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حنن واآلخر واالهتمام املتبادل 
 
صاحل الطائي 
 

وبعد . بعد االنفتاح العادلي الكبري وتساقط احلدود اليت كانت تقيمها البلداف حلماية نفسها أماـ ىجمات الفكر والعسكر
التطور احلضاري الذي صلح بتجاوز كل احلدود ابت من الضرورات ادللحة معرفة اآلخر، كيف يعيش ويفكر ويتعلم 

ودلعرفة كل ىذه األمور ابت من الضروري أيضا إنشاء وحدات علمية وحبثية أتخذ على . تطور ويهجم ويدافع وينمووي
عاتقها تيسري الوصوؿ ذلذه ادلعلومات وحتليلها وجعلها صاحلة للتداوؿ ويف متناوؿ يد الباحثني وادلختصني والسياسيني، 

. ا ادليدافألف العمل االعتباطي االرجتايل أثبت فشلو يف ىذ
ذلذه اجلنبة ادلهمة وسعى جبد لوضعها يف أوليات اىتماماتو  ورصد ذلا مبالغ طائلة من ادليزانية العامة ( اآلخر)وقد انتبو 

واإلعمار واألمن الوطين والتعليم وكل ادلؤسسات ذات العالقة لكي تساىم كل مؤسسة ضمن ختصصها إبصلاز اجلانب 
ية الروتينية أو بطرؽ جديدة مستنبطة وحىت بطرؽ قد تكوف غري أخالقية بنظر اجلانب ادلوكوؿ ذلا سواء ابلطرؽ النمط

. اآلخر مثل العمل أدلخابرايت والتجسسي 
ومل يقتصر األمر على البلداف اليت تربطنا هبا مصاحل مهما كاف نوعها  بل جتاوزه ليحضى ابىتماـ دوؿ يبدو تعاملنا البيين 

دودية مثل سويسرا البلد الصغري ادلسامل ادلستقر الذي مل يفكر يف غزوان مثلما فكر اآلخروف ومل معها يف أقل ادلستوايت وادلح
يضمر احلقد لنا كما ىي بعض الدوؿ القريبة والبعيدة وحىت جتارتنا معها زلدودة بسبب ادلوقع اجلغرايف البعيد وارتفاع 

احتياجاتنا واليت ىي أقل كفاءة بكثري من منتجات ىذا  أسعار منتجاهتا مقارنة مع منتجات األسواؽ اليت نستورد منها
.  البلد ادلنظم

وابستثناء رؤوس األمواؿ العربية الكبرية اليت أودعها بعض البًتوليني العرب أفراداً وحكومات وأحزاب يف حساابت سرية 
خرى، ولكنها مع ىذه الندرة تشتهر هبا سويسرا، واسترياد بعض األدوية وادلستلزمات تنعدـ أو تكاد أغلب الروابط األ

أولت لنا ولبلداننا وثقافتنا ولغتنا أمهية ابلغة سواء رغبة منها يف تنمية الفكر العادلي، أو للتجارة والكسب والسياحة 
واألمور ادلادية األخرى، أو حلماية بلدىا ومواطنيها من شرور بعض احملسوبني علينا وعلى ديننا، وقد أنشأت ذلذا الغرض 

:  وأقساماً جامعية ومراكز منها على سبيل ادلثاؿ معاىد
بعد أف صلح يف إنشاء  (فريدريك شولتهيس)على يد  1919أتسس  عاـ  الذي  : معهد الدراسات الشرقية جلامعة ابزؿ

ليب اذليئة الدولية للصوأما اخلرجيوف فيعملوف يف اإلعالـ   (سًتاسبورغ)و (كونيغسربغ)حلقات دراسية للغات السامية يف 

http://www.adhwaa.org/


 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جهة مستقلة – مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية
www.adhwaa.org 

حقوؽ النسخ واالقتباس زلفوظة دلركز أضواء 

2 

األمحر، اليت ذلا فروع منتشرة يف سويسرا ويف مناطق سلتلفة من العادلني العريب واإلسالمي، إضافة إىل ادلسارات التقليدية 
، مثل وزارة اخلارجية واألقساـ واإلسالمييف السلم األكادميي أو يف الدوائر احلكومية ادلعنية ابلتعامل مع العادلني العريب 

عالوة على رلاؿ عمل آخر يتمثل يف ادلكتبات اليت تضم مؤلفات من الًتاث اإلسالمي أو  ،اللجوءادلهتمة بشؤوف طاليب 
 .يف ادلتاحف الكربى

من الطبيعي أف تلقي األحداث ادلتتالية يف الشرؽ األوسط بظالذلا على  :مدير ادلعهد غريغور شولر ويقوؿ الربوفسور 
يقـو خرباء ادلعهد بتوضيح ، واب أماـ العديد من التساؤالت يف رلاالت سلتلفةالرأي العاـ يف سويسرا وأورواب، شلا يفتح الب

   .اإلسالمية ادلالبسات اليت ختتلط على السلطات يف التعامل مع ملفات دقيقة مثل انتشار األصولية
ابلدراسات  احملاضرات ادلهتمة كانت تلقىمنذ هناية مخسينيات القرف ادلاضي :  معهد االستشراؽ يف جامعة زيوريخ

  .عهد منذ منتصف الستينيات امل أسس هباودلا زاد اإلقباؿ واالىتماـ  ،اإلسالمية بشكل منتظم، خارج اإلطار األكادميي
يف أصوؿ والعامل اإلسالمي  عنسنوات يتلقى خاللو الطالب زلاضرات  5يتواصل دلدة  متكامالً  دراسياً  أعد ادلعهد برانرلاً 

، ومفهـو القانوف والشريعة يف اإلسالميني الفلسفة والفكروالتاريخ اإلسالمي، وديث والتفسري، الدين وعلـو القرآف واحل
 .الدين اإلسالمي

إف الدراسة ال تقتصر فقط على اجلانب األكادميي ادلتعلق ابلعصور  : مدير ادلعهد (اولريش رودلف)ويقوؿ الربوفيسور 
يقـو ادلعهد ابلتنسيق مع معهد اجلغرافيا يف نفس اجلامعة لتقدمي زلاضرات و ،القدمية، بل تتجاوزه إىل احلاضر ومشكالتو

 .ري االستعداد اآلف إلدخاؿ برانمج تعلم اللغة العربية ضمن ادلقرريجو، حوؿ أوضاع العامل العريب اليـو
ويعد  ،وابزؿ وزيوريخأقساـ للغة العربية يف كل من جنيف وبرف  ىناؾ:  قسم اللغة العربية يف كلية اآلداب جبامعة جنيف

قسم اللغة العربية التابع لكلية اآلداب جبامعة جنيف، ادلركز الوحيد يف ادلناطق السويسرية الناطقة ابلفرنسية ادلتخصص يف 
.  1964يعود اتريخ أتسيس أوؿ قسم للغة العربية يف جامعة جنيف إىل عاـ  تدريس اللغة العربية على ادلستوى اجلامعي،

لتدريس العلـو السياسية، إال أنو حياوؿ مسايرة  إف قسم اللغة العربية ليس قسماً  مع:  (شارؿ جينكاف) األستاذ ويقوؿ
ف من القسم  أو غالبيتهم ووادلتخرج ،األحداث السياسية مع انفتاح أكثر على حضارة تعود ألكثر من أربعة عشر قرانً 

 .لك الدبلوماسي وادلنظمات الدوليةجيدوف طريقهم إىل مصاحل فدرالية مثل وزارة اخلارجية والس
استجابة  2000عاـ أتسس : جبنيف CERMAMمركز الدراسات والبحوث حوؿ العامل العريب ودوؿ ادلتوسط 

يف أعقاب تنظيم  أتسيسو نشأت فكرةو ،حلاجة أكادميية وإعالمية يف سويسرا، ودلتابعة تطورات ادلنطقة العربية واإلسالمية
 "حوؿ موضوع  1996جبامعة جنيف ابالشًتاؾ مع وزارة اخلارجية السويسرية لندوة يف عاـ " يةمركز الدراسات األوروب"

، يف إشارة إىل مبادرة الشراكة األوروبية ادلتوسطية اليت أطلقتها بروكسل " أورواب ودوؿ ادلتوسط يف مرحلة ما بعد برشلونة
رية واألوساط اإلعالمية وادلنظمات غري احلكومية ركز إىل مساعدة طلبة اجلامعات السويساملويهدؼ  ،1995يف عاـ 

بدأ ادلركز يف إصلاز مشروع يهدؼ إىل إعادة أتىيل عدد من اجلامعيني وقد  ،على متابعة التطورات اجلارية يف الوطن العريب
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ادلرصد "ا إسم وأسس وحدة حبثية جديدة أطلق عليو ،العراقيني، خاصة الذين أدتوا دراساهتم اجلامعية يف البلداف الغربية
تقرير  "تتمثل مهمتها يف إصلاز دراسات عن واقع العراؽ السياسي واالقتصادي والثقايف تُػنشر يف صيغة " العراقي

 " %100اسًتاتيجي من إنتاج عراقيني 
تسعى و( جنيف)و (فريبورغ)جامعيت ابلتعاوف بني  2002أسست عاـ  :رلموعة البحث حوؿ اإلسالـ يف سويسرا 

واإلعالمي، وعلى مستوى  واالجتماعيعلى ادلستوى األكادميي  عدة بياانت حوؿ اإلسالـ وادلسلمني يف سويسرالتوفري قا
من قبل اللجنة الفدرالية  2004 عاـفت اجملموعة ؿِّل  ؾُ وقد  ،السلطات السياسية واالقتصادية وادلنظمات غري احلكومية
.  ألف مسلم 310ابلغ عددىم اؿ لألجانب إبصلاز مشروع حوؿ ىوية ادلسلمني يف سويسرا

اجلمعية السويسرية للشرؽ األوسط والثقافات  :رلموعة مؤسسات أخرى مثل وإضافة ذلذه ادلؤسسات ىناؾ أيضاً 
الشهادة العليا لدراسات العامل العريب والعامل اإلسالمي /   معهد الًتمجة التحريرية والفورية جبامعة جنيف/  اإلسالمية برف

. الصندوؽ الوطين السويسري للبحث العلمي/  معهد علـو األجناس البشرية يف جامعة نوشاتيل/  لوزاف ادلعاصرين جبامعة
النشاطات البحثية عن العامل العريب واإلسالمي بشكل عاـ والعراقي بشكل خاص على ىذه الدرجة والتطور  تفإذا كاف

ذلا مساس مباشر بنا سواء كانت حتتل أرضنا أو تناصبنا والتنوع يف سويسرا، فكم ىي ادلؤسسات ادلوجودة يف البلداف اليت 
العداء أو تتعامل معنا يف رلاالت االقتصاد والسياحة ؟ وىل فكر أي مسئوؿ عريب أو عراقي بتأسيس منظمة حىت ولو 

ى ؟ وإىل مىت نبقى معتمدين عل كانت اتفهة وبسيطة أتخذ على عاتقها دراسة شؤوف بلد رلاور لنا على سبيل ادلثاؿ
؟  العمل االعتباطي الساذج ادلتأخر يف إصلاز قضاايان الوطنية والقومية والدينية
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