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التواصل  مفهوم  أن  نجد  الثقافات،  بين  الحضاري  التواصل  معنى  في 
االتصال  فروعها،  أو  الرئيسة  الثقافات  »تبادل  أنه  على  عرف  الثقافي 
تواصالً  يكون  قد  التواصل  وهذا  أُفقياً.  البعض  بين  يتم  عندما  ببعضها 
ًوتالقحاً تحاوراً وتعارفاً رأسياً يتم بين ثقافات متزامنة أو بين أقاليم ذات 
ثقافة معينة. وقد يكون األجيال المتعاقبة لثقافة ما أو بين الفئات أو الطبقات 
المترابطة اجتماعياً. فالتواصل الثقافي  يعزز نمو الثقافة ويتجدد من خالل 

تبادل األفكار وتشجيع اإلبداع«. )علي بو زيد، 2017(.

الحضارات  الناس  عرف  وال  ثقافة،  األمم  تناقلت  لما  التواصل  فلوال 
السابقة. ويعرف من قديم األزمنة أيضاً بإن التواصل الحضاري أحد دعائم 
وركائز اإلسالم المعروفة منذ القدم وأحد أعمدتها التي ال تميل وال تفنى 
)الحداد، 2018(. إن التواصل الحضاري من ركائز الدعوة اإلسالمية، 
أما التعارف فإنه يحقق التعاون في أمر الدنيا التي ال غناء للناس عنها، 
وال يتم لهم ذلك إال بتواصل دؤوب، وعلى مختلف األحوال، وكما تقول 
القاعدة االجتماعية: »اإلنسان مدني بالطبع«، أي ال يستغني عن غيره، 

كما ال يستغني غيره عنه.

من  عدد  بين  الفكري  التجاذب  هو  بمفهومه  الحضاري  التواصل  إن 
األطراف  تلك  من  طرف  كل  يحصل  بحيث  العالم،  هذا  في  األطــراف 
على نتيجة مستحقة ويتم تحقيق تعاون باهر وناجح بين جميع األطراف. 
ويأتي هذا التواصل نتاج رغبة عارمة وملَحة وعزيمة قوية وإصرار من 
واالزدهار  والتفاهم  التعايش  فهو ضرورة من ضرورات  الطرفين.  قبل 

مقدمة
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والتنمية الكبرى بين الشعوب في وقتنا الحالي ومن قديم الزمان. والعالم 
اليوم في أَمس الحاجة إلى هذه السلوكيات والممارسات الحضارية التي 
تشجع وتطور من التواصل فيما بينه، والتي من شأنها أن تغلق منافذ القلق 
والخوف والتوتر وتفتح األبواب أمام تعزيز وتشجيع ودعم التعاون الدولي 
عن طريق تبادل الحوارات والثقافات المختلفة وتحالف الحضارات تدعيماً 
للسالم العالمي. ويجب السير على هذا النهج في التواصل مع اآلخر وجعل 
الحوار الحضاري مع مختلف أطياف شعوب العالم ودعمهم بغض النظر 
عن اللون والعرق أو االنتماء والمعتقدات. لهذا تتمتع  الدول التي لديها 
مع  فاخرة  متميزة  وعالقات  بسمعة  اآلخر  الطرف  مع  التواصل  حرية 

مختلف الدول والشعوب في العالم.

التواصل  ودعائم  ومقومات  معززات  أهم  إبــراز  الى  الكتيب  ويهدف 
وعرض  الحالي.  وقتنا  في  والــدول  الشعوب  مختلف  بين  الحضاري 
وإبراز  العالم،  في  والدول  الشعوب  بين  الحضاري  التواصل  آليات  أهم 
الكتيب  ويهدف  الحضاري.  التواصل  تواجه  التي  والتحديات  المعززات 

أيضاً إلى:

إحداث  في   ، المختلفة  الدول  بين  العالقات  استقرار  تأثير  معرفة   -
التواصل الحضاري.

الكشف عن دور قضايا العالم المتغيرة في التواصل الحضاري.  -

الشعوب  بين  الحضاري  التواصل  معززات  أبرز  على  التعرف   -
والدول.

عرض أهم التحديات للتواصل الحضاري بين الشعوب والدول.  -

عرض دور التبادل التجاري بين الدول ودوره في إحداث التواصل   -
الحضاري.

اإليجاز في موضوع أهمية التواصل الحضاري بين البلدان والدول    -
الثقافات األخرى والتواصل معها بطريقة  والشعوب واالنفتاح على 

تدعم التواصل بينهم. 
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تقديم نماذج على مدى تكاتف بعض من الدول وحرصها على بناء    -
دولتين متكاتفتين حضارياً، مع عرض ألهم آليات التواصل الحضاري 

في العالم. 

وقتنا  في  الحضاري  التواصل  يواجهها  التي  التحديات  أبرز  تحديد   -
سياسية،  كانت  سواء  الدول  مشكالت  من  العديد  وتحديد  الحالي، 

اجتماعية، تجارية وطرق حلها والتعامل معها.



12

ســـلـــســـلـــة 
ــواصــل  ــت ال

الــحــضــاري



13 الــــــــتــــــــواصــــــــل الــــــحــــــضــــــاري
ــات ــ ــدي ــ ــح ــ ــت ــ ــززات وال ــ ــ ــع ــ ــ ــم ــ ــ أبـــــــــرز ال

إن العالقات الدولية بمفهومها هي عالقات تشتمل وتنطوي على العالقات بين 
الدول سواًء كانت هذه العالقات رسمية أو غير رسمية. ويترتب مفهوم العالقات 
الدولية على جميع وسائل االتصال بين الدول سواء كانت سياسية أو اجتماعية. 
الوطنية  الحدود  الشعوب عبر  اقتصادية وجميع تحركات  تتضمن وسائل  وقد 
وجميع ما يربط بين األطراف بشكل دولي وثيق. وإن ارتباطها بطريقة ودية 
يبعث السالم واألمل في نفوس الحكومات بشكل عام، ويشكل عالقة وطيدة قوية 
ومترابطة بين الدول. تلعب العالقات الدولية الناجحة المستقرة دوراً كبيراً على 
المسرح الدولي حيث تؤثر على مجرى األمور واألحداث، وتلعب دوَرا مهماً 
ال يمكن االستغناء عنه. وتؤثر هذه الحركات على المسرح الدولي تأثيراً بالغاً، 
في  أيضاً  أنها تساهم  الدولية كما  السياسة  تلعب دوراً عظيما في تسيير  حيث 

صناعتها وبروزها وتوضيحها.

وتعزيًزا لهذا التواصل بين األمم، أرسى اإلسالم عالقات حضارية ال تكاد تجد 
لها مثيالً في أرقى الحضارات البشرية. فدعا اإلسالم إلى التعاون في القواسم 
المشتركة رغم تباين األفكار والمبادئ، فقال هللا تعالى: قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمٍة سواٍء بيننا وبينكم أال نعبد إال هللا وال نشرك به شيًئا وال يتخذ 
بعضنا بعًضا أرباًبا من دون هللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأّنا مسلمون ]آل 
عمران: 64[. ودعا اإلسالم إلى حرية الناس في اعتناق الدين الذي يرتضونه 
 الغّي من  الرشد  تبّين  قد  الدين  في  إكراه  ال  تعالى:  هللا  قال  إكراه،  دون 

]البقرة: 256[. 

دور وأثر العالقات الدولية الناجحة 
بين الدول على التواصل الحضاري
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ويمكن تعريف العالقات الدولية بأكثر من مصطلح، فعلى سبيل المثال قام جون 
يهتم  بأّنها: »علم  الدولية من وجهة نظره وتقييمه  العالقات  بتعريف  بورتون 
رينولدز:  ويعّرفها  والتنبؤ«.  التفسير  أجل  من  والتنظير  والتحليل  بالمالحظة 
»أّنها تهتم بدراسة طبيعة وإدارة وتأثير العالقات بين األفراد والجماعات العاملة 
في ميدان تنافس خاص ضمن إطار من الفوضى. وتهتم بطبيعة التفاعالت بينهم 
والعوامل المتغيرة المؤثرة في هذا التفاعل«. وقد قام بتعريفها ماكيالند بأّنها: 
»دراسة التفاعالت بين أنواع معينة من الكيانات االجتماعية بما في ذلك دراسة 
تعريفاً  فيقّدم  رايت،  كوينسي  أّما  بالتفاعالت«.  المحيطة  المالئمة  الظروف 
واسعاً للعالقات الدولية، وينبع من نظرته إلى العالقات الدولية بأّنها: »عالقات 
شاملة تشمل مختلف الجماعات في العالقات الدولية سواء كانت عالقات رسمية 
الدولية:  العالقات  مصطلح  بأّن  هارتمان  فيريدرك  ويرى  رسمية«.  غير  أم 
»يشمل على كّل االتصاالت بين الدول وكّل حركات الشعوب والسلع واألفكار 

عبر الحدود الوطنية«. 

وقد عرف مارسيل ميرل مصطلح العالقات الدولية بأن: 

»كّل التدفقات التي تعبر الحدود، أو حتى تتطلع نحو عبورها، 
هذه  وتشمل  الدولية،  بالعالقات  وصفها  يمكن  تدفقات  هي 
الدول  هذه  حكومات  بين  العالقات  على  بالطبع  التدفقات 
العاّمة  والمجموعات  األفراد  بين  العالقات  على  أيضاً  ولكن 
على  تشتمل  كما  الحدود.  جانبي  على  تقع  التي  الخاّصة،  أو 
جميع األنشطة التقليدية للحكومات: الدبلوماسية، المفاوضات، 

الحرب... إلخ«
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ولكّنها تشتمل أيضاً وفي الوقت نفسه على تدفقات من طبيعة أخرى: اقتصادية، 
كوالرد  دانيال  ويرى  إلخ«.  سياحية...  ثقافية،  رياضية،  سّكانية،  أيديولوجية، 
بأّن دراسة العالقات الدولية تضم: »العالقات السلمية والحربية بين الدول ودور 
التي  والنشاطات  المبادالت  ومجموع  الوطنية  القوى  وتأثير  الدولية  المنظمات 

تعبر الحدود الوطنية«.  )توفيق، 2004( .

إن العالقات الدولية ظهرت بمفهومها البسيط وبرزت منذ بداية الزمان القديم 
وبدايات العصور القديمة منذ أن خلق األنسان، ألنه بطبعه اجتماعي ال يستطيع 
العيش وحيداً ويحتاج إلى التعامل مع مختلف أطياف األمم والشعوب المتواجدة 
والفتوحات  الحروب  على  الغالب  في  قائمة  كانت  العالقات  األرض.  على 
والتوسعات، ومحاولة تشكيل عالقة اجتماعية وطيدة، وإيصال رسالة واالنتفاع 
من العوائد المترتبة على ذلك. وكانت منذ بدايتها ذات طابع إنساني أخالقي بين 

الدول، وهي نتاج تالحم وترابط هذه الحضارات ببعضها البعض.

التواصل  في  وعظيم  كبير  دور  لها  الدول  بين  الناجحة  الدولية  العالقات  إن 
الحضاري من قديم الزمان وأيضاً في وقتنا الحالي وأهميتها تترتب عليها عوائد 
التواصل  ذلك  الناتجة عن  العوائد  فإن  سياسية،  وأيضاً  اقتصادية،  اجتماعية، 
تحقق أمالً غير منقطع النظير وتجعل الدول تتسابق في إيجاد سبل التواصل 
الحضاري المناسبة بينها وبين مختلف الدول وذلك لتحقيق األهداف المرجوة 
العصور  في  المثال،  سبيل  فعلى  ذلك.  على  المترتبة  اإلمدادات  من  وتستفيد 
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مصر  كانت  الفراعنة،  عهد  في  الخصوص  وجه  وعلى  القدم  ومنذ  القديمة 
اتبعت  كما  لها،  المجاورة  بالدول  تربطها  قوية  وطيدة  ذات عالقة  الفرعونية 
سياسية قائمة على مبدأ توازن القوى. واستطاعت أن توجد معاهدة مع الحبشيين 
التي تضمنت مبدأ السالم الدائم ومبدأ التحالف الدفاعي بين الدولتين ضد أي 
اقتصادية  قوة  ينتج  الدولتين  بين  االقتصاد  وتكامل  يواجهها،  خارجي  عدوان 

هائلة ولها عوائد جمة. 

إن العالقات االقتصادية أيضاً بمفهومها من الممكن أن تحقق اآلتي: 

الطائلة  األموال  واستثمار  الموارد  وتنمية  التجارية  المصالح  وقوة  عمق   -
والعوائد المادية بين الدولتين.

توجيه اإلمكانات والقدرات التي بإمكانها إشباع جوع وعطالة المواطنين   -
والفقر المواجه المحتمل.

-  العمل على توفير حياة أكثر أمناً وسعادًة ورخاًء.

تحقق الرضا واألمن والسعادة واالستقرار.   -

تعميق الثقة العالية بين الحكومات والمجتمعات.   -

ومن جهة أخرى، تتطلب العالقات السياسية المزدهرة القوية بين الدول والحكومات 
وقوى العالم تجنب شعوبها ظلمات ومآسي الحروب. حيث تراعي فيها السياسة 
مصلحة المال على وجه الخصوص وضمان تنميته واستثماره وتنشئته في بيئة 
آمنة فعالة. وذلك لتحفيز وإنعاش األسواق وزيادة العوائد التجارية. وكلما عقد 
عالية  ومالية  متينة  اقتصادية  أنظمة  الدولي  أو  اإلقليمي  المستوى  على  العالم 
وتطبيق  المنافع  وتبادل  المتبادلة  المصالح  في  والتوازن  العدالة  تحقيق  تضمن 
تشريعات وقوانين صارمة على أرض الواقع ومحفزة تسري على جميع األطراف 
المنطوية تحت مظلة تلك األنظمة لتصبح الضمانات أكثر فاعلية وقدرة وقوة على 
ترسيخ عالقات سياسية متينة وطيدة. ويحدثنا التاريخ عن ممالك وإمبراطوريات 
ودول ومدن استطاعت أن تتعايش فيما بينها وتوثق عالقاتها السياسية المتينة وأن 
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تنجح في إطفاء شرارات الحروب ومعالجة مسبباتها الحقيقية والمفتعلة فيما بينها 
وتجاوز مشكالتها رغم البغضاء والعداء والتنافس فيما بينها.

ويشكل اليوم التبادل التجاري واالستثماري بين دول العالم المختلفة الدافع األكبر 
لبقاء وترسيخ العالقات السياسية ومنحها درجات عالية من السعادة والحميمية، 
ويؤخذ كمؤشر وعامل أساسي لنجاح تلك العالقات وتحقيقها ألهدافها المرجوة. 
قيم  وترسيخ  المشترك  الفهم  وتوطيد  تعزيز  على  قادرة  التجارية  والمصالح 

الحوار والتعاون وتجاوز الخالفات في العرق والدين والثقافة والسياسة.
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التواصل  نجاح  يدعم  وتميزها،  وهدوئها  العالقة  استقرار  أن  فيه  ال شك  مما 
بين الدول بل وينمي العالقات ويدعمها اقتصادياً وسياسياً. وُيعرف االستقرار 
السياسي بأنه اللبنة األولى، واألساس األول لتشكيل األمان السياسي لجميع الدول 
لتحقيقه،  وتسعى  والحكومات  الشعوب  به  تشغل  ما  أكثر  من  العالم. وهو  في 
حيث تتحقق الضرورات المطلوبة باستتباب االستقرار، وتسعد الشعوب بطيب 

المعيشة مع تمنية االقتصاد وازدهاره واستدامة التنمية.

أثر االستقرار الدولي على التواصل الحضاري

إن أهم لبنة في استقرار الدول هو مدى ترابطها سياسياً، وقام 
ريتشارد هيجتون بتعريف االستقرار السياسي على أنه: »قدرة 
التعامل مع األزمات  التكيف من خالل  السياسي على  النظام 
بشكل ناجح وإدارة الصراعات داخل المجتمع بطريقة تمكنه 
من السيطرة عليها والتحكم فيها وذلك بإستخدام أسلوب كفؤ 

لإلقناع مستنداً إلى الشرعية السياسية«. )سانية، 2013( 
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ومن األمثلة على االستقرار السياسي المهم تواجده بين الدول لتفعيل دور التواصل 
الحضاري مع العالم، تثبت مواقف »المملكة العربية السعودية والكويت« مع 
مرور األزمنة في التعامل مع األزمات التي تشهدها الدولتين، وكيف تواصلت 
الدولتين حضارياً منذ القدم. وتأكد قيادتي المملكة والكويت مواقفهم الحضارية 
دائماً إلى جانب بقية قادة دول المجلس. وفي كل مرة تظهر كثافة العالقات بين 
تعريفاً  البلدان  أضافت  العربي، حيث  الخليج  بمنطقة  وثباتها  الشقيقين  البلدين 
جديًدا لمفهوم الوقوف يًدا واحدة لضمان االستقرار الحضاري وإبعاد الدولتين 

عن الصراعات الدولية مع بقية الدول األخرى.

إن استقرار العالقات السعودية الكويتية، تثبت حنكة وحكمة اآلباء المؤسسين 
في تشكيل هذه العالقة الوطيدة منذ قديم الزمان وال زالت تبث نظرة األخوة. 
وما تبعها لتعزيز استقرارهما السياسي، وما قاموا به لتنظيم العالقات السياسية 
واألمنية واالقتصادية، لتمضي سيادة البلدين تحت مظلة االستقرار واالزدهار 

االقتصادي والسياسي وتدعيم نظرة التواصل الحضاري.
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من  العديد  تواجهها  التي  واألزمات  العالمية  األوضاع  وندرس  نتأمل  عندما 
الدول من عدة زوايا واسعة، فلسوف نرى ويتبين لنا أن قضايا الحياة والعالم 
المفترض  الحضاري  تواصلنا  على  عميق  تأثير  لها  المجتمع  في  عام  بشكل 
تعد  العالم.  بدول  وترابطنا  عالقتنا  مدى  على  كبرى  نسبة  وتشكل  بل  تنميته 
قضايا العالم العربي والغربي واحدة من أكثر المشكالت التي من الممكن أن 
تتسبب في كوارث حتمية عند التواصل مالم تتم معالجتها من جذورها. فلدينا 
في  األقطار  جميع  عبر  المنتشرة  العالمية  القضايا  من  وفرة  الحالي  وقتنا  في 
االقتصادية،  والكوارث  الطبية،  االكتشافات  وتتناول  متنوعة،  وأقاليم  مجاالت 
اقتالع جذور  التي من شأنها  الدولية  والحروب  المتنوعة،  العالمية  واألزمات 

التبادل والتواصل الحضاري مع الدول بمختلف أطيافها ودياناتها وحكوماتها.

قضايا العالم والتواصل الحضاري

إن مصطلح »قضايا العالم« مجمالً هو مفهوم متشكل بحسب 
تركيز الدول واختالفاتها الدينية والثقافية وحتى المادية. هو 
يشمل  حيث  وفضفاض.  واسع  نجده  تفصيله  عند  مصطلح 
القضايا الدولية الكبرى مثل المشكالت الصحية أو السياسية، 
أو حتى التجارية وما مدى عواقبها الوخيمة المحتملة والعائدة 

على تلك الشعوب وحكوماتها.
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العائق  وتشكل  المجتمعات  تشهدها  التي  الصحية  األوضاع  منطلق  من  أوال: 
التي  العالمية  والتحديات  األزمات  على  وكمثال  الحضاري.  للتواصل  األكبر 
تشكل عائقاً على التواصل الحضاري بين الدول، وباء )كوفيد 19(. إذ تعتبر 
أزمة ترتبت عليها العديد من ردود األفعال الدولية. وأن الوباء يشكل هاجساً 

وخطراً على المجتمعات والدول ويهدد أمنها وتواصلها فيما بينها.

ثانيا : من منطلق إغالق سبل التواصل بين الدول إما ألسباب تجارية أو سياسية 
وغيرها من األسباب التي تؤدي لقطع العالقات العامة بين الدول. مما يشكل 
ضرر بالغ العمق على العالقات الدولية وتبادل المنافع وتعزيز التواصل بين 

شعوب تلك الحكومات بل وعلى العوائد االقتصادية والتجارية.
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والثقافات  والمشاعر  األفكار  مختلف  تبادل  هو  ذاته  بحد  التواصل  مفهوم  إن 
والشعوب  والدول  المجتمع  مع  اندماج  ذلك  عن  فينتج  المحيط  إلى  وايصالها 
بمختلف أطيافها وأحوالها. وهذه العالقة تعتمد وتستند على ركائز ودعائم وأيضاً 
مقومات أساسية لتقوم بالشكل المطلوب والصحيح. تهدف هذه النتائج إلى إبراز 
باعتباره  الحالي،  اإليجابية في عصرنا  الحضاري ومعززاته  التواصل  أهمية 
أساسياً في تثبيت دعائم مناهج الحضارات المختلفة من خالل توجيه  عنصراً 
الحضارات  بدور  وتؤمن  السوي،  الحضاري  اإلنسان  تبرز  استراتيجية  رؤية 
يؤدي باإلنسانية جمعاء إلى االستقرار  استراتيجياً  وتواصلها باعتبارها خياراً 
واالزدهار والنماء والتطور بيئياً ونفسياً في سبيل تعزيز احترام التنوع الثقافي 

العصري الخالق، وتقوية التفاهم بين الشعوب والمجتمعات.

أوالً: التبادل التجاري بين مختلف الدول:

يعزز التبادل التجاري االقتصادي التواصل بشكل كبير بين الدول ويبني بينها 
الشرق  التي ربطت  البدايات  المثال، علينا توضيح  منيعاً. وعلى سبيل  جسراً 
بالغرب ، والتي نعتقد أنها تعود إلى عصور الحضارات القديمة التي تتمثل في 
الفرعونية والبابلية والفنيقية والرومانية والصينية. وعلى امتداد أكثر من اثنى 
عشر ألف ميل، لم ينقل التجار بضائعهم ومحاصيلهم فحسب، بل نشروا ثقافاتهم 
ومعتقداتهم عبر الصحاري والجبال. وعلى مر العصور بزغت حضارات جديدة 
وشيدت مدن تقع على طريق القوافل التجارية، مثل سمرقند وبخارى وغيرهما. 
التجار  أنظار  لفتت  العمارة،  أو  الفن  في  سواًء  متطورة،  مراكز  وجدت  كما 
الذاهبين إلى آسيا الوسطى ومنها إلى الهند والصين. وشكلت هذه المراكز نقاطاً 

معززات التواصل الحضاري بين الشعوب والدول
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مضيئة مثل عدد من مدن العراق وإيران وأفغانستان التي صارت تشكل مدًنا 
اقتصادية كبيرة.

التي  األفكار  انتقال  حرية  في  وبضائعهم  للتجار  الحر  االنتقال  أسهم  وشكلت 
بشر بها حكماء وعلماء ورحالة مازالت أضرحتهم موزعة على امتداد طريق 
رافقها  ما  مع  البالد  تلك  في  انتشرت  قد  اإلسالمية  العقيدة  وكانت  الحرير. 
من حركة عمرانية تمثلت في تشييد المساجد والمدارس والمزارات والخانات 
التي ساعدت في التحاور الثقافي والحراك الثقافي الفكري بين األجناس التي 
إلى  المنطقة  في  الباقية  أو  المكتشفة  اآلثار  تشير  كما  البالد.  تلك  في  عاشت 
الثراء الحضاري، ال في المباني فحسب، بل في فنون الرسم والنقش والتزجيج 
من  والتجار  التجارة  فمرور  المائدة.  وآداب  واألزيــاء  والموسيقى  والتلوين 
الشرق الى الغرب ومن الغرب الى الشرق، لم يكونا محصورين في المعنى 
الضيق للبيع والشراء فقط. بل تعدا ذلك إلى نطاق أوسع من االتصال واالندماج 
االجتماعي والتالحم الثقافي وتبادل األفكار وحتى األساطير. لكن ذلك التفاعل 
لم يكن سهالً. )األبعاد التاريخية والدينية والثقافية للتواصل التجاري بين آسيا 

والغرب االسالمي، 2014(

ثانياً: تبادل األبعاد الثقافية بين دول وشعوب العالم:

فمنذ قديم الزمان، كان ركب الحجيج المغاربة ينطلق من المغرب األقصى باتجاه 
القدرة على إقامة  الحجاز، وكان يتكون من عدة فئات من المجتمع ممن لديهم 
ركن الحج، وخاصًة من الطلبة والعلماء الذين كان هدفهم من رحلة الحج أبعد من 
الحج نفسه. حيث توفر لهم بعد قضاء المناسك والسياحة في الحجاز، لقاء العلماء 

واالختالط بهم و تبادل المعارف معهم واألخذ عنهم واالستفادة من علومهم.
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كانت قافلة الحج عند مرورها سابقاً بمصر ذهاباً وإياباً، توفر للطالب والعلماء 
من المغرب فرصة االلتقاء بالمشايخ والفقهاء وأعيان العلماء ممن ذاع صيتهم 
في العالم اإلسالمي. ويتم تبادل األحاديث الثقافية بينهم. وعند عودة الركب إلى 

المغرب كانت تنتشر أخبار المشرق، ويتلهف حينها الطالب لالرتحال إليهم.

كما كان المشارقة يأخذون العلم من المغاربة في إطار تبادل ثقافي ميزه وجوه 
عدة، علماء وطلبة من أقطار إسالمية مختلفة في مكان واحد. مما سهل عملية 
االتصال وأخذ ونشر العلم والثقافة وإبراز التبادل العلمي والثقافي، وإطالع كل 
شخص على المستجدات العلمية الحاصلة في بقاع العالم اإلسالمي. واشتهر عن 
الوافدين المغاربة على مكة والمدينة بأنهم كانوا يجاورونها في غالب األحيان 
للتعبد والتدريس. وكان بعضهم يبقى مجاوراً لها حتى وفاته. وكذلك كانت رحلة 
الحج توفر فرصة ثمينة تمتزج بها أفكار علماء المغرب والمشرق. ويتم من 
خاللها تعرف العلماء على بعضهم البعض، بعد ما كانوا يتعارفون عن طريق 

المراسالت والمؤلفات. )باألعرج، 2016(

ثالثاً: إقامة الندوات والدورات الثقافية والمحافل الدولية المختلفة، وإنعاش األدب 
العالمي بحيث تتمكن كل دولة من إرسال وفد ممثل لها في هذه المحافل الدولية:

متيًنا  تكون جسراً  أن  إلى  دولة  كل  في  والوزارات  الثقافية  الملحقيات  تسعى 
ثابتاً بين الشعوب. تسمح للمهتمين بتالقح ثقافاتهم ويكون عبر طرق متعددة، 
منها على سبيل المثال ترجمة الكتب من لغة ألخرى، والمشاركة في معارض 
ندوات  وإقامة  حدة،  على  دولة  لكل  األم  اللغة  مكانة  وتعزيز  الدولية،  الكتب 
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فكرية وأدبية وثقافية حول الموروث األثري الثقافي ومختلف أشكال اإلبداع بين 
الدول، والحرص على أهمية تعزيز التعاون بين الباحثين والعلماء والجامعيين 
والمؤسسات الجامعية البحثية المتينة. فعلى سبيل المثال، لوحظت في السنوات 
الباريسي  الكتاب  معرض  في  السعودية  العربية  المملكة  مشاركة  األخيرة 
السنوي. كيف يمكن تطوير هذه المشاركة على نحو يتيح التعرف بشكل أفضل 
على إصدارات المملكة في مختلف حقول المعرفة بشكل عام وفي مجال اإلبداع 

األدبي والثقافي على وجه الخصوص؟

للتعريف بالدور الفاعل للمملكة من خالل اإلنتاج الفكري والثقافي. تشارك   -
المملكة في مختلف الفعاليات الثقافية والعلمية: أشرفت الملحقية الثقافية 
على معرض باريس وجنيف للكتاب عام 2016. ويأتي حضور المملكة 
في مثل هذا المشهد الثقافي الكبير لتوطيد جسور الحوار والتواصل الثقافي 
الندوات  إقامة  على  الملحقية  وتحرص  األخرى.  الثقافات  مع  والعلمي 
المناسبات  هذه  مثل  في  العربي  بالخط  المتعلقة  والورش  والمحاضرات 
التي تلقى إقباالً كبيراً لدى طلبة المدارس والجمهور الفرنسي بشكل عام.

أصبحت الملحقية الثقافية في باريس تساهم أكثر فأكثر في الفعاليات التي   -
العالمي. ما  العربية  اللغة  بيوم  بمناسبة االحتفال  تقام في فرنسا كل عام 
هي األبعاد والمحاور التي ركزتم عليها حتى اآلن في هذا اإلطار؟ تسعى 
الملحقية من خالل الفعاليات الثقافية من ندوات ومحاضرات ومعارض، 
ولغتنا  بثقافتنا  االحتفاء  إلى  السنة،  طول  تقديمها  على  تحرص  والتي 
والتعريف باإلنتاج األدبي والفكري السعودي، في الغرب عموماً والسيما 
للغة  العالمي  باليوم  االحتفال  البرنامج  هذا  مقدمة  في  وتأتي  فرنسا.  في 
من  تتناول  المناسبة،  بهذه  خاصة  ندوة  الملحقية  تنظم  وسنوياً  العربية. 
خاللها العديد من القضايا ذات الصلة باللغة العربية مثل: »اللغة العربية 

والعلوم«، »واقع تعليم اللغة العربية في فرنسا« )البلوي، 2016(.
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في الواقع أن األمم مازالت وسيظل التاريخ يذكر بصماتها في رحلة اإلنسان 
الحضارية. هي أمم أشرفت بنفسها على حركة الترجمة. نظراً لما توليه لهذه 
العملية من قيمة ومساهمة في ضرورة اإلتصال الذي ينبغي أن يتم بين الشعوب 
العباسية  الدولة  المثال،  سبيل  على  ونذكر  الثقافة.  ازدهار  إلى  قطعاً  ويؤدي 
وخاصًة في عهد المأمون. كما نذكر الدولة الرومانية في عهدي اإلمبراطورين 
اتصالها  بعد  وأوروبا  اليونان  بالد  على  نفوذها  بسط  بعد  وأغسطس،  قيصر 
المباشر وغير المباشر بالترائين اإلغريقي والالتيني فوفرت هذه الدول المال 
وحرية التفكير وحرية التنقل للرجال األكفاء في ميدان الترجمة. وتاريخ الترجمة 
إنقاذ كنوز وفيرة من  المعارف والعلوم في  نقل  أنها أسهمت من خالل  يشهد 
ثقافات الشعوب وانتشالها من الضياع، مثل بعض المؤلفات التي فقد أصلها ولم 
يبق منها إال النص المنقول إلى إحدى اللغات ككتاب كليلة ودمنة البن المقفع، 
 Les وهو كتاب فقد أصله الهندي وفقدت النسخة الفارسية المنقولة عن الكائنات

الهندية ولم يبق إال النسخة العربية. 

إثراء قطاع الترجمة ودوره في عملية التواصل 
الحضاري بين شعوب ودول العالم
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وكذلك »كتاب Metamorphoses« ألوفيد )Ovide( الذي 
يحدثنا بالالتينية عن أساطير يونانية وحفظها من الضياع بعد أن 
فقدت روايتها باليونانية وكذلك قصص ألف ليلة وليلة التي يعتقد 
الباحثون أن أصل جزء من حكاياتها إغريقي ولم يسبق منها اآلن 
في التداول إال النسخة العربية. وأيضاً كذلك بعض المؤلفات التي 
نقلها أصحابها حفاظاً عليها من الضياع حين رأوا بداية انقراض 
لغتهم كما فعل الفرس، فاشتغلوا بترجمة أدبهم إلى اللغة العربية. 
على  الحفاظ  في  ملحوظ  بشكل  أسهمت  قد  الترجمة  فإن  وهكذا 

جزء من التراث اإلنساني من الزوال )شني، 2020(.

  وقد أسهمت 
الترجمة بشكل 

ملحوظ في الحفاظ 
على جزء من التراث 

اإلنساني من 
الزوال. 
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يواجه التواصل الحضاري بين الدول والشعوب العديد من التحديات. أبرزها 
تتراوح ما بين القضايا االقتصادية، وعدم االنفتاح على الطرف على اآلخر، 
الحكومات  تمثل  التواصل. كما  السياسية واألمنية في عملية  القضايا  وإشراك 
دوَرا أساسياً، ويأتي دورها في التربية على ترميم الفجوات التي من الممكن 

حدوثها بين الدول.

تؤدي مثل هذه التجارب والتحديات إلى امتالك مهارات معينة مخصصة مثل 
األزمات  خالل  التكيف  على  القدرة  ذلك  من  واألهم  المشاكل.  حل  مهارات 
والمشكالت وكيفية التعامل معها. لذا كان على الدول والحكومات تحديد أولويات 
لتنمية هذه المهارات لدى شعوبها، وهنا يكمن التحدي في االستفادة من خبرات 
التاريخ في ذلك. ولقد أصبحت الحاجة إلى تدريب الشعوب على التكيف خالل 

التحديات ماسة وضرورة كبرى وأولوية ايضاً.

أبرز التحديات التي تواجه التواصل الحضاري
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أوالً: قضية نقص المورد المالي واختزال االقتصاد

الحكومات  أمام  والمصاعب  التحديات  من  العديد  المادي  المورد  نقص  يخلق 
إدارة  يحاول  الذي  المسؤول  يعتقد  أن  الممكن  فمن  التواصل.  عملية  خالل 
ميزانية الدولة أن ذلك يتطلب عدداً أقل من الكفاءات الوطنية. وعندما يحدث 
ذلك سرعان ما تصبح الكفاءات مثقلة باألعباء، وال تستطيع تلبية احتياجاتها. 
سواًء  الدعم  على  الحصول  إلى  المتنوعة  والكفاءات  المواطنين  يحتاج  حيث 
المادي أو المعنوي حتى يتمكنوا من تنفيذ دورهم كشعب قائم بذاته. وفي الدول 
عملية  ُتعيق  التي  المسائل  من  العديد  فهناك  الدخل،  المتوسطة  أو  المنخفضة 
االجتماعية  الجوانب  وتشمل  األخرى،  الشعوب  مع  لها  الحضاري  التواصل 

واالقتصادية والثقافية.

نحن بحاجة إلى االعتراف بالتحديات الكبيرة والعقبات الكبرى التي يواجهها 
التواصل الحضاري ويعمل على حلها. 

التقدم  مجال  في  مؤخراً  تحقق  الذي  التقدم  من  الرغم  فعلى 
الدولي والتواصل بين الشعوب، فإن التواصل يواجه معوقات 

وتحديات وأيَضا طرق مسدودة.

 فالتفاعل البشري ضروري لعملية التواصل، ولذلك كي نواجه هذه التحديات، 
حلول  لوضع  معاً  الجميع  يعمل  أن  أي وقت مضى  من  أكثر  اآلن  المهم  من 
وبدائل محورها اإلنسان أوالً. هذه الحلول تراعي احتياجات المجتمعات األكثر 
وابتكار  للتعلم  تجربة  »كورونا-كوفيد19«،  جائحة  تجربة  كانت  لقد  ضعفاً. 
حلول جديدة للتحديات بطرق أخرى. ونأمل أن تبقى الدروس المستفادة معنا في 
األيام القادمة، إذ على الرغم من التحديات، ال يمكننا تجاهل إيجابيات التواصل 
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بعد  ثانوياً  خياراً  الحضاري  التواصل  يعد  لم  حيث  منه.  المستفادة  والدروس 
اآلن بل أصبح ضرورة ماسة. وقد تكون هذه التحديات فرصة إلعادة النظر 
في طرق التواصل الُمعتمدة، والتفكير في إيجاد حلول مبتكرة تساعد على خلق 

تواصل حضاري باهر وعالي الجودة وخالي من العقبات.

ثانياً: قضية ضياع الهوية مع اآلخر الغربي

السياسية، صالح  القضايا  في  والباحث  الدكتور  يشرحها  التي  الهامة  المسائل  من 
سليمان عبدالعظيم، والتي يصعب غض الطرف عنها عند تناول التعامل مع اآلخر 
الغربي، مسألة الهوية والدفاع عنها. فالهوية تبرز بوصفها ذلك الكائن الضخم غير 
المتعين الذي يفرض نفسه أمام أية محاولة للحوار مع اآلخر الغربي. وتنتقل الهوية 
من كونها حالة معبرة عن الواقع العربي المعاصر، ومرتبطة به، إلى حالة مقدسة 
تعطل من مسيرة هذا الحوار، بحيث تلقي في مساراته الكثير من العقبات والعوائق.

والهوية حينما تنتقل من مستواها الحضاري المتفاعل مع اآلخرين، إلى مستواها المقدس 
المتمركز حول الذات، والمترفع عن االشتباك مع الحضارات والثقافات األخرى، تؤدي 
األخرى.  والثقافات  الحضارات  لتقدم  قياساً  والتخلف  والتكلس  الجمود  إلى  محالة  ال 
فالعربي المعاصر يتمرس بالهوية، حتى وهو ال يدرك عناصرها ومكوناتها الالزمة 

والضرورية لوجودها كعامل تحصين ضد التوغل والهيمنة الغربية.

حمى  زادت  الغربية  بالهيمنة  واإلحساس  الحضاري  التخلف  وطأة  زادت  وكلما 
اللجوء للهوية والتمسك بها، بدون أن نعرف عن أية هوية نتحدث، وما هي موجبات 

التمسك بها. 

إن العالم العربي المعاصر أحوج من أي وقت مضى للبحث 
عن هويته والتمسك بها، شريطة أن تكون هوية مرنة تشتبك 

مع العالم المحيط )عبدالعظيم، 2007(.
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ثالثاً: األوضاع الصحية الخطيرة واألوبئة

يمكننا القول بأن العالم شهد كثير من االنهزامات الصحية وغيرها. والتاريخ 
به الكثير من التجارب السابقة لالنتشار الواسع للجائحات واألوبئة عبر الدول، 
والتي يمكن من خاللها أن نعرف أن مثل هذه الصدمات الكبرى تعطل األنظمة 
االقتصادية والسياسية، وتغير مجرى العالقات الدولية. فقد ارتبطت األزمات 
الناتجة عن الجائحات بتأثيرات سلبية هائلة على الصحة واالقتصاد والمجتمع، 
وأمن المجتمعات الوطنية والعالمية. ومن األزمات، األزمة الصحية المتفاقمة 
»أزمة فايروس كورونا المستجد« Covid-19. حيث بدأت  في دول معينة 
أنها لم  العالم. وبرغم شدة هذه األزمة، إال  وامتد أثرها وتفاقمها لمعظم دول 
ُتغير من النظام الدولي القائم. فهي أزمة ذات تأثير سلبي على االقتصاد العالمي 
مختلفة  مجاالت  في  خسائر  ستتحمل  العالم  دول  فمعظم  العالمية.  والصحة 
لها  بالتأكيد  الخسائر  تلك  وغيرها.  المختلفة  والوزارات  واالقتصاد  كالصحة 
أثرها الواقع على الجميع. بالتالي من الناحية المنطقية ترجح كفة وجهة النظر 
القائلة بأن دول العالم سوف تحتاج وقًتا ليس بالقليل للتعافي، قد يمتد ويطول 
اطالق  جداً،  المبكر  من  لذلك  الزمن.  من  لعقود  يكن  لم  إن  لسنوات  ويصل 
توقعات مؤكدة ومطلقة لما سيكون عليه العالم بعد جائحة كورونا. فهي جائحة 

أثرت على التواصل الحضاري البناء المفيد.
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ماذا بعد الفيروس المستجد كوفيد19 )كورونا(؟ 

لكن  واالقتصادية،  السياسية  القوة  في  تحوالت  إلى  سيؤدي  الوباء  أن  مؤكد 
بالطبع لن تظهر تلك التحوالت إال الحقاً. فال يزال عدم اليقين الجذري قائماً 

لوصف الحالة الحالية لهذه اللحظة التاريخية.

فقد خلصت أراء بعض المفكرين السياسيين واالقتصاديين إلى أن أزمة الفيروس 
الحالية جاءت لتؤكد أن الوحدة االقتصادية والسياسية تتمثل في الدولة القومية، 
ذلك بعد غلق الحدود، وتوقف التجارة والسفر بين الدول. فاالعتماد المتبادل 
الذي عايشه العالم لمدة أكثر من خمسين عاماً، لم يكن فعاالً في أزمة كورونا 
الحالية. حيث مع توقف اإلمدادات بين الدول، سيجعل الدول تعيد حساباتها 
لتحقيق توازن أفضل من خالل االعتماد على الذات في سد احتياجاتها. كما 
أن النتائج المتوقعة لهذا االنغالق والذي ُيسميه البعض »الخطر الحقيقي« هو 
ِكنهم  ُتمَّ المفتوحة، والتي  استغالل السياسيين لمخاوف الشعوب بشأن الحدود 
من فرض قيود وحماية على التجارة تحت ستار االكتفاء الذاتي، وتقييد حركة 

األشخاص بحجة الصحة العامة. )الجبوري، 2020(

وال تقتصر األوبئة واألمراض على مجال الصحة األساسية فقط. 
األوضاع  تهدد  حيث  ايضاً.  االجتماعية  القضايا  مجال  على  بل 
الصحية الخطيرة، األمن العالمي والتواصل الحضاري البناء وحياة 
اإلنسان واستقراره وأمنه االجتماعي واالقتصادي. فاألوبئة تسبب 
انهياراً عارماً لحياة البشر، مثلها مثل الحروب واألزمات المالية. 
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إن التواصل الحضاري هو وسيلة وطريقة لفهم ثقافات اآلخرين، والتعرف على 
أرصدتهم المعرفية وإمكاناتهم الثقافية التي تمكنهم من الخوض في هذه العالقة 
تتحول  األفكار،  وتالقح  التواصل  هذا  غير  ومن  المرجوة.  نتائجها  وتحقيق 
االختالفات الثقافية إلى بؤر خصبة للتوتر وخلق الصراعات بين الدول وإظهار 
الفتن. وال بد أن ندرك في نهاية المطاف أن التواصل الحضاري ليس الهدف 
منه الوصول إلى حالة من التشابه التام بين الثقافات، وإنما يستهدف بالدرجة 
األولى الحوار والفهم بشكل ودي واستيعاب الطرف اآلخر بما يحوي من أفكار 
المناطق  باختالف  عنها  تختلف  أو  البيئة  لذات  كانت مالئمة  ومعتقدات سواًء 

الجغرافية أو األديان أوغيرها. 

إن التواصل الحضاري هو تبادل للثقافات والحضارات وتالقح لألفكار وإنتاج 
البعض،  ببعضها  والحضارات  الثقافات  اتصال  وإن  مناسبة.  فكرية  مجموعة 
يعتبر تحاوراً وتعارفاً وتالقحاً ينتج رسالة وأمل وأهداف مرجوة. وهذا التواصل 
يتم بين ثقافات معينة، أو بين أقاليم ثقافية مختلفة. وقد  أفقياً  قد يكون تواصالً 
يكون تواصالً رأسياً، يتم بين األجيال التي تتعاقب لثقافة ما أو بين فئاتها أو 
طبقاتها المتفرقة اجتماعياً. وقد يتشكل هذا التواصل بالترجمة أو بتحقيق المثاقفة 
بين ثقافتين أو باالثنين معاً. و يمثل التواصل الحضاري في وقتنا الحاضر أحد 
أهم األمور األساسية والركائز والدعائم التي تستند عليها المجتمعات بمختلف 
أطيافها. فالتواصل الحضاري ينقل الشعور الجميل بصورة وأخرى واللغة من 

ترجمة ألخرى، ويسهم في نقل المعلومات المفيدة من ثقافة ألخرى. 

إن الحكومات الدولية تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية الحوار والتواصل الحضاري 

الخاتمة
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في ظل تعزيز االحترام والتفاهم المتبادلين بين الشعوب والدول جميعها. وال 
إلرساء  الثقافية  المنظمات  مع  واالنخراط  للتواصل  بالغة  أهمية  تولي  تزال 
في  الدؤوب  للعمل  إطاراً  تشكل  أن  هادفة وعملية مزدهرة من شأنها  شراكة 
اإلنسانية.  الكرامة  وتعزيز  الثقافات،  مختلف  مع  التعايش  ثقافة  إرساء  هدف 
ومن مزايا التواصل الحضاري في الوقت الحالي انه يعزز الترابط والتكاتف 
بين الشعوب بمختلف طبقاتها االجتماعية. ويمحي لديهم أثار الكراهية والتمييز 
والعنصرية كالً من منطلق إيمانه وثقافته ودينه. ويساعد االنفتاح والتعرف على 
الطرف اآلخر بصورة أدق على تعزيز التعاون بين الشعوب وحكامها. ويساعد 
أيضاً على نقل المعلومات والمعرفة التي من شأنها أن تمحي الجهل والخوف 
الكراهية  إلى بث روح  الجهل والخوف من اآلخر  إذ يؤدي  المجتمعات.  بين 
وتجنب تجربة التعامل والصدام مع الطرف اآلخر والتعرف عليه بصورة دقيقة 

وقريبة.
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من خالل العرض العلمي المنصوص عليه في متن الدراسة، وبناًء على أهداف 
البحث المطروحة، فإننا نستخلص بعض التوصيات في ضوء ذلك. وهي تتمثل 

كالتالي:

العمل على تعزيز سبل التعاون الدولي بين الشعوب والحكومات بمختلف   -
ثقافاتها، إلنتاج عملية تواصل ناجحة بين الدول.

النظر في قضايا العالم التي تسبب عوائق عند عملية التواصل الحضاري   -
للتخفيف  مناسبة  طرق  وإيجاد  حلها  على  والعمل  والشعوب،  الدول  بين 

منها.

الدول  بين  الحضاري  التواصل  معززات  ومساندة  تدعيم  على  العمل   -
المشتركة  المصالح  تحقيق  ظل  في  وتنميتها  وتطويرها  والحكومات، 

للطرفين.

تدعيم التعاون الدولي في مختلف المجاالت المتنوعة السياسية، واالجتماعية،   -
والتجارية والتي لها من العوائد الجمة الكثير.

التوصيات
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