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 ملخص البحث

تمتد جذور الحوار العربي )اإلسالمي( والغربي إلى مئات السنين في حوار بين الشمال 

والجنوب )البحر األبيض المتوسط( حيث الشمال المادي )الدولة الرومانية( والجنوب الروحي 

)المغرب العربي وشمال افريقيا( ثم امتداداً إلى العهود اإلسالمية واالجتياح االسالمي إلى اسبانيا 

بل هي اداة لنقل الثقافات جنوب اوروبا ثم شرقها وال تستطيع أن نقول أن الحروب أداة حوار و

 والحضارات والتي هي لغة الحوار وبنيته.

 وخير دليل على ذلك هو التأثر والتأثير في الثقافة والعلوم والدين.

ما تبعها ارية وثم جاءت الفترة الصليبية وما احتوته من نهج وفكر تركت أثاراً ثقافية وحض

من موجات االستشراق واالستعمار )التعمير( والتنوير والمدارس والمطابع وما تبع عنها من تأثير 

ثقافي في اللغات والجامعات ومن ثم موجة العولمة وفنون االتصال السريع ثقافياً وحضارياً ومهما 

األخيرة من نداءات الحوار اال في الموجة   يكن من أمر فإن كلمة حوار لم تكن يوما ما مباشرة

 ومؤتمراتها وانما وردت في االتفاقيات والمعاهدات سابقاً.

وعبر هذه المسيرة من الحوارات واللقاءات المباشرة وغير المباشرة فلقد اعترتها موجات 

من التشنج الديني والثقافي وكذلك االنفتاح والتسامح في الفكر واألداء وخير مثال على ذلك قضايا 

الترجمة للعلوم الغربية زمن الدولة العباسية والساعة الهدية من هارون الرشيد الى شارلمان ملك 

فرنسا، وارسال صالح الدين األيوبي  طبيبه الخاص لعالج ريتشارد قلب األسد الملك اإلنجليزي الذي 

 جاء غازياً للقدس.

ن الرسول )صلى هللا عليه أما التسامح والحوار في هذه المسيرة من الصراع والمواجهه فإ

وسلم( دعى للحوار وكذلك القرآن الكريم وخير مثال على ذلك فتح مكة وعفو الرسول )صلى هللا 

وامتد هذا  التسامح مع عمر بن الخطاب في فتح القدس وصالح الدين في عليه وسلم( عن أهلها 

 تحرير القدس.

ث أن كل بقاع األرض أصبحت وفي العصر الحديث نحن أكثر حاجة للحوار والتسامح  حي

قابلة لالشتعال، وهذا ما نشهده في منطقتنا على وجه التحديد، ومن هذا المنطلق فغن حاجتنا للحوار 

نحن العرب أوال  من ثم الغرب وذلك لضرورة النمو واالزدهار واللحاق بركب الحضارة في صميمها 

 اذ الحوار يلزمه العديد منه.العلمي الذي نريده وليس االستهالكي والذي ُيراد لنا. ه



 ضايا التي سيتناولها البحث ومنها:الق

 لصراعالتخلص من اإلرث المتراكم من الحقد وا .1

الندية والمساواه لدى الطرفين على أن ال يكون للطرف الغربي الفومية والامالء )من  .2

 يملك ومن ال يملك(.

ين ومتدينين مما يبقي تحجيم االتجاهات المتطرفة لدى الطرفين من مفكرين واعالم .3

 االشتعال ال الحوار والشك ال المصداقية.

توظيف التكنولوجيا لتكن نتاج الحوار للتبادل الثقافي واالقتصادي والسياسي وصوالً من  .4

 التحاور إلى التكامل.

المشاركة الفعالة في المؤسسات العالمية بكل تخصصاتها الثقافية واالقتصاديةوالسياسية   .5

 والبيئية.

تشبع حضارياً وتمحور حول نأخذ بعين االعتبار  نحن العرب والمسلمين أن اآلخر قد  أن .6

التقنية والتكنولوجيا والرقم وفقد حضارته حسها اإلنساني  على مستوى المجتمعات 

واالفراد )جسد بال روح( وبهذا فإنه من الممكن نقل الحضارة الى العرب عندما تتوفر 

 ورة الحضارة التي تحدث عنها ابن خلدون في مقدمته.الشروح الالزمة لذلك وفقد د

وفي هذا المجال يلزمنا الحذر من  قضيتين األولى: األنا الغربية التي تسكنها بعد فتح  .7

 القسطنطينية وفتح االندلس وكذلك حالة التشرذم العربية.

ان تكون نتائج هذا الحوار ذا فائدة على الطرفين خاصة الطرف العربي اإلسالمي فيما  .8

 يتعلق بوقف الحروب ووقف الهجرات من خالل التنمية المحلية وعودة اإلثارة وغيرها. 

تحجيم خصوصية الدولة لدى الطرفين والتي هي جزء من السمة الحضارية لبنية المجتمع  .9

افها مصالح محدودة ومحلية للحكام اكثر من الشعوب. وتجدر والتي عادة ما تكطون اهد

اإلشارة إلى أن البحث يتناول أيضاً التأثر والتأثير )الحوار( ثقافياص وفنياً )التشكيل( من 

بين الطرفين من خالل االستشراق  واالستعمار والعولمة واالستغراب واالستهالل الثقافي 

ير غربيين عرباً واردنيين وبيان عملية التأثر والتأث ومن ثم نتناول اعمال فنانين تشكيلين

 في الجدلية القائمة بين العرب والغرب. 

  



 

ومن كل ما تقدم ورغم كل السلبيات والصعوبات فإن البحث يطمح إلى قضيتين هامتين في هذا الحوار 

 وهما: 

تمع ومن وبناء الفرد والمجاألولى تسريع وتطوير النهج العربي في الفكر والنمو والثقافة والصناعة 

 خالل التواصل والمؤتمرات واالتفاقيات.

انية العمل على تحبيد الغرب ومن خالل حوار العرب والغرب في قضية العرب األولى وهي أما الث

قضية فلسطين سواًء السياسية في المحافل العالمية أو الدعم المادي والعسكري لدولة االحتالل وذلك 

 ى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل.من اجل الوصول إل

 

 وهللا ولي التوفيق

 د. إبراهيم خليل أبو الرب


