسسرريميو بالرردور الن ررد الواجررل لاوثي ررو الدوليررو ف رري رررن التمي ر الررذ يمكررن أن تمثارره الوثي ررو
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اسسرريميو  ،فبررد

الوثي ررو اسسرريميو مستنسررخو ديباجررو ومحتررو مررن الوثي رو الةالميررو فررر متابةررو تسررودما

روح الت اي ررد ال اسب رردان وم ررو ربم ررا يك ررون أمر ر ار مخالا ررا لاتن ررون  ،ول رريل مةن ررر ذلر ر أنن ررا ننش ررد االخ ررتيف

ليخررتيف  ،ذل ر أن بة ر
بة

سما

مررذل الةناصررر يمكررن أن تما ر غسررهاما متمي ر ا كمررا ات ررح لنررا مررن اسررتة ار

مذل الرؤيو اسسيميول

غن غصردار وثي رو جديرد مرن منيمرو نوريرو كمنيمرو المرؤتمر اسسريمر البرد أن يحمره مرن دوارررر

ال رور الدافةو لتأسيل رؤيو متمي فر الطرح والترشيد والتجديد  ،وليل مجرد غ افو وثي رو لرا تكرن غال
يي بامتا لاوثي و الةالميو رارر الررغا مافيهرا مرن منراط انت راد كانر

تا ر الرررؤ المةولمررو التررر صرريب
مرارا الخصوصيا

تسرتح التة يرل والترشريد  ،خاصرو

الوثي ررو راررر ارررد منهررا ال ا مررو راررر التنمرريل ال التنررون والتةررولا ال

الح ي يو وال رور ول

وكان حر ا كذل أن تهتا الوثي و بالجانل اسج ار ر التنايذ والتطبي رر  ،ال أن ت ردا خطرال ال نرو
وسد الخانو  ،ومر أمور صار تؤشر رارر الاجرو برين الخطرال والوا رع  ،برين الخطرال المرأمول والوا رع

الشررا ه ت رريع الح ررو اسنس ررانيو وتتررول أص ررول التة ررارف اسنس ررانر وتطمررل ح ررا

التن ررون الث ررافر تةررددا

وتنورا وامتدادا وآفا ا مست بايو ل
أما رن رمايو التأشير ومو أمر يتةا

بالمنهج فةمايو و ع مؤش ار

التنميو اسنسانيو والةمران انما

تةبر أن لاةمران شروطه المنهاجيو الةامول ولذل رندما ن وا بو ع تأشي ار

نأخذ في االرتبار الطبيةو الخاصو لهذل المجتمةا
ال يال ال يوجد لذاته ،فال يال في أ

تتةا بالتنميو يجل أن

من دون أن تن ل غلي مسألو الخصوصيا ل ثا أن

راا يوجد بارتبارل وسياو ثا يجل أن تتوافر شروا الايا و

المنهاجيو والمناسبو الوا ةيو ،وفي مذا اسطار ف ن التنميو بأبةادما البنيانيو الماديو والمةنويو يجل أن
تترجا غلي متبي ار

وأن تحول المتبي ار

غلي مؤش ار

ولكن

لاتنميو النابةو ال التابةول ومنا أؤكد رار مذا المةنر الذ
غذا أرد

أن تتاحصها فهي ليس

غال مؤش ار

بمكان بالنسبو لإلنسان ولكنها البد وأن تتةا

النوريو مي الحيا الطيبول
ثا بةد ذل

يأتي المدخه الذ

يتةا

من م ولو التنون الث افي لبنا نماذال

يتةا بالمؤش ار

التي تتةا بنوريو الحيا

ماديو مح و وأن مذل المؤش ار الماديو مي من األمميو
ليل ف ل بنوريو الحيا ولكن بالحيا النوريو ،والحيا

بالتحايه الث افي والح ار والتنون الث افي ونماذال التنميو

والمةايير ومن ال رور في التحايه الث افي أن نةيد االرتبار لا يا وصةود الدين وبنا الخيا ار

ون د

رولمو االست ثار وتأسيل رالميو الرحمو واالستخيف حتر تنتج اسنسان المكرا والكون المةمر والحيا

الطيبول
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ثا بةد ذل كان منا المدخه الذ

يتةا باأل ايا

والتةدديو فاألمر الذ

الصحيح ألن التةدديو يامر كونيو أما وجود األ ايا

يتةا بالتةدديو مو المدخه

في المجتمع فيجل أن يكون مرمونان بأصه

التةدد يو لاحااظ رار ح و ها والحااظ رار مكانتها والحااظ رار كه األمور التي تتةا بهذا األمر ومو
ماهوا ية د غدار التةدد واالختيف فر الدولو والمجتمع ل بينما ي دا مدخه

النسيج االجتمارر وشبكو الةي ا

االجتماريو مدخي مناسبا سدار التةدد بكه تنوراته واختيفاتهل

غدار التةدد واالختيف :جدل النسيج االجتماري وشبكو الةي ا
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االجتماريو

ثا بةد ذل الخصوصيو الث افيو كماهوا ومنيومو بين خيا ار نماذال التنميو والتنون الث افي و د تةر
لبة

مذل األمور ألنه رندما ننير غلي الخصوصيو الث افيو سنجد ترسانو من المااميا التي ترتبل بهذا

األمر كاألصالو والمةاصر  ،التجدد والتراث والتنو ر والنه و والمااميا الةالميو والهويو ودوا ر االنتما

وأشيا كثير جدان يجل أن نأخذما في االرتبارل
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(

)

الخصوصيو الث افيو بين مدخه التنون ومدخه االنة ال:

تبدو تا االتجاما

16

التي تتحدث رن الخصوصيو الث افيو

وتتذرن بهذل الم ولو سرين انة الها رن

كافو المةمور واستمساكها بةناصر مو تها ال ي و وبارتبار أن الهويو رمايو ناج ال تأثير لها في
17

الوا ع ،وال تأثير لاوا ع رايها ،خاصو أننا في رصر يسمر بةصر الةولمو
ميال كثير أثر رار جماو التحديا
منا كان

الةي ا

والمتبي ار

التي يشهدما كوكل األر

بين مؤال مي محل االمتماا لجماو ممن االتجاما

حينما تكون مدخي لاة لو واالنة الل

الذ

أجر في المةمور

والبشر ال اطنين فيه ،ومن

ومن بينها الخصوصيو الث افيو

وغايو األمر في مذا التوجه أنه ال يمكن بحال النير لاخصوصيو من خيل مذا المنيور ال ي والذ

يؤكد رار سةو الةالا وانسيال كثير من متبيراته التي تتةا باالتصال والمةاوماتيو ،ومو أمر يجةه من
اختيار الة لو غن كان في ذل

الم اا ،ف ذا كان

رار أم ار غير وا ةي ،ال يم

الة لو خيا ار أو ار ار في رصور م

لةالا الوا ع بمةطياته بأ

صاو في مذا
18

ور ود مر  ،ف نما في من الةولمو

وسيا اتها د يختاا األمر كثيرا ،أما المدخه المناسل لاها الخصوصيو ف نه يناي الة لو واالنة ال،

وي صي مةاني االنكاا واالكتاا  ،و تحا رار مةاني االست ثار واالستبنا  ،و من مذل الرؤيو ف نه
19

يجةه الخصوصيو مدخي لاتنون الث افي الدافع غلر حال من التةارف اسنساني
في توييا مذا التنون وادار التةدديو واالختيف
كايو يت منها ماهوا التةارف اسنساني20ل

والرافع لشأن المةمور

من أصول التكافه والتكامه والتكافؤ ،ومي أصول

ومن منا تبدو لنا الخصوصيو الث افيو كامو تحتو رارر كثيرر مرن المةراني الممير حترر أنهرا تجةره مرن
رريو الهويررو كمررا سررنر جرروم ار لهررا ،ومرري غذ تشررير غلررر رؤ الةررالا ومصررادر الاكررر ومنامجرره وأسرراليل
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الاةرره وأنمرراا الحركررو والمكررون الجررومر  ،والررروح السررار و والنسر النررايا ،وترسررا الحرردود لهررا والممير مررن
أنسا ال يا والة ا د والمرجةيول

وبهذا الم ةنر ف ن ماهوا الخصوصريو الث افيرو جرومر فارره ال يمكرن تجاماره أو التبافره رنره فري

تمي ر الشخصرريو الح ررار و ،ومرري بررذل ليس ر

يخت ر ل مررذا الماهرروا فرري بة ر

الررذ

مجرررد أدا أو ماركررو ممي ر  ،كمررا ررد ي ارمررا الرربة

ميررامر ث افيررول وغايررو األمررر فرري مررذا ورنررد الم ارنررو بررين الخطررابين ف ننررا

سررنجد الخطررال البربرري ررد يحمرره رناصررر ا دواجيررو تشررير غلررر حررال الخصوصرريو الث افيررو راررر مسررار ن
مسار يتةا بمحاولو ناي خصوصيو اآلخر ن من خيل غثبرا

مرك رو البررل ()21ومحور رو أفكرارل

رمن

حالررو ممررا أسررمر باسمبر اليررو الث افيررو ،بينمررا يجةرره مررن الخصوصرريو الث افيررو لابرررل أم ر ار محور ررا يجررل

التأكيررد رايرره واالسررتناد غليرره بارتبررارل روح الح ررار البربيررو مررن دون أن يةنرري ذل ر محاوالترره فرري تةمرريا
الخصوصرريو البربيررو ومحاولررو تنمرريل الةررالا راررر شرراكاتها (الحالررو الةولميررو)()22ل وكررذل ف ررد نشررهد فرري

الخطال الةربي غشكاليو تحاول االستناد غلر خطال الخصوصيو في محاولو االناي

الكايو بدرو احتراا الخصوصيا  ،و د يتماد بةر

من ال ريا اسنسرانيو

توجهرا

مرذا الخطرال بالحرديث ررن الخصوصريو

لممارسررو سرراو انة الرري أو سرراو مكتررا مسررتبن رررن ري ررا

التةررارف الح ررار مررع األنمرراا الث افيررو

الح ار و المتةدد والمتنورول

جماررو مررذا الخطررال البرب ري والةربرري مةررا نير ررا

و ررد أفررر
وتةررديا

صررار تسررتخدا فرري التررأثير وتشرركه توابررع

شررديد الخطررور فرري مررذا الم رراا مررن مثرره سررياد نير ررو الم رؤامر المسرركونو بمةرراني االختصرراص

والنير ررو الةولميررو ك رردر محترروا ،والترري تشررير غلررر نارري االختصرراصل وأورث كرره ذل ر ثنا يررا

مررن مثرره

األصالو والمةاصر  ،والتراث والتجديد ،والمشتر والمختاا ،وال ديا والت ايد والحداثول
وبردا مرذا الخطرال يسررتدري مرن ذاكرتره ت سريا الةررالا ت سريما حرديا خطابران غربيران ي روا رارر مرك رو البرررل
فرري غطررار الم ولررو الترري انتشررر حررول  the west and the restبينمررا تنتشررر فرري جنبررا

الةربي واسسيمي ت سيا المةمور
ف ه االختيف ،وف ره الخيفرا

والتةاونل

رمن دار الحررل ودار السريا ،وبردا كره مرذا الخطرال خرارال ررن حرد

والتاراري

والتحالارا  ،ف ره التجرانل والتماسر وأصرول التكامره والتةامره

وفي مذا اسطار بر مذا الخطال مموما ومابسا دراسو الةي ا
فرري الةي ررا

فرري داخاهررا أا الةي ررا

الخطررال

األساسيو داخره اليروامر المختاارو سروا

بررين الي روامر المتناميررو مثرره غممررال الةي ررو بررين الكارري والج رري
والمتبي ررر ،والر ررداخه والخ ررارال ،والمتم رراي والمشر ررتر ،

والج ررذر والث ررانو  ،والماص رراي والهامشر رري ،والثابر ر

واسيجابي والسابي ،والتةارف والصداا ،والوحد والتنون ،والوافد والموروث ،والةالمي والخاصل

ري ا

كاها البد من ميحيتها في اليروامر وانتراال الخطرال الي ر بهرذا الاهرا والروري لاخرروال مرن ف ره

االختيف غلر ف ه اال تيف وامكانا

غدار الخيفل

ثا بةد ذل منا المنهج البنا ي الذ يتشكه فر المدخه الم اصد الذ يتةا بالم اصد الةامو الكايو
يمكن أن والتر تحدد رناصر غايو في األمميو يجل البحث فيها في مذا اسطار  ،فيمكننا أن نحدد
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مجاال

التنون الث افي والوسا ه والةناصر المي مو والمآال

التنون الث افي ،أولويا

تتةا بهذا ،ف ه الوا ع والمؤسسا

التي يمكن أن

وغير ذل من األمورل

(
)

وكذل ف ن التنميو يمكن أن تصا من ذل المنيور الم اصد

*
*
*

(

)
*

*
*
*
*
*

*
*
(
*
(
*
(
*

(
)
)

الةي ا

)

(

*
*

(
)

)
(

وكذل المنيور الساني الذ

)

*
*

)

ي وا رار غطار شبكو من الةي ا

االجتماريو داخه المجتمع وشبكو من

اسنسانيو داخه األمو ربو انر غلي اسنسانيو والكون ،فهذل األمور كاها غنما تةبر رن مذا المدخه

الساني ،ساينو الةالا وأصول التنون الث افي وساينو المجتمع وأسل التنميو والةمران الح ار ومذل
أمور تتةا

باسصيح وتتةا

باألثر واألنانيو وتتةا
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باالختيف وتتةا

بالتكامه والتكافؤ وتتةا

ب شكاال

الساطو واالستبداد وأنسا ال و المشومو سوا في الداخه أو في الخارالل ومن يخر ساينو

الوطن مو في النهايو يخر ساينو األر  ،غذن ،نحن أماا ساساو من الح و الث افيو لو أردنا أن نحدد
م اصدما فيجل أن تشمه كافو مذل الح و التي تتةا

والمةاوما

بمجتمع المةرفو في غطار مةرفو المجتمع،

والمةرفو وحر و التةبير رن الهويو والح و الابويو والح

في االختيف واألمن الث افي

وأنسا ال يا واألصول الة ديو والتةارف الث افي والح في حمايو الرمو الح ار و وح و الجمةيا

الارريو الث افيو وتنون الخب ار ل
من مذا المدخه المتكامه لاها التنون الث افر بكه امتداداته وبكره مسرتوياته يبردو مرذا الماهروا صرار لره
مررن الم ت رريا

التررر يجررل بنا هررا حتررر يمكننررا أن نؤسررل بنررر التنررون الث ررافر بمررا ي ررمن

والمسررتا ما

فاراياتها ،كما لذل من التبةا

والمس وليا

تأتر مهمو صياغو خطال المس وليا

التر يجل و ةها فرر مرو سراا األولويرا

ورارر رأل ذلر

المشتركول

ثالثا :خطاب المسئوليات المشتركة بين النموذج االستخالفي والمدخل المقا دي والرؤية السفنية:ى

غن خطال المس وليو يرتبل بما يمكن تسميته مس وليو الخطال والش أن مذا يتأسل رار اررد مرن رؤيرو

الةرالا وتأسريل خطابررا المسر وليا اسنسرانيو المشررتركو والترر تسرتند غلررر رؤ كايرو ت روا راررر نيرر ررويا

لينسان واالستخيف واالختيف كم دما

لخطال اسنسانيو والمس وليو حول التنون الث افر ل

االسررتخيف والخرريف يو ررحان مكرران اسنس رران ورسررالته ف رري آن واحررد فه ررو خاياررو ء ف ررد تحمرره أربررا
الخيف ررو وتكالياه ررا الت رري س رري وا به ررا ف رري األر

اسنسان الح ار ل

حم رره األمان ررو (المسىىىئولية جر ر ال يتجر ر أ م ررن تك ررو ن

رار حينمررا تحاي ر
مررذل األمانررو حماهررا اسنسرران مختر نا

كافررو الكا نررا

راررر حماهررا لث رره تا ر األمانررو

امررا حيررث تتولررد مررن الخيفررو
وريمتهررا وجرريل رردرما ولكررن اسنسرران حماهررا اختير نا
رار ليكررون بدايررو اختيررارل الت ن
ومن حمه األمانو ر يد المسئولية وااللت اا الوجود واسنسانر في آن واحدل
غن مررن مةنررر ذلر أنرره غذا كرران الوجررود اسنسرراني فرري ذاترره يجسررد مةرراني الخيفررو فرري األر

فر ن

الخيفو في ذاتها مس وليو وأمانو وان مةنرر مرذا أن الحاراظ رارر األمانرو وأدا مرا وحسرن ال يراا رايهرا مرو
االلت اا المصير أو الواجل المطا الذ ال يستطيع اسنسران أن يتهررل منره أو يتحايره رايره ومنرا يرأتي
االختيار كحركو رمرانيو وح ار ول

أن الوجود اسنساني وجود ح ار  ،وااللت اا بأمانو الوجرود الح رار نيرر غنسرانيو و مرو المسر وليو  ،أن
وجررود اسنسرران فرري األر

ياررر

واسنسان رار امتداد مذل التنورا

وجررود ري ررا

غنسررانيو تتةررد ذاترره فتصرره بينرره وبررين المكرران وال مرران

كاها وتة رد األحروال وتةردد الخار والطا را

يوامر ح ار ول
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ومرا يتصره بكره ذلر مرن

مذل الةي ا

فيها النال أجمةونل

تارر

وجرود خصرا ص غنسرانيو رامرو مرن حيرث الاكرر والشرةور واسحسرال يشرتر

أن مررذل الخصررا ص اسنسررانيو الةامررو ال تكتسررل ن ررجها غال بالةمرره والتجرب رو مررن خرريل األطررر

رويا بحيررث تح ر مررن خرريل كرره مررذل األنسررا
واألنسررا الاكر ررو وال يميررو والمرجةيررو المتكاماررو تكررامين ر ر ن
است امو لاوجود الح ار والمجتمع اسنسانيل

ررد يتحرردث النررال رررن أن منررا أ مررو أم روال كمررا يشرريةون أو أ مررو ن صرران الخب ر ار الانيررو أو أ مررو ن رره

تكنولوجيا أو أ مو ري و بين رالا الشمال ورالا الجنرول أو أ مرو مجتمرع المةرفرو أو جرود المةرايير مرذل
كاها مشاكه ولكنهرا ليسر

أ مرا  ،وأن الةرالا الرذ نةريش يةراني مرن أ مرو ح ي يرو مرر أ مرو غنسران()23ل

أزمىىة اإلنسىىان فرري ت كيررو ناسرره ورم رران كيانرره ومررن ف ررد رم رران ذاترره ال ي رردر راررر رم رران الحيررا ( مررو
أنشأكا من األر

واستةمركا فيها )ل

خالفة اإلنسان رؤية للعالم :
ومن المسا ه المهمو في مذا الم اا أن كه ح ار تما رؤية للعالم تنير فيها تا الح رار نيرر تتسرا

بالخصوصرريو لإلنسرران والكررون والحيررا وت رربل بررين مررذل األركرران بجماررو مررن الةي ر والتارراري

لتتحررر

برذل الح رار نتيجرو مرذا التاارره ،فتصرير الح ررار برذل انةكاسرا لمر يرا

ررن الوجرود وماراميا الحيررا ،

ويصير ماهوا الح ار بذل م ياسا لمستو اسد ار ورنوانا رار مةطيرا

األمرا والشرةول ،ومرن خيلره
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يمكننا تاسير كثير من أحداث التار خ وم امين الث افو

واسبدانل

مذا التار بين الح ار من جانل والمباد من جانرل أخرر يةنرر أنره ب ردر مرا تكرون الماراميا صرحيحو
وسويو ومي مو لإلنسان ومةينه له رار الممارسو والدافةيو والاارايو واالناتاح ،ب در مرا تكرون الصرور أو

ح ي و التااره الذ ينتج ح ار مشرر و م ري ول وب ردر مرا تكرون الماراميا مجانبرو لااطرر اسنسرانيو ب ردر
ما تبه

الصور وتنحرف الح ار ل

وفي يه مذل الرؤيو ف ن الح ار بهذا المةنرر تتكرون مرن رناصرر ررد ي رع رارر أرسرها اسنسران بكاياتره
فهررو صرراحل التااررره لمررا يما ر مررن أنشررطو وطا ررا

المااميا والتصو ار

رن الحيا ل

ومن منا يبدو لنا مفهىوم خالفىة اإلنسىان

()25

و ررد ار ر ايررو وجس رديو وروحيررو توجههررا مجمورررو

مرو جرومر وأمرا رنصرر مرن رناصرر المكونرا

الح رار و،

ألن مذا الماهوا من الةناصر األساسيو المحركو لاتار خ واننا ن ول مع من ي رول أن حركرو الترار خ ناجمرو
رن ري و بين ء تةالر غلها ،وربرا ،وخال را ،وبرين اسنسران خايارو ،والكرون مسرخ ار ،وميردانا لاةره الةمرران

والشررهود الح ررار اسنسررانرل واسنسرران مررو المحررور الررذ ينبرره ل

رريو االسررتخيف ويحررر أصررول الاةرره

الح رار بارتبررارل حاصره غ تمرران مرن ء سنسرران يسرتخاا فرري ماكره ،مبتاررر فري رمارره ،كيرا يحسررن أو
يسئ؟،

من ما سخرل له ء سبحانه وتةالر فيكون فةه اسنسان مستندا غلر ارد التسرخير منطا را غلرر

أصررول التةميررر مرتررادا كرره آفررا الاارايررو والتثميرررل مررذل الخيفررو التررر أر ب ر

مررذا اسرررين اسلهررر الررذ

ارتبل بندا حركر تحرر فيره اسنسران برأن يكرون سىيدا فىي الكىون ال سىيدا عليى  ،سريدا فري الكرون باةاره
وفارايته ،وليل سيدا رايه باالستةي واالستبنا بالسيطر والطبيانل
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كران ذلر اسررين اسلهررر الررذ ارتبرر ميثا ررا ورهردا لاخيفررو اسنسررانيو والرذ ت ررمن خار الكررا ن الجديررد
أال وم ررو اسنس رران فج ررا ذلر ر الخار ر م ترن ررا بالمهم ررو والرس ررالو والوييا ررو الت ررر يمك ررن تجميةه ررا ف ررر مةن ررر
المس وليو ،والدور الذ أنيل بةهدته لإلطين به وذل في وله تةالر " واذ قال ربك للمالئكة إنىى جاعىل
فىىىي األرض خليفىىىة " ( الب ررر  )30:تس ررميو م ررذا الك ررا ن كانر ر

تس ررميو بحس ررل وييات رره ف رري الخيفولم ررذا

الميث ررا التأسيس رري ال ررذ ري ررا م ررن م ررذل المهم ررو وجةاه ررا محك ررا ف رري م ررذا االب ررتي االله ررر لاة رره اسنسرران

الح ار

()26

ليؤكد رار راو مذل المهمرو وسرمو مرذل الرسرالو " و ىو الىذى جعلكىم خالئىف األرض ورفىع

بعضكم فوق بعضكم درجات ليبلوكم فيما آتاكم" (األنةاا ) 165:ل

مذل المهمو التر كاا ء بها اسنسان وجةاها غايو لوجودل تنبنر رار ارد مرن خيفره اسنسران ه ومرو
أمررر ي ت ررر مررن الخاياررو تر يررو فةارره ا ترردا بمسررتخااه وا ت اربررا منرره ليح ر مةنررر االسررتخيف راررر الوجرره
األف رره واألفةرره ،ولررذل فر ن اسنسرران الخاياررو يحصررر ممرره الح ررار وجهرردل واجتهررادل فرري اال تررال مررن
ء مسررتخااه وذل ر بالةمرره الرردا ل والكرردح المسررتديا لتر يررو ذاترره وتنميتهررا وتأسرريل ري ررا

تحا ر دافةيررو

مذل الح ار وفارايتها ،حتر يبارغ مرن االكتمرال الدرجرو الترر ذكرمرا ء فري ولره " يىا أيهىا اإلنسىان إنىك
كادح إلى ربىك كىدحا فمالقيى "( االنشر ا  )6 :مرذا الكردح الح رار فري يره مرذا الة رد االسرتخيفر لرا
يكن خاوا من غرانو غلهيو لذل المخاو التر تتمثه في أمر ن:

األمر األول تةايا آدا األسما كاها ،كه األسما التر تتةار بمسرارل
كرران ال ارررد التررر انطا ر منهررا أص ررول التكايررا وح ررا

()27

ومسريرته الح رار و ،مرذا التةاريا

التكررر ا " إنىىىا عرضىىىنا األمانىىىة علىىىى السىىىموات

واألرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشىفقن منهىا وحملهىا اإلنسىان إنى كىان ظلومىا جهىوال " ( األحر ال

 )72:وتبرردأ اآليررو الكر مررو ب ولرره تةررالر (غنررا رر ررنا ) وكامررو رر ررنا فرري ذاتهررا تةنررر الحر ررو وتؤكررد ررره
ح ي ررو االختيررار المس ر ول ،الحر ررو اختيررار وت يرريا وماا رراو ،وتررأتر كامررو األمانررو لتةبررر رررن ح ي ررو مررذل

الرسالو الح ر ار و ككامرو شراماو جامةرو تردل رارر الد رو والةمر والخطرور  ،فهرر د ي رو النهرا جمةر

برين

طبيةو الحياتين ،الحيا اسنسانيو والحيا الطبيةيو التر سيواجهها المر و تةامره مةهرا ،ومرر رمي رو ألنهرا
ترجررع برره كرره شررئ فرري أصرراها غلررر األمررن واسيمرران ،غيمرران اسنسرران بربرره ،وايمانرره بذاترره ،وايمانرره بحياترره

ووج ررودل ،وايمان رره باسنس ررانيو كاه ررا ،ألن ذلر ر اسيم رران م ررو أص رره ش رريون األم ررن ف رري ك رره جنب ررا

الحي ررا

الح ررار و ،وأن كامررو األمانررو خطيررر ألنهررا ررايررو دا مررو ورنايررو ا مررو وغايررو ال مررو ،ثررا مررر أي ررا أدا

وفدا وايثار ،وبدون ذل ال تصبح األمانو أمانو ،وانما تصبح استبيال واست ثا ار وأنانيول
فكان

االستجابو التا ا يو غلر الندا االلهر الذ يحمه البايو من وجود اسنسان في األر ل

مررذا اسنسرران كرران مررن األمميررو أن يحا ر ل ء سرربحانه وتةررالر ألمانترره ح ررار ا فرري ال يرراا بمهمترره يحا ر ل
بالتكر ا " ولقد كرمنا بنىى آدم وحملنىا م فىي البىر والبحىر ورزقنىا م مىن الطيبىات وفضىلنا م علىى كثيىر
ممن خلقنا تفضيال " (اسس ار )70:ل
األمىر الثىىانى المسرتند غلررر ذلر التكررر ا والمتمثره فري اسرانررو االلهيرو لمسررير اسنسران الح ررار و تمثره فرري
التسخير "وسخر لكم مافى السموات وما فى األرض جميعىال" (الجاثيرو )13:وكران ء سربحانه وتةرالر رد
صد بهذل اسرانرو الح رار و رارر الررغا مرن جهره اسنسران رغرا درتره رارر الةارا واليارا والطبيران رغرا
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درته رار الةدل ليبث الث و في امكانياته ومكانته ،أما بالنسبو لإلمكانيرا

ف رد أرطرال ء سربحانه وتةرالر

تا ر الث ررو فرري الشررأن المرراد فرري غطررار التسررخير وبررث فيرره الث ررو فرري الشررأن المةنررو فرري غطررار التكررر ا

والتا يه رار كه من خا ل

واذا كان االنسان خاياو ربه بنا رار األربا والتكاليا التر توجبها مرتبو الخيفو ،ف ن مذا مةنال أن
الخيفو في ذاتها أمانو ،غنها أمانو الوجود اسنسانر في ذاته وأمانو المجتمع والنال أجمةين ،وأن

الخيفو في ذاتها مس وليو وأمانول ومةنر مذا أن الحااظ رار األمانو وآدا ها وحسن ال ياا رايها مو
االلت اا المصير أو الواجل المطا الذ ال يستطيع اسنسان أن يتهرل منه أو يتحايه رايه ،ومنا تأتر
األمانو فر و ما مو لكه فرد من ذكر أو أنثر ف ال سبحانه " وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق " (

اسس ار ) 13:ل

ول رد ييرن الرذين ينيررون فري مرذل األمرور ببراد الر أر مرن غيرر نيرر رمير أو فحرص د ير أن خيفررو

اسنسرران فرري األر

غذ تكررون أمانررو ما مررو بحيررث تولررد رناصررر المس ر وليو الدا مررو لكرره غنسرران وراررر مررذا

النحو من الوجول المطا ل د ير مذا البة
وارادته واختيارل به ووجرودل الح رار وفرا

االنسانر ياتر

أن في ذل ال

را الكامره والشرامه رارر حر رو اسنسران

مرؤال انره ال وجرود لإلنسران غال بتح ير غمكاناتره وأن الوجرود

الحر و ،فببير الحر و لن يستطيع اسنسان أن يح

لإلنسان ت ت ر ال وارد التر يسير رايها والارو

أيرا مرن غمكاناتره وأن الحر رو الكامارو

التر يهتد بها وال وانين التر تحكا خطالل

ولرريل فرري مررذا شررئ مررن االسررتةباد سراد اسنسرران ف ررد نررص ال ررآن الكررر ا ص رراحو وأكررد راررر حر ررو الارررد
حر و كاماو ف ال سبحانه " مىن ا تىدى فهنمىا يهتىدى لنفسى  ،ومىن ضىل فهنمىا يضىل عليهىا،والتزر وازرة

وزر أخرى ،وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال " ( اسس ار ) 15:ل

األمانو اختيار ولكنها غلر جانل ذل  ،االختيار مس وليو بهذل األمانو الكونيرو الوجوديرو أن يةريش اسنسران
في ي يو دا مو وورر دا ا وفكر دا ا وشرةور دا را وتار مرر خصرا ص الكيران اسنسرانر 28الترر يسرتطيع
اسنسان أن يح

بها وجودل في وا ع ح ار له ناةه لاارد والمجتمع واسنسانيول

وامررو األمانررو واسررتخيف اسنسرران وسرريادته فرري الكررون ليسر

مجرررد ر اسررو شرررفيو ال تخرردا شرري ا وال تح ر

ناةررا ،ولكنهررا فرري ح ي ررو األمررر وامررو غيجابيررو واريررو ،التررر تصررون وتحا ر مررا ح ر

اجتهررادا وجهررادا ،مررا

وسررةها االجتهرراد والجهرراد وب رردر مررا يرردرا و ؤصرره مررا ت رروا رايرره حيررا اسنسرران وري اترره ويكارره تح ي ر
وجودلل
ومذا كاه يةنر

من ما يةنر ان الوجود اسنسانر وجود ح رار  ،وأن االلتر اا بأمانرو الوجىود الحضىارى

فر ررو أخي يررو و يميررو ور ديررو ،وأن ني رر االلت ر اا بأمانررو الوجررود الح ررار نيررر غنسررانيو برره كرره شررئ،
وأن وجررود اسنسرران فرري األر

ياررر

من يوامر طبيةيو كونيرو مرذل الةي را

وجررود ري ررا
تارر

غنسررانيو بينرره وبررين ي روامر األر

ومررا يتصرره بهررا

وجرود خصرا ص غنسرانيو رامرو مرن حيرث الاكرر والشرةور

واسحسررال ،يشررتر فيهررا النررال أجمةررون وأن مررذل الخصررا ص اسنسررانيو الةامررو ال تكتسررل ن ررجها غال
بالةمرره والتجربررو

ررمن أصررول ت ت ررر أصررول الحكمررو والةرردل والرحمررو والمصرراحو ،و ررد جمررع ء مررذل
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المةانر في وله تةالر " و أنشأكم من األرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثىم توبىوا إليى إن ربىى قريىب
مجيب" (مود)61 :ل
مررذا مررو ر رره الخيفررو اسنسرران "خليفىىة هللا " مررذل الكام رو التررر تجسررد مةررانر رمي ررو وخطيررر فهررر م رراا

ماميو اسنسانلفهر م اا ألنهرا تكرر ا مرن ء سربحانه لإلنسران أن يكرون

وصاو ورسالو وتا مر م وما

خاياته في األر

ومر صاو يةرف بها اسنسان و تمي  ،ومرر ليسر

رار نار من النال دون آخر نل
الصاو أو انحرف

ف ذا امت

غلر م راا أخر،ف نهرا ليسر

صراو رار رو أو مؤ ترو أو اصرر

مرن الخيفرو فري شرئ وليس ر

مرن اسنسرانيو فري

شرئل" لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقويم،ثم رددنىاه أسىفل سىافلين ،إال الىذين آمنىوا وعملىوا ال ىالحات
فلهم أجر نير ممنون " ( التين  )6-3:ومو ما يدرونا غلر التأكيرد ررن م راا الرسرالو فري الخيفرو ،وذلر

أن اسنسان صاحل رسالو ومالا يكن كذل ما اختير لم اا الخيفو ذلر ألن الخيفرو رمره وبنرا وارمرار
أو م ررر الحي ررا بك رره م ررا تار رره الحي ررا م ررن جه ررد وت ررحيو ،غنه ررا مةادل ررو الخيف ررو الممت ررد ف رري ساس ررو
مترابطررولالتوحيىىد ،الخالفىىة ،األمانىىة،التكليف ،المسىىئولية ،التسىىخير ،التك ىريم ،التعميىىر ،التثميىىر،البيىىان
االستخالفى" :إنى جاعل فى األرض خليفة" ،غشار غلر الوعى اإلنسانى بالدور والوظيفة والرسالة:

البينا

الح ار و

واالجتماريو
بينو األمانو

اآليا

الةاوا التر تهتا بهذل البينا

ال رآنيو

الح ار و
راا األمانو اسنسانيو والح ار و

غنا رر نا األمانو

بينو الخا اسنسانر خا كا من نال واحد
بينو التكر ا
بينو ال ار
المنهجيو

راا الويياو الح ار و لاخا
راا الكرامو اسنسانيو  :المتطابا

ول د كرمنا بنر آدا

والشروا
راا ال ار المنهجيو والح ار و :

غ أر باسا رب

الجمع بين ال ار تين
راا التهي و والسند الح ار

بينو التسخير

وسخر لكا مافر األر

بينو اسبتي

ليباوكا فيما آتاكا

راوا االبتي والتحديا

بينو الةاا

والت ا ماليل ل به راا

الةاوا النافةو
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الح ار و

بينو أمه الذكر

فاسألوا أمه الذكر غن كنتا التةامون

بينو التدافع

ولوال دفع ء النال بة ها ببة

بينو طول األمد

طال رايها األمد

بينو يهور الاساد
بينو الشاكاو
والمكانو

بينو التبيير
بينو اسصيح
بينو التةاون
بينو التطايا
بينو الةمران
بينو االختيف

أيد النال

ه كه يةمه رار شاكاته

مابأناسها
غن أر د غال اسصيح ماستطة
وتةاونوا رار البر والت و والتةاونوا
رار اسثا والةدوان
و ه لامطااين
فيها

الح ار و

وآفا

التبيير الح ار

راوا الاساد
راا الشاكاو الث افيو والح ار و

غن ء اليبير ماب وا حتر يبيروا

مو أنشأكا من األر

راوا التدافع الح ار والدافةيو
راوا ر با

يهر الاساد فر البر والبحر بما
كسب

راوا التخصص

راوا التبيير الح ار
أصول راوا اسصيح
أصول التةاون الاةال
راا التطايا االجتمارر والح ار

واستةمركا

راوا الةمران البشر ومندسو البنا

الح ار

والي الون مختااين

راوا االختيف وادارته

بينو التةارف

لتةارفوا

راوا التةارف الح ار

بينو الكامو والثمر

كامو طيبو كشجر طيبو

راوا الكامو وفةاليتها االتصاليو

بينو ال سل والةدل
بينو الكدح

الح ار

بينو غ تحاا الة بو

راوا الةدل بين التأصيه والتاةيه

لي وا النال بال سل

والتشبيه

غن كادح غلر رب كدحا فمي يه
في ا تحا الة بو

أصول الكدح الح ار
راا الة با
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والتحديا

الح ار و

بينو المؤسسيو

أفمن أسل بنيانه

راوا المؤسسيو

بينو ال وا البور

وكنتا وما بو ار

راوا ال وا البور

بينو السير فر
األر

بينو الشور
بينو األمر
بالمةروف والنهر
رن المنكر
بينو الةطا السننر
بينو الهي
بينو الاارايو

ه سيروا فر األر

فانيروا

راوا السير فر األر

الح ار و

ودراسو الخب ار

وأمرما شور بينها

راوا الشور ومةمار المجتمةا

ولتكن منكا أمو يأمرون بالمةروف

راوا الشراكو االجتماريو واسنسانيو

و نهون رن المنكر

وأصول ال بل االجتمارر واسنسانر

وماكان رطا رب محيو ار

راوا السنن

وماكان رب بمها ال ر وأماها

مصاحون

فأما ال بد فيذمل جاا وأما مايناع
النال فيمكث فر األر

راا الهي الح ار
راا الاارايو والتمكين الح ار

غشت ا ا من المةنر به المبنر مرن وييارو االسرتخيف الةمرانيرو وال يراا بأصره الويرا ا المنوطرو بهرا فري
غايو الررايو،وجومر الررايو أصول المس وليو "أال كلكىم راع وكلكىم مسىئول عىن رعيتى " رارر اررد مرن
تح ي أصول الحكمو ومبراد الةردل و واررد الرحمرو وم اصرد المصراحو فرر غطرار ال اررد "الت ىر علىى
الرعية منىو بالم ىلحة" ،ومرامن شر أن المةنرر سرايما غذا ما ررنرا "أن الت ىر علىى اإلنسىانية منىو
بالم لحة "ل

غن مررذل الرؤيررو مررر ف ررل التررر تكارره لنررا الخررروال مررن حالررو غ دواال المةررايير وميمنررو ح ررار راررر ح ررار

ونارري ث افررو لث افررو ،فاالسررتخيف ي رروا راررر االخررتيف لتح ير م ت ررر التةررارف واال ررتيف الما ررر الررر
ر رردل الةمر رران ورمر رران الة رردل (يأيهىىىا النىىىان إنىىىا خلقنىىىاكم مىىىن ذكىىىر وأنثىىىى وجعلنىىىاكم شىىىعوبا وقبائىىىل

لتعارفوا،إن اكرمكم عند هللا أتقاكم ) (الحج ار

)13/ل

بنا استراتيجية الخطاب وخطىاب االسىتراتيجية يستشرةر رناصرر المسر وليو وي ردا فري مرذا الترراث الممترد
أص روال مةرفيررو ورمرانيررو ال يمكررن لاةررالا أن يتجاو مررا برره مررو فرري أمررل االحتيرراال لمثرره مررذل االسررهاما

المةرفيو والةمرانيول
خماسية االختال

ومثلث التعار :
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يبدو أن التأسيل الااساي لمثه مذل الخطابا

يتأتر من االرتبار الذ يشرير غلرر االخىتال

كسىنة آلهيرو

كونيو ،وما يتبةه ذل من أن التعدد حقيقة ال م ار فيها وما يترتل رار ذل مرن أن التعايش ضىرورة ال
محيد رنها ،ومو أمر يشير ومن كه طر غلرر التعىار كعمليىة بره رمايرا

األطرراف المتنورررون والمختااررون والمتمرراي ون ،وأن أمررا آليررا

متراكمرو يجرل أن ي روا بهرا

غدار مررذا االخررتيف والتةرردد وباررو التةررايش

المنشررود والتةررارف المطاررول مررو الح ىوار كآليىىة كبررر يجررل أن تبطرري مسرراحا

االخررتيف وت رروا بالةمرره

المطاول حيالها ،بحيث تحرص رار أن يكون ذل االخرتيف اخرتيف تنرون ال اخرتيف ت راد ،اخرتيف
تكامرره وت سرريا وييارري لاةمرره ال اخررتيف تنررا ن ،إدارة االخىىىتال
والحوار يؤ ل معاني الخروج من االختال

لالئتال .
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والتعىىىدد لم ىىىلحة التعىىىايش والتعىىىار

خماسية االختال

والحضارات والثقافات

ش

وفي مذا السيا البد وأن نتو ا رند رمايو التةارف بارتبارما جومر مذل المنيومو ،غذ أن رمايو
التةارف بما ت دمه من مثاث الةمران الح ار الذ يست ر من الجذر الابو "ررف " ليؤكد بدورل رار
رناصر مذا المثاث الح ار المةرفو والتةر ا ،واالرتراف والةرفان ،والمةروف المستند غلر الاطر
اسنسانيو المشتركول

519

غن خطال التةارف بهذا يبني واحد من أما المداخه لاتةامه مع الخطال التجديد اسسيمي خطال
المعرفة والتعريف كوري بالذا

وباألخر وبالمو ا ،وخطال االعت ار

كوري بالوا ع وأصول التةايش

و رو ار اال تيف ،وخطال المةروف الذ يحمه أصول ال يا اسنسانيو الكايو

اسسيمي الذ يوكد رار رناصر منظومة المعرو
أصول لا يا ،يمكن أن تح
وال اصد غلر

رو ار

الح ار

الح ار والساوكي والةمراني بما يرتبل من

االستخيف

االستخيف ،وتةتبر رناصر االختيف الما ي غلر ح ا

التةارف واال تيفل

خطال يحر كه فارايا
يتةا بساينو األر

من الخطال

الخطال الساني والسنني رار حد سوا غذ ي دا رار ذل خطال رمراني

والحااظ رايها في

و أف مست به االنسانيو المشتر وخطال المةروف

كما ي ول مصطار صاد الرافةي " في األر

بطر تها مي ال بطر و النال " ل

تجديد ل

ومن منا وفي غطار ماهوا المس وليا

كاايو كه ما رايها و من رايها ولكن

من مذا المثلث التعارفي يجل أن يستند مذا التشكيه لخطال
اسنسانيو المشتركو ف نه يجل تاحص مااميا شار

الةالميو تأكيدا رار رناصر التواصه في األحداث والمةاوما
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ومي تطو ار

وتبي ار

مثه ال ر و

ومتبي ار غير

منكور رار المستو الدولي كان

لها تأثيراتها الةالميو رار كافو المستويا

الح ار و غال أن ذل تا

في سيا ا

لا تما مةها مذل الةناصر أن تح

والمةاوما

بارتبارمما من أما الةوالا لصنارو الصور وتدو ه النماذال الحياتيو وال يميول بدأ البة

الابويو ف د ح
يتحدث رن

حتر م موناتها الكامنو أو في الكاما

أو التركيبا

مذل التطو ار وباةه منتد مالكي ال و سيطر وميمنو رار رالمي االتصال

رو ار االنخراا الخي

من أطر الااساو الكونيو وسيا ا

أن يتحدث مؤال رن شر و االتصال والتحكا المةاوماتي رار األ ه
واألولويا

الةوالا تؤسل أدوا ار ت وا رار صنارو األفكار واالمتماما

المجتمع الكوني من دون

من نطا ا

محدود  ،وبد

مذل

والبرامج وأنماا التاكير وأنماا

الةمه وتنميل االستهي  ،وتشييع رناصر يميو مرتبطو بكه ذل ل ومع ذل ف ن د ار من اسشكاال
" " التاوث البي ي الم صود " " الحرول األمايو " " ،نيا التبادل غير

الكامنو واليامر " المجارا

الةادلو في المجتمع اال تصاد الدولي " " ،تجار السيا أو المو "،لللل" التر تشير ليل ف ل غلر
به غلر تشوما

غشكاال

تكن تةني سو

كامنو ،مذل التشوما

شر اتصاليو ومةاوماتيو تباا مذل التشوما

من منط التةارف وساينو األر
ولكنه ح ي ي وجومر  ،بحيث يح

ي ول " دو تش " " أن الةي ا
يميو وسياسا

وشبكتهل

استطار

أن تحجبها م وال

ال ر و الةالميو التي لا

حاجبو لها ،من دون أن تر أو تتحر

والذ ي ت ي منط ا اتصاليا ولكنه تكافاي أو منط ا مةاوماتي
رناصر الةدل الةالمي

من البحث رنر ال يا الحافيو رار ما

الدوليو مي فن االب ا رار الجنل البشر " ،ولكنه فن يرتبل بسيا ا

فةايو وح ي يو ال ر و رالميو مي أشبه ما تكون ببي

الةنكبو في ومن ري اته

ومن منا ف ن خطال التةارف مذا يمكن أن يرشد وي وا الخطال السا د حول حوار الح ا ار
والث افا

واألديان

وذل الخطال الذ يشةه الصداا فيما بينها يحر كه رناصر الاتنو الح ار و ،ذل أن

خطال التةارف مو الخطال ال اصد غلر الةدل في صياغو مذا الخطال ردل يجةه من حوار

الح ا ار

الح ا ار

والث افا

والث افا ل

حوا ار مثم ار ويصد ذل الخطال الطبياني المستند غلر م وال

ومن منا ي وا مذا الخطال بدور تأسيل في تحديد اسشكاال
رار ساينو األر

ورمرانهال

من منا ،ف ن ما يذمل غليه البة

وال

من مثه صداا

ايا األجدر بالتناول

من الحااظ

من أنه من ال رور "الت حيو بالهويو من أجه الوجود"،

لهو كيا مردود وباطه ألنه ال وجود من دون مويو ،فالهويو والوجود متي مان وبالتالي ال يمكن

تماما كما يا د النهر وجودل
الت حيو بأحدمما دونما الت حيو باآلخرل فمن يا د مو ته يا د وجودل ،ن
نهرال
بمجرد أن يتر مو ته ليتيشر في البحر ،رندما يصبح نا
بحر ال ن
فاالنت ال من مو ع "الذا " غلر مو ع "اآلخر" ال يمكن أن يتا دون الت حيو بالوجود
من منا ،ف ن الهويو مي و الممانةو فينا غ ا

و االستيل التي يمكن أن تمارسها مويو أخر

استتبارا رار وجودنا الخاصل ومي أسال و االحتااظ بالح ور والشخصيو ،وبالتالي
رار مو تنا و
ن
ال من ري و التسال أو االستتبان أو االستةبادل
أسال االحتااظ بمرتك ري و التكافؤ بين الهويا بد ن
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والهويررو ال تسررتمد وجودمررا ف ررل مررن ناسررها وانمررا تسررتمد وجودمررا أي ن ررا مررن اآلخررر وبالتحديررد مررن
ري تها مرع اآلخرر (أصرول التةرارف) ،ولةره مرن منرا يكرون منشرأ ال ار والتروتر الارذين يصريبان الهويرا ،
مررذا ال ا ر والترروترلل يختاارران برراختيف ررو الهويررا

ومو ةهررا التررار خي وفارايتهررا الح ررار ول فالهويررا

حرجا وخونفا ،غن لا يكن بري خروف أو حررال
ال ويو والااراو تار ن
خيا وح ارنا يكون ا ترابها من اآلخر أ ه ن
مطان ا ،بينما الهويا ال ةياو رار مستو الح رور والاارايرو التار خيرو والح رار و تكرون رارر الن ري
غذ ت ررو لررديها رغبررو االلتصررا بناسررها ،بينمررا يشررتد شررةورما بررالخوف مررن اآلخررر واختاررا األثررر

مررن ذل ر

والتأثير وف دان أصول الاةه والتاةيه والاارايول
خطاب المسئوليات اإلنسانية المشتركة:القدرات واالمكانات :المنظومة المقا دية :

وف رري م ررذا الس رريا فر ر ن تحدي ررد مهم ررو م ررذا الخط ررال اسس رريمي التجدي ررد غنم ررا تكم ررن ف رري د ارت رره

التأص رريايو والتاةياير ررو والتشر رربيايو بحير ررث تؤص رره لرؤير ررو بنا ير ررو فيمر ررا يتةار ر بال
اسنسانيو المشتركو ومو أمر يؤد بنا غلر وصا مذا الخطال المنهجي

ر ررايا المحور ر ررو وال

من مكونا

رررايا

خمسو :

المكون األول غنما يرتبل بال در التأصيايو لارؤيو اسسيميو لاةالا مسرتند مرذل الرؤيرو فري أصرولها

غلررر األصررول التوحيديررو ورؤيررو شرراماو كاماررو وبصررير لإلنسرران والكررون والحيررا بمررا يؤكررد رناصررر الاةرره
والاارايو لإلنسان المساا في الةالا المةاصر ووريه تجال

تواجههل

ايال و درته رار التةامره مرع التحرديا

الترر

أما المكون الثاني فيرتبل ب در رالا المسرامين رارر أن يشركه خطابرا مااميميرا واريرا يتةررف رارر

أصررول حركررو المارراميا ودورانهررا وترردافةها والتمكررين لهررا وتح ي ر أ صررر درجررا

االتصررال والتواصرره بهررا

ومةهررا بحيررث تشرركه مررذل ال باررو المااميميررو رناصررر وررري وسرةي فرري حركررو اسنسرران المسرراا ووريرره بةررالا
الةي ررا

مررن حولرره سروا تةا ر

ببنررا مجتمةرره الررداخاي أو بالتواصرره مررع المجتمررع الخررارجي راررر ارررد

من أصول التةارف الح ار المرريو والمةتبر ل

أمرا المكىىون الثالىىث ف نرره يتةار بأصرول الرؤيررو المنهاجيررو الواريرو التررر يمكررن ان تتح ر فرري سرريا

يتةرررف راررر الح ررار كوحررد تحايرره واالمررو كمسررتو لاتحايرره والاكررر بارتبارمررا رافةررو ح ررار و ونه ررو
لتشرركيه وررري األمررو ،مررذا الرروري المنهرراجي لرريل بةيرردا رررن امكانررا

مررذا الخطررال اسسرريمي التجديررد ،

منهاجيو مذا الخطال البد وأن تصير ج ا من حجيو مذا الخطال وفارايتهل

أم ررا المكىىىون الرابىىىع ف نم ررا يتةار ر ب رردر م ررذا الخط ررال التاس ررير و بالنس رربو لكاف ررو ال

ررايا المةرفي ررو

والاكر و والةمايو التر تحيل بةالا المسامين خاصو في يه خطال مةولا وطا  ،مرذا الخطرال التاسرير
ررادر راررر بنررا الحجررج الكايررو

ررمن ررد ار متنورررو وفاراررو بحيررث يؤصرره مةنررر الخطررال الح ررار

االستراتيجي ،وفي مذا الم اا ف نه ي ا غلر الذمن در المدخه الم اصد المستند غلر ح ي و الشر ةو

وأصولها الكايو الةامو ( م اصرد الشرر ةو الةامرو ) ومرو مرا يمكرن أن يايردنا فري بنرا اسرتراتيجيو اسريميو

لتشكيه خطال استراتيجي وتجديرد وح رار يسرتند فري أصروله غلرر أفر المرجةيرو اسسريميو فري غطرار

تكامه بين ف ه النير والحكا وف ه الوا ع والمست به وف ه التاةيه والتن هل
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ومن منا وجل راينا أن نحر مذا الخطال غلر رشر و مذا المدخه الم اصد

غذ نحدد أوال مجاال

مذا الخطال االسيمي االستراتيجي الح ار والتي تسرتند غلرر تةار مرذا الخطرال

ببنا األسل الةمرانيو والح ار و من دين ونسه ونال ور ه ومالل
وثانيىىا ينطا ر مررذا الخطررال ليؤسررل خطابررا اسرريميا يتحرردد فررر

ال رررور م ررن م ررذل ال
منيومو تةي لا

ررو تا ر األولويررا

الكايررو فيجةرره باترره

ررايا و توج رره غلر ري الح رراجي من رره و رت رري غل ررر م رردارال الخط ررال التحس رريني

ايا والمجاال

رناصرما الكايو والماصايو والجومر ول

مذل المةايير التي تحدد رناصر أولويو الخطال االسيمي التجديد غنما يتحدد في

ررمن

رو النيرر األولرو

ال ا ا رار أصرول نيرر ح رار ممترد وشرامه يتةامره مرع الوا رع والواجرل فيةطري كره منهمرا لألخرر فري
ياتر ان وال يناصين وال يتااتانل
أمرا ثالثىىا ف نرره يتةار بررالحا ومسررتوياته الكايررو الترري تؤكررد راررر تةيرريا مررذل االمكانررا
مررذل المجرراال

وتا ر األولويررا

التررر تتةار بحار

فتحررر بررذل خطابررا غسرريميا تجديرردا يسررتورل كرره مةرراني الحا ر وكرره

مس ررتوياته وك رره أدوات رره غذ تتح ر ر رناص ررر الحار ر الح ررار والةم ارن رري ابت رردا وب ررا وبنر را وأدا وانم ررا
وارت ا لتجةه من مذل المنيومو حايا لاوري وحا لاسةي بمكا تؤسسان لحركو واريو داريو فاراول

أمررا رابعىىا فر ن األمررر يررتبل بأحررد أمررا مكونررا

29

المنيومررو الم اصررديو

والررذ يررتبل بررالموا ن ال سررل تار

الم روا ن الترري يمكررن أن ن ر ن بهررا الة روالا المتةرردد والمتنورررو والمتااراررو ،فن ر ن بهررا رررالا األفكررار ورررالا
األشرخاص وررالا األشريا ورررالا األحرداث ،وتاراري

مررذل الةروالا المنتجرو بةروالا أخررر مرن ررالا الرمررو
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والررنيا والمؤسسررا

لتح ر بررذل م روا ن كايررو شرررريو وح ررار و ورمرانيررو ،فت رردا بررذل خطابررا غسرريميا

من بطا ادر رار أن يحيي أمو وي يا نه ول
أما خامسا فاالمر يتةا باها الوا ع والمست به ومنامجه الكايرو لم ارررا التةررف رارر مرذا الوا رع بمااصراه
وأطرل وسيا اته الكايو اسنسانيو والمكانيو وال مانيو وكذل المست بايول

ومررو مررا ي رردا خطابررا اسرريميا وا ةيررا بمررا يةنرري ارتبررار الوا ررع ال تحكيمرره وبمررا يؤكررد أن وا رع المسررامين برره
وا رع النيرراا الرردولي ال ير ال فري حاجررو غلررر ترردبر

غلررر واح رد مررن أمررا مكونررا

رمن منهاجيررو تةرري أصررول ف ره الوا ررع ومررو أمررر يحيانررا

المنيومررو الم اصررديو ومررو المناطررا

المنيومو  ،ذل أن الخطال غذا لا يتو را رنرد المناطرا
والج يررا

الررذ يةررد مكونررا سادسىىىا

الكايرو والج يرو ف رد ا رطرب

مةررا وم روأمر منهرراجي يصررو خطابررا غسرريميا يتسررا بررأرار درجررا

االحكرراا الكايررو والج يررو والو ررا ع والحادثررا

ورمايررا

مررذا التاكيررر بالمناطررا

فري يردل الكايرا

المنهاجيررو الترري تنرردرال فيرره

التن رره فتؤكررد بررذل باس ررافو غلررر وا ةيررو الخطررال

رار درته المنهاجيو في غدراال وتسركين الكاري فري الج ري
وتحر ر وتن يح المناا،

ررمن مررذل

رمن رمايرا

تح ير المنراا وتخرر ج المنراا

يرشررد الة رره المسرراا غلررر نوريررو مررن الخطررال مررن الواجررل أن يؤصرره لهررا و ترردرل

رايهال
أما سابعا ف نه يتةا بذل بال رور التر يتةا بهذا الخطال والبحرث فري مآالتره الكايرو ومرو أمرر يحيانرا
غلررر

رررور أن يكررون مررذا الخطررال متسررما بالدافةيررو والرافةيررو والجامةيررو والاارايررو ،ومررو مررا يؤك رد راررر

تررأثير مررذا الخطررال فرري الوا ررع ليكررون ناجةررا وفةرراال مررن الناحيررو النير ررو والتأصررايو ومررن الناحيررو الةمايررو
والحركيول

و ن ا غلرر ذلر فري البحرث ررن فارايرو الخطرال والرؤيرو اسسريميو فري سريا

ررو ار تأسريل خطرال

ح ررار غس رريمي مس ررت باي ،مس ررت بايو م ررذا الخط ررال اسس رريمي الب ررد وأن تتح ررر ص ررول الرؤي ررو لح ررال
المسررامين فرري رررالا متبيررر ثررا االنت ررال مررن البحررث فرري الحالررو غلررر البحررث فرري المكالنررو الح ررار و وكررذل

رررور أن نستشرررف أصررول التمكررين الح ررار لرؤيررو غسرريميو تنطار فرري بنا هررا المةرفرري راررر الحكمررو

وفي بنا ها ال يمري رارر الةردل وفري انسرا ها السراوكيو رارر الرحمرو وفري منيوكتهرا البا يرو رارر الم اصرد
وال رريا الكايررو الحاكمررو فالشررر ةو فرري مبنامررا وفرري مسرريرتها وفرري تأثيراتهررا راررر مايؤكررد اسمرراا "ابررن ال رريا" (
حكمة كلها ،عدل كلها ،رحمة كلها ،م لحة كلها  ،غن خطابا يتحر مرذل األمرور حراال ووا ةرا ،مسرت بي
ومررآال غنمررا يشرركه

رررور تجديرردل

ررمن اتصرراف مررذا الخطررال بأف رره وب درترره راررر الد ارسررو المسررت بايو

و من غنشا راوا لاحركو وراوا لاتربيو والتدبرل
وتتكامه مذل المنيومو بةنصر ثىامن يتةار بخطرال غسريمي ح رار يجةره محرور امتمامره البحرث فري
الوسررا ه واألدوا

وال وارررد واآلليررا

في رردا بررذل رؤيررو غج ار يررو ررادر وفاراررو راررر ترجمررو أصررول الشررر ةو

وكاياتها ومباد ها و يمها غلر وا ع حي مةيش في غطار ارتصاا ووصه بحبه من ء وحبه من النالل

ف رره الوسررا ه مررن األمررور الررذ يجررل أن يتجرره غليهررا الخطررال اسسرريمي لتكتمرره رناصررر مررذل المنيومررو

لخطال غسيمي تجديد غستراتيجي رمراني وح ار ل
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و برره كرره ذل ر ي ررع البحررث فررر م ومررا

وم رردما

ومكونررا

لبنررا ذل ر الخطررال الررذ يسررتثمر فارايررا

التنون الث افر وتاةيه كه م ت ياته  ،رارر أن ياتر ا أصرول النسر ال يمرر الرذ يجرل أن يسرر فرر روح
مررذا الخطررال مررن ناحيررو و تااررره مررع الوسررل بكرره غمتداداترره مةتب ر ار مةطياترره بمررا ي ررمن غمكانررا

وتشبياه رار ساحو الكون الح ار و ورار غمتداد أف اسنسانيو ومست باهال

تاةيارره

و ررمن م ررذل الخماسىىىية لانم رراذال المةرفي ررو اسرش رراديو ي ررأتر المكىىىون الخىىىامن ال ررذ يتةار ر باسش رركاال

األجدر بالتناول ،غنما يشكه أصول وارد منهاجيو تتحرر صرول مرذل ال
رمرانيررو وح ررا

ررايا ليس ر

اسررتراتيجيو ،تا ر ال

رايا

بةيررد بررأ حررال رررن منيومررو الح روار راررر ارررد مررن

النديررو والمس ر وليو والاارايررو بحيررث تشرركه مرردخي ح ي ررا لاتةررارف حررول مررذل ال

لةمران ح ار

ويال

ومررن الجرردير بالررذكر أن مررذل ال
المشتركو والمس وليا
نحرردد مررذل ال
ح ررا

ررايا

ررايا الترري تؤص ره وتؤسررل

ررايا منهررا مررا مررو دا ررا يتجرردد ومنهررا مررا يجررل أن يؤصرره مةرراني الرؤيررو

اسنسرانيو المشرتركو

رمن واررد منيومرو الاطرر ونيراا ال ريا ،ومرن منرا يحسرن أال

ررمن أجنررد تابةررو ولكررن األمررر يتطاررل تأسرريل مررذل األجنررد راررر أسررل نابةررو مررن

الةم رران الح ررار وأصررول ذل ر الا رره الح ررار  ،ومررن منررا ف ر ن النيررر المني رومي واالسررتراتيجي

لبرنامج رمره مرذل ال

ال

رمن منرامج كايرو ورؤيرو

رايا غنمرا يتطارل تميير ا وترد ي ا برين تار ال

ررايا التررر تتةا ر بةررالا البرررل وكررذل رناصررر

والبرل ،والةالا المتةا بح مرو ال

ررايا الترري تشررير غلررر الةي ررو بررين رررالا المسررامين

رايا النوريرو والتري تشركه امتمامرا انسرانيا مشرتركا بمرا يو رح المو را

اسسيمي الكاي والرصين والبصير ،دون أن نناي أن مذل ال
تت ررأثر طرحر را وس رريا ا ببة ررها ال رربة

رايا التري تتةار بةرالا المسرامين وتار

ايا رارر تار المسرتويا

األربةرو البرد وأن

 ،وم ررو أم ررر كم ررا أشر ررنا ال يمك ررن غال أن نةتبر ررل

ررمن رؤي ررو كاي ررو

استراتيجيو ح ار و ممتد ل
غايررو األمررر بمررا يؤك ردل الخطىىىاب التعىىىارفي أنرره ي رروا راررر ارررد مررن غدار الخرريف واالخررتيف وتح ي ر
أصول الاارايو اسنسانيو

من حوار بين الث افا

تتأكد فيه رناصر المس وليو والاارايرو ومرو أمرر يررتبل

بالخيار فري مسرت به اسنسرانيو برين خيرار ن ( حفىارو القبىور أم عمىران الحيىاة ) رارر مايؤكرد "جرارود "ل
وحينما يشرير جرارود الرر سراينو األر

()30ف نمرا كران يشرير الرر الخطىاب السىفنى( :)31سىفينة األرض

وسفينة اإلنسانية:
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خاتمة :عود على بد  :حقوق اإلنسان بين مقتضيات التنوع الثقافي الخالق وأ ول التعار
اإلنساني:
مررن رناصررر المس ر وليو كمررا ي ررول مصررطار صرراد الرافةرري " أن تلىىبن كلماتنىىا معانيهىىا مىىن أنفسىىنا..
والكلمىىة مىىن قائلهىىا ىىي بمعنا ىىا مىىن نفسى  ،ال بمعنا ىىا فىىي نفسىىها " ( وانى لىىذكر لىىك ولقومىىك وسىىو

تسألون ( ال خرف ،) 44/من ح ا

المس وليو كذل أن ي وا الة ا فري وجره التهاون،والشرد فري وجره

التراخي ،وال در في وجه الةج وبهذا يكون كه النال شركا متةاونين ،وتةرود صرااتها اسنسرانيو وكأنهرا
ماسررر مادام ر
جرريش رامرره يناصررر بة رره بة ررا ،وتكررون الحيررا َّ
غلهامها ،وما دام

مةانيهررا السرراميو تررأمر امرم را ،وتاهررا

ممثاو في الواجرل النافرذ رارر الكره ،والنرال أحررار مترر حكمرتها مرذل المةراني ،فاريل

ح ي ررو الحر ررو اسنسررانيو غال الخ ررون لاواجررل الررذ يحكررا والمس ر وليو التررر ترردفع وترفررع ،وبررذل ال ببي ررل

يتصرره النررال جميةررا اتصررال الرحمو(السرراو والتةامرره) والتةررارف (الحكمررو والةرردل والمصرراحو) فرري كرره

شئل (:)32
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ومن نافاو ال ول أن نؤكد أن التحايه الث افي د أسها بسها وافر في النير غلر كثير من المااميا
واليوامر التي تتدخه في دا ر اليوامر السياسيو وتةا ها بجوانل ث افيو يامر أو كامنو ،ومن مذل

المااميا التي يجل النير فيها من منيور التحايه الث افي ونير و الن د الث افي الم ارن 33ي ع الماهومان
من غطار مذل الدراسو ح و اسنسان ،والتنميو والتنون الث افيل

الاذان نهتا بهما

الح و الث افيو من األبوال المهمو التر يجل أن تكون رار رأل امتماما
وحتر ال ييه الخطال المتةا بالتنون الث افر مرن بيره فرا

ح ررديث ال ررديباجا
أفررر

مةررادال

 ،ف ن رره م ررن ال رررور التة رررف را ررر تح ررديا

التنون الث افر وم ت ياته

الكريا وحرديث ال نرو الرذ يحربل
ال ال يمك ررن ل رره را ررر األر

رمن

ررمن

نيامررا دوليررا شررا ها ومشرروما  ،غن منيومررو التنررون الث ررافر البررد أن تواجرره مررذل التحررديا

المانةررو مررن تحو رره مررذا التنررون الث ررافر الررر منيومررو يميررو وث افيررو ورمايررا
ومن أما مذل التحديا

:

1ر الةنصر و مدخه لت وي

تمكررن لررذل راررر األر

،

التنون الث افي :

أر الةدو األخ ر وصنارو الصور النمطيو حول اسسيا والمسامين
ل ر الصهيونيو والةنصر و ودولو اس ار يه والدراو التر تحماها حول دولو يهوديو ن يو وما يار ه من
رمايا

تهجير يصه الر حد التطهير

جر األح ال اليمينيو الةنصر و في البرل التر تصارد ناوذما فر اآلونو األخير
2ر التراث وخب ار االباد الث افيو

34

أ ر ال دل :أين ال دل وم امها الث افي من رؤ اليونسكو و ارراتها؟  :تهو د ال دل
اسس ار ياي
ل ر خب ار

االبادا

الث افيو 35لاسكان األصايين :ناي التنون الث افي)

3ر الشةول والح و الجماريو والث افيو و

أ ر الهويو وح و ها
ل ر ري ا

واالحتيل

يو الخصوصيو

الدول الث افيو والح ار البالبو

ال ر غابو البرل وتنميل الةولمو واالستةمار الث افي الح في اختيار النموذال الةمراني والتنمو التنميو

النابةو ال التابةو
در حوار الح ا ار

وتأصيه ال وارد الكايو ال امنو لااارايو الحوار و

وغايو أمرنا في مذا الم اا أن نؤكد أن رناصر المس وليو المشتركو المستند لاتنون الث افر ال ا ا رار

المنيور االستخيفر ،غن ما تحدد الخيار بين أمر ن ال ثالث لهما،بين بد ال أثر له وبين ناع م يا
ومست يا ال غنر رنه لابشر و( ،فأما الزبد فيذ ب جفا وأما ما ينفع النان فيمكث في األرض ) (الررد
) 17/ل
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الهوامش

1
2

ر انير دل حامد ربيع ،ح و اسنسان ،والخبر اسسيميو ،بحث غير منشور ،ص  1وما بةدمال
ر انير في االمتماا ب

يو الماراميا ،وذلر فري غطرار ماراميا المو را ،مردخه ح رو اسنسران انيرر رارر سربيه

المثررال مررا يشررير غلررر ذل ر وغيرمررا مررن

ررايا تتةا ر ب

رريو ح ررو اسنسرران :كرري المررييد :ح ررو اسنسرران فرري

الخطال اسسيمي المةاصر ،مجاو الكامرو :منترد الكامرو لاد ارسرا

واألبحراث ،الةردد  ،13السرنو الثالثرو ،خر را

 ،1996ص 26 -9ل
3

4

ر الماهوا والخبر  ،والماهوا ووصاه بالبربي رمايو يجل التحر فيها ،انير :ر موند بانيكار ،مه فكر ح و

اسنسان من المااميا البربيو ،مجاو ديوجين ،اليونسكو ،الةدد  ،64السنو  ،17فبراير وأبر ه 1984ا ،ص -43
44ل
5

ر المرجع الساب  ،ص  ،45-44ص  48وما بةدمال أنير و ارن  :ليا لياين  ،ح و اسنسان  :أس او

6

ر موميل ل بابا ،مو ع الث افو ،ترجمو :ثا ر ديل ،الدار البي ا  ،المرك الث افي الةربي ،الطبةو األولر،

واجابا

 ،اليونسكو  ،الطبةو الةربيو  ،الطبةو الخامسو  2009 ،ل

2006ل
7

ر سيا الدين ربد الاتاح غسماريه ،حول المنهاجيو اسسيميو :م دما

وتطبي ا  ،في :دل ناديو محمود

مصطار ،ودل سيا الدين ربد الاتاح غسماريه( ،غرداد واشراف) ،دور المنهاجيو اسسيميو في الةاوا

اسجتماريولل ح ه الةاوا السياسيو نموذجا( ،ال امر  :المةهد الةالمي لااكر اسسيمي ،مرك الح ار لادراسا

اسسيميو ،)2002 ،ص  29وما بةدما  ،أنير بصاو أساسيو  :السيد حاف األسود  ،تصور "رؤيو الةالا فر
الدراسا

االنثربولوجيو  ،المجاو االجتماريو ال وميو  ،المجاد السابع والةشرون  ،الةدد األول  ،يناير ، 1990

صص 47-9ل ت من مذا الةدد مااا مهما حول "رؤيو الةالا" ل
8
9

ر ألبر استايستر ،فاساو الح ار  ،ترجمو :ربد الرحمن بدو ( ،بيرو  :دار األندلل)1980 ،
ر سيا الدي ن ربد الاتاح غسماريه ،مدخه ال يا :غطار مرجةي لدراسو الةي ا

ناديو مصطار ،مشرون الةي ا

الدوليو في اسسيا،

من دل

الدوليو في اسسيا (ال امر  :المةهد الةالمي لااكر اسسيمي ،)1999 ،ص17

وما بةدمال
10

ر نص الوثي و :فر مو ع اليونسكو  ،ووثي و اسرين اسسيمر رار مو ع اسسيسكول

11

ر الجاح مسةود الصبير ،الث افو والتنميو :السؤال المحرال ،الدار البي ا  ،دار الث افو لانشر والتو ع ،الطبةو

األولر2009 ،ل
12

ر انير :سيا الدين ربد الاتاح ،اسسيا والتنميو ،في محمد صاي الدين خربوش (تحر ر) ،المساردا

الخارجيو والتنميو من منيور رربي واسيمي ،رمان ،المرك الةامي لادراسا
13

السياسيو2001 ،ل

ر انير و ارن :ربد ء اليوسا ،شرريو االختيف ،ساسو تصدر رن منتد الكامو لادراسا

واألبحاث،

بيرو  ،دار الصاو (تو ع) ،الطبةو األولر1996 ،ل
14

ر انير أمثاو رديد الستخدامنا لتحايه النصوص ومنها :حوار النخبو المث او حول الةنا واسرمال ،مراجةو

ن ديو،

من :كمال المنوفي -حسنين توفي  ،الث افو السياسيو في مصر بين االستمرار و والتبير ،مرك البحوث
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والدراسا

السياسيو ،جامةو ال امر 1994 ،ا ،دل الحبيل الجنحاني ،دل سيا الدين ربد سيا الدين ربد الاتاح

غسماريه ،المجتمع المدني وأبةادل الاكر و (ساساو حوا ار

ل رن جديد) ،الطبةو األولر ،دار الاكر ،دمش ،

نموذجا"ل
 ،2003سيا الدين ربد الاتاح غسماريه ،النموذال الوسطي والتحر ر اسسيمي لام أر "محمد رمار
ن

15

ر انير نص الوثي تين فر الماح المرف ل

16

ر سريا الردين ربرد الاتراح ،محاولرو لتحديرد ماهرروا الخصوصريو الث افيرو  ،فري :ناديرو محمرود مصرطار و محمررد

صاار (تنسي رامي واشراف) ،رايا وجد (مراجةو وتحر ر) ،الخصوصيو الث افيو نحو تاةيه التبيير السياسي
الث افير ررو وح ر روار

واالجتمر رراري ،الجي ر ر ( ،جامةر ررو ال ر ررامر  ،كاير ررو اال تصر رراد والةار رروا السياسر رريو ،برنر ررامج الد ارسر ررا

الح ا ار ) ،2008 ،ص  ،49وما بةدمال
17

ر ربد البني رماد ،سوسيولوجيا الث افو المااميا واسشكاليا

دراسا
18

لل من الحداثو غلر الةولمو ،بيرو  ،مرك

الوحد الةربيو ،الطبةو الثانيو ،يوليو  ،2008ص  ،237وما بةدمال

ر انير و ارن :جير مي ر اكين ،رصر الوصول :الث افو الجديد لارأسماليو المارطو ،ترجمو :صباح صدي

الدماوجي ،بيرو  ،المنيمو الةربيو لاترجمو ،الطبةو األولر ،2009 ،جيرار ليكار  ،الةولمو الث افيو الح ا ار
رار المح  ،ترجمو :جورال كتور  ،بيرو  ،دار الكتال الجديد المتحد  ،الطبةو األولر ،2004 ،وانير أي ا

بيتر غلل بيرغر ،سامو ه بي منتنبون ،رولما
الر ا

كثير  :التنون الث افي في الةالا المةاصر ،ترجمو :فا ه جتكر،

 ،مكتبو الةبيكان2004 ،ل

19

ر ارن :جاكبسون ومابرمال وآخرون ،التواصه نير ا

20

ر انير :سيا الدين ربد الاتاح ،الةولمو واسسيا :رؤ تان لاةالا ،فر منر أبو الا ه وناديو محمود مصطار

الدار البي ا  ،منشو ار

وم اربا  ،ترجمو ر الدين الخطابي و مور حوتي،

رالا التربيو ،الطبةو األولر2007 ،ل

(محرران) ،التأصيه النير لادراسا

الح ار و ،دمش  ،دار الاكر ،ال امر  ،برنامج الدراسا

الح رار و وحروار

الث افا  ،و ارن أي ا :رسول محمد رسول ،ن د الة ه التةارفي :جدل التواصه في رالا متبير ،بيرو  ،المؤسسو
الةربيو لادراسا

والنشر ،الطبةو األولر2005 ،ل

21نور محمد فرال  ،المرك و البربيو من التمرك حول الذا

غلر الهيمنو رار اآلخر  ،الخرطوا  ،مي و األرمال

الاكر و  2005،ال
22

ر غدوارد سةيد ،الث افو واسمبر اليو ،ترجمو :كمال أبو ديل ،بيرو  ،دار اآلدال ،الطبةو األولر1997 ،ل

23

ر حيدر موسر ربد الةييا ،أ مو غنسان ،بيرو  ،مؤسسو ر الدين لاطبارو والنشر1988 ،ل

24

ر دنرريل كرروش ،ماهرروا الث افررو فرري الةارروا االجتماريررو ،ترجمررو :مني ررر السررةيداني ،بيرررو  ،المنيمررو الةربيررو

لاترجمو  ،الطبةو األولر ،مارل  ،2007ص  ،30وما بةدمال
25

ر نصر محمد رارف ،نير ا

التنميو السياسيو المةاصر  ،الواليا

المتحد األمر كيو فيرجينيا ،ميرندن،

ال امر  ،دار ال ار الةربي ،1993 ،ص  ،191وما بةدمال
26

ر ربد المجيد رمر النجار ،ف ه التح ر اسسيمي ( ،)1بيرو  ،دار البرل اسسيمي ،الطبةو األولر،

 ،1999ص ،81وما بةدمال
27

ر دل ربد المجيد النجار ،خيفو اسنسان بين الوحي والة ه :بحث في جدليو النص والة ه والوا ع ،الواليا

المتحد األمر كيو ،فيرجينيا  ،ميرندن ،الطبةو الثانيو ،1993 ،ص  ،61وما بةدمال
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28

ر الطيل برغوث ،مدخه غلر سنن السيرور االستخيفيو رار

و نير و التدافع والتجديد ،دمش  ،مرك

الرايو لاتنميو الاكر و ،الطبةو األولر ،2006 ،ص  ،101وما بةدمال
29

ر انير :سيا الدين ربد الاتاح ،اسسيا والتنميو ،في محمد صاي الدين خربوش (تحر ر) ،المساردا

الخارجيو والتنميو من منيور رربي واسيمي ،رمان ،المرك الةامي لادراسا

السياسيو2001 ،ل

 30ر انير  :روجيه جارود  ،حاارو ال بور :الح ار التر تحار لإلنسانيو برما  ،ال امر  :دار الشرو  ،الطبةو الثالثو 2003،ا ل
31
ود ِ
هللا و ِ ِ
الق ِائمِ َعَلى ُح ُد ِ
اس َت َه ُموْا َعَلى
"م َث ُل َ
الواق ِع ف َ
َ َ
يها َك َم َث ِل َق ْو ٍم ْ
ر غشار الر حديث النبر (ص) الذ روال البخار َ
ِ
ِ
في أ ِ
الماَ ِ َمُّروْا َعَلى َم ْن َف ْوَق ُه ْمَ ،فَقاُلواَ :ل ْو أََّنا
َعالَ َ ا َوَب ْع ُ
َس ِفيَنةٍَ ،فأَ اَ َب َب ْع ُ
ض ُه ْم أ ْ
ان َّالذ َ
َسَفَل َهاَ ،ف َك َ
َسَفل َها ِإ َذا ْ
ين ِ ْ
ض ُه ْم أ ْ
اس َتَق ْوا م َن ْ

ركو ُ ْم َو َما أََر ُادوا
َخَرْقَنا َخْرًقا ِ
في َن ِ ي ِبَنا َوَل ْم ُن ْؤِذ َم ْن َف ْوَقَناَ ،فِه ْن ًت ُ

ََل ُكوا َج ِم ًيعاَ ،واِ ْن أ ََخ ُذوا َعَلى أَْيدِي ِه ْم َن َج ْوا َوَن َج ْوا"

الس رراِني ف رري تحاي رره األس ررر  :د ارس ررو ف رري رماي ررا
اني ررر :س رريا ال رردين رب ررد الات رراح ،الم رردخه ل
والسياسيو(،تح

التنشر ر و االجتماري ررو

الطبع)وانير أي ا :سيا الدين ربد الاتاح غسماريه ،الث افو الدينيو والبنيان ال يمي بين مردخه

الم اصد الكايو والمدخه الساني :رؤيو غسيميو ،بحث م دا غلر مرك الهي و ال بطيو اسنجيايو ،ال امر ل2007،ل
32

ر مصطار صاد الرافةر  ،بدا ع الحكا من وحر ال اا  ،جمةها وبوبها  :حسن السماحر سو دان  ،دمش :

دار ال اا  ،بيرو  :الدار الشاميو 2001 ،ل
33

ر انير و ارن :سةيد راوش ،ن د ث افي للأا حداثو ساايو؟! ،ال امر  ،المجال األرار لاث افو ،2010 ،حاناو

بةاي ،مدخه في نير و الن د الث افي الم ارن :المنطا ا للالمرجةيا للالمنهجيا  ،الج ا ر ،منشو ار

االختيف،

الطبةو األولر ،2007 ،ميشيه فوكو ،يورجين مابرمال وآخرون ،التحايه الث افي ،ترجمو :فارو أحمد

مصطار ،وآخرون ،ال امر  ،المرك ال ومي لاترجمو ،الطبةو األولر2008 ،ل
34

ر ر موند بيكر ،طار غسماريه ،شير ن غسماريه (تحر ر) ،التطهير الث افي :التدمير المتةمد لاة ار  ،ترجمو:

محمد صاار ،ال امر  ،مكتبو الشرو الدوليو ،الطبةو األولر ،يناير 2010ل
35

ر منير الةكش ،أمر كا واسبادا

األولر2009 ،ل

الث افيو :لةنو كنةان االنكاي و ،بيرو  ،ر ا
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الر ل لاكتل والنشر ،الطبةو

