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الحوار بين �أتباع الأديان ..من مكة �إلى نيويورك
�أ.د .عبد اهلل بن عبد المح�سن التركي *

احلمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على حممد ر�سول اهلل ،وعلى
جميع �أنبيائه املبعوثني رحمة للعاملني� ،أما بعد:
في�سعدين يف م�ستهل ه��ذه الكلمة� ،أن �أ�شكر ل��دار غيناء
للدرا�سات والإع�لام ،ولأخي الأ�ستاذ الدكتور حممد بن �سعود
الب�شر هذا اجلهد الذي يناق�ش مو�ضوع احلوار بني �أتباع الأديان
واحل�ضارات.
لقد �سبقت هذه الدار �إلى ا�ستكتاب كوكبة من كبار العلماء
والباحثني من خمتلف �أنحاء العامل ،الذين �أثروا املكتبة الإن�سانية
ب�إنتاجهم املهم يف تطوير احلوار احل�ضاري ،وو�ضعوا بني �أيدي
* الأمين العام لرابطة العالم الإ�سالمي ،وع�ضو هيئة كبار العلماء .عمل مدير ًا لجامعة الإمام محمد بن
�سعود الإ�سالمية في الريا�ض ،ثم وزير ًا لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد ،ثم م�ست�شار ًا في
الديوان الملكي .ير�أ�س عدد ًا من المجال�س العلمية والإ�سالمية في العالم الإ�سالمي ،و�شارك في عدد كبير
من الم�ؤتمرات الإ�سالمية حول العالم( .ال�سعودية).
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قرائهم ثلة من احلقائق املهمة التي تزداد احلاجة �إليها يف عامل
�أثقلته الآالم والنزاعات ،وقد �أكدوا على �أن هذه النزاعات وتلك
ال�صراعات مل تكن نا�شئة من ر�ساالت اهلل احلقة ،ومل تكن
ثقافية البواعث ،و�إن تلب�ست دوافعها اال�ستعمارية بلبو�س الدين
�أو الثقافة؛ بغية حتقيق قدر �أك�بر من امل�صالح اال�ستعمارية
والنزاعات الأنانية التي يدفع �إليها ال�شعور العن�صري بالتفوق
واال�ستعالء العرقي.
هذه النزعة البغي�ضة �أنتجت – كما ر�أى الباحثون – نظرية
�صراع احل�ضارات التي �أعطت للحمالت اال�ستعمارية بعد ًا ثقافياً،
وجعلت منه حقيقة حتمية تهدد م�ستقبل الب�شرية باملزيد من
الكوارث والنكبات والآالم ،وتزرع املزيد من بذور ال�شقاق والكراهية
بني �أطياف املجتمع الإن�ساين ،وهو ما �أوجب على العقالء مواجهة
ال�صراع ب��احل��وار ،واال�ستعالء بالتعاي�ش ،والتمييز باالحرتام
املتبادل.
فجاءت الدعوات �إلى احلوار من قلب العامل الإ�سالمي ،لتعرب
عن رغبة �صادقة من امل�سلمني بهذا النهج ال��ذي ر�أوه خيار ًا
ا�سرتاتيجي ًا للتعامل مع العامل ،وللتخفيف من الأزمات والتغلب
على اخلالفات التي تع�صف بحا�ضرنا ،والرتكيز على التعاون
الإيجابي يف امل�شرتكات ،و�إعطاء الفر�صة للتعرف على الآخر
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وثقافته من خالل تراثه و�إبداعه؛ بعيد ًا عن الأحكام امل�سبقة
املثقلة برتاكمات م�ؤملة ،ال يح�سن املراوحة عندها.
وقد نبه عدد من الباحثني يف مقاالتهم الرثية �إل��ى براءة
الإ�سالم من ظاهرة الإرهاب الذي ال ينتمي �إلى لون �أو عقيدة،
وع���دُّوه نتاج ًا ملمار�سات خاطئة وانعكا�س ًا لظالل كئيبة من
النزاعات واملمار�سات ال�سيا�سية الدولية التي تركت جروح ًا
غائرة يف ذهنية الأجيال وخميلتها التي مل تفرق بني الدين
والتوظيف ال�سيا�سي له يف اللعبة الدولية ،التي �أثَّر الإعالم فيها
�سلب ًا ب�إ�شاعة ال�صور النمطية التي ر�سخت �سوء الفهم واالحتقان
والت�شنج االجتماعي.
�إن الإ�سالم امل�ستعلي على دع��وات ال�صراع �أر�سى منهج ًا
حواري ًا وا�ضح املعامل والأهداف ،ذكَّرنا بع�ض امل�شاركني ببع�ض
معامله و�آدابه ،فهو ر�سالة اهلل ورحمته للعاملني ،وامل�سلمون كانوا
من �أ�سبق الأمم �إلى احلوار و�أكرثها تعاون ًا مع املكونات الثقافية
الأخ���رى ،وال ري��ب �أن حركة الرتجمة وجتربة التعاي�ش كانتا
من �أبرز مظاهر هذا االنفتاح على الآخرين ،الذي مل ي�ؤ ِّد �إلى
اال�ستالب احل�ضاري ،كما مل يعن �أبد ًا فقدان اخل�صو�صية �أو
التماهي مع الآخر.
و�أطلعنا الباحثون على خال�صة مهمة لتجاربهم يف احلوار،
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وك�شفوا عن وعي وب�صرية بطبيعة امل�شكالت التي تعوق احلوار،
وخربة عالية يف الرتاكمات التاريخية وفهم للوقائع املعا�صرة
التي ت�ستدعي مواقف جريئة و�صريحة ت�ؤكد على القيم الإن�سانية
النبيلة.
�إن م�ؤمتر مكة العاملي للحوار ال��ذي نظمته رابطة العامل
الإ�سالمي؛ بتوجيه من خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل
ابن عبد العزيز �آل �سعود حفظه اهلل ورعاه مل يكن نقطة البدء
يف م�سرية احلوار ،لكنه كان حمطة بارزة يف هذه امل�سرية التي
انطلقت يف �أربعينيات القرن الهجري املن�صرم ،م�سجل ًة القليل
من النجاحات التي مل ت�ستطع �أن جتعل احلوار يف م�ساره امل�أمول
عند عقالء العامل ،الذين �أَمَّلوا �أن يكون احل��وار بني خمتلف
الأمم من �أقوى الأ�سباب لف�ض النزاعات املتفاقمة يف العامل،
وم�سهم ًا يف مواجهة التحديات الأخالقية واالجتماعية ،التي
تنذر مب�ستقبل كئيب للأ�سرة واملجتمع الإن�ساين.
فقد �شهد العامل تراجع ًا كبري ًا يف القيم ،وكان النتاج خط�أ
ج�سيماً؛ لي�س �أول��ه ما تعانيه املجتمعات الإن�سانية اليوم من
انحالل �أخالقي وتفكك اجتماعي؛ ولي�س �آخره ماليني القتلى
الذين �أُفنوا يف حروب عاملية �ضارية ،عدا من قُ�ضي عليهم يف
ال�صراعات والنزاعات الإقليمية واملحلية الأخرى.
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�إن نظرة فاح�صة �إلى هذا التاريخ القريب ،تكفي ال�ست�شعار
العقالء فداحة اخلطر ،ولي�شمر ال��رواد منهم وي�سعوا يف درء
املخاطر و�إنقاذ الب�شرية من �أتون هذه التحديات؛ �سعي ًا للو�صول
�إلى م�ستقبل �أف�ضل.
�إننا ن�ست�شعر يف هذا القرن اهتمام بع�ض القيادات العاملية
باجلهود الدينية و�أث��ره��ا يف ت�سديد م�سار احلياة ال�سيا�سية
واالجتماعية والأخ�لاق��ي��ة ،يف كثري م��ن ال�شعوب بعد تراجع
املعتقدات التي كان لها كبري الت�أثري يف القرن املا�ضي ،وهذا
�أمر قد يتخوف البع�ض منه ،فريونه باعث ًا للمزيد من ال�صراع
وال�شقاق ،وبخا�صة �أن املتطرفني هنا وهناك يزرعون نذر ال�شر
بدعوتهم �إلى �صراع احل�ضارات ،فيما ي�سمى نهاية التاريخ.
لكن املت�أمل فيما لدى �أتباع الأديان من قيم و ُمثُل ،يلحظ �أنها
متلك قدر ًا م�شرتك ًا من القيم النبيلة ،والر�ؤى امل�شرتكة التي ميكن
التعاون من خاللها ،يف مواجهة التحديات العاملية التي يجمع
معظم عقالء العامل على خطورتها ،و�ضرورة الت�صدي لها يف
عامل �أ�ضحى كالقرية ال�صغرية يت�أثر كله مبا ميوج يف جوانبه.
ونحن ال��ي��وم م��دع��وون ال�ستثمار ه��ذا امل�شرتك الإن�ساين،
يف �صياغة برامج علمية جت�سد تقارب ال��ر�ؤى ،وتوافق وجهات
النظر �إزاء كثري مما يواجهنا من حتديات وم�شكالت� ،إذ احلوار
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لي�س هدفنا بذاته ،ولكنه – بال �شك – الو�سيلة الأمثل لتج�سري
العالقات بني الأمم ،وردم الهوة احلاجزة بينهم ،و�إزاحة العوالق
احلائلة دون تفاهمهم وتعاونهم ،لتجاوز ال�صور النمطية التي
كانت ال�سبب يف كثري من الإ�شكاالت وال�صراعات التاريخية.
وق��د �أدرك خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز �آل �سعود حفظه اهلل هذه احلقائق ،فدعا مببادرته
الرائدة �إلى فتح �صفحة جديدة يتعاون فيها اجلميع مل�صلحة
الإن�سانية جمعاء.
وحر�ص ًا منه حفظه اهلل على الت�أ�صيل ال�شرعي لهذه اخلطوة
الكبرية؛ دع��ا كوكبة من علماء امل�سلمني للتباحث يف احلوار
عرب م�ؤمتر �إ�سالمي عاملي نظمته رابطة العامل الإ�سالمي يف
مكة املكرمة يف يونيو  2008حول فكرة احلوار بني �أتباع الأديان
والثقافات ،وو�ضع �أهدافه و�آفاقه و�سبل تطويره ،ودرا�سة العوائق
التي تعرقل م�سريته وحتول دون حتقيقه للنتائج امل�أمولة منه
و�أ�شار خادم احلرمني ال�شريفني يف افتتاح هذا امل�ؤمتر� ،إلى
الدور الرائد الذي يرقبه العامل من الأمة امل�سلمة التي متلك ر�صيد ًا
ح�ضاري ًا كبرياً ،و�إرثا عريق ًا ي�ؤهلها للحوار مع بقية �أمم العامل،
وتقدمي احللول الناجعة للأزمات املعا�صرة ،و�إظهار ما يدعو �إليه
الإ�سالم من �سماحة وعدل وتعاي�ش وخري للإن�سانية جمعاء.
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و�أكد حفظه اهلل على �أهمية احلوار ،و�أنه البديل الأمثل الذي
تتقدم به الأمة امل�سلمة يف مواجهة تداعيات الغلو والتطرف ،وتعميق
التفاهم والتعاي�ش مع �أتباع الأديان واحل�ضارات املختلفة:
«�إننا �صوت عدل ،وقيم �إن�سانية و�أخالقية ،و�إننا �صوت تعاي�ش
وحوار عاقل وعادل ،و�صوت حكمة وموعظة وجدال بالتي هي
ِيل َر ِّب َك ب حْ ِ
ِال ْك َم ِة َو مْال َْو ِعظَ ِة
{اد ُع ِإلَى َسب ِ
�أح�سن؛ تلبية لقول اهلل تعالى ْ
حْ َ
ال َس َن ِة َو َج ِاد ْل ُهم بِا َّل ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن ِإ َّن َر َّب َك ُه َو َأ ْعل َُم بمِ َن َض َّل َعن َسبِي ِل ِه
َو ُه َو َأ ْعل َُم بِال ُْه َت ِد َين} (النحل.)١٢٥ :

وقدم م�ؤمتر مكة للحوار املنعقد يف جنبات البيت احلرام،
�إل��ى العامل ت�صور ًا �إ�سالمي ًا وا�ضح ًا لطبيعة احل��وار و�آلياته
و�أُ�س�سه و�أه��داف��ه ،وجت��اوز �إخفاقات التجارب ال�سابقة ،حني
دعا �إلى تو�سيع نطاق احلوار لي�شمل �أتباع الفل�سفات الو�ضعية،
واملناهج الفكرية املعتربة؛ حتقيق ًا لعموم ر�سالة خامت الأنبياء
عليه ال�صالة وال�سالم وعامليتها.
و�أكد على االنفتاح يف احلوار على خمتلف االجتاهات امل�ؤثرة
يف احلياة املعا�صرة� ،سيا�سية وبحثية و�أك��ادمي��ي��ة و�إعالمية
وغريها ،وعدم االقت�صار على القيادات الدينية ،مطالبا ب�شمول
احلوار للجهات ذات املواقف امل�سيئة للإ�سالم؛ وذلك من �أجل
بيان حقائقه وت�صحيح املفاهيم اخلاطئة واملغلوطة عنه.
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ولت�أكيد جدية امل�سلمني ووحدة موقفهم وت�صوراتهم يف م�سائل
احل��وار� ،أو�صى امل�شاركون يف امل�ؤمتر رابطة العامل الإ�سالمي
بتكوين هيئة �إ�سالمية عاملية للحوار لو�ضع ا�سرتاتيجية موحدة
له ومتابعة �ش�ؤونه وتن�شيطه ،والتن�سيق والتعاون يف ذلك مع
خمتلف اجلهات املعنية.
كما دعم امل�ؤمتر م�سرية احل��وار بدعوته �إل��ى �إن�شاء مركز
خا�ص بهذا ال�ش�أن� ،أطلق عليه ا�سم «مركز امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز الدويل للتوا�صل بني احل�ضارات» اعرتاف ًا بف�ضل
هذه ال�شخ�صية التي �أ�صبحت رمز ًا عاملي ًا للدعوة �إلى ال�سالم
واحل���وار .ويهدف املركز �إل��ى �إ�شاعة ثقافة احل��وار ،وتدريب
مهاراته وتنميتها وفق �أ�س�س علمية دقيقة.
كما �أو�صى ب�إقامة «جائزة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز العاملية
للحوار احل�ضاري» ،ومنحها لل�شخ�صيات والهيئات العاملية التي
ت�سهم يف تطوير احلوار وحتقيق �أهدافه.
وتوجه امل�شاركون يف امل�ؤمتر �إلى خادم احلرمني ال�شريفني
حفظه اهلل ،م���ؤم��ل�ين دع��وت��ه ال��ك��رمي��ة ل�شخ�صيات متميزة
ومتخ�ص�صة يف احل��وار ،من امل�سلمني و�سائر �أتباع الر�ساالت
الإلهية ،والفل�سفات الو�ضعية املعتربة ،للم�شاركة يف م�ؤمتر
عاملي ،تعر�ض فيه الر�ؤية الإ�سالمية للحوار التي �صدرت عن
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م�ؤمتر مكة ،واالتفاق على �صيغة عملية حلوار عاملي مثمر ،ي�سهم
يف حل امل�شكالت التي تعاين منها الب�شرية اليوم .كما نا�شدوه �أن
يبذل م�ساعيه عرب الأمم املتحدة ودول العامل ومنظماته ،ليكون
م�شروع احلوار عاملي ًا ومثمراً.
وقد حتقق ذلك ،حيث دعا خادم احلرمني ال�شريفني �أتباع
احل�ضارات والأدي��ان� ،إلى امل�ؤمتر العاملي للحوار الذي نظمته
الرابطة يف مدريد يف يوليو  ،2008بح�ضور ممثلي �أربع وخم�سني
دولة ،و�أثنى امل�شاركون فيه على مبادرة خادم احلرمني للحوار
الذي �أ�ضحى من �ضروريات احلياة ومن �أهم و�سائل التعارف
والتعاون ،وتبادل املنافع ،والو�صول �إلى احلق والعدل الذي ي�سهم
يف �سعادة الإن�سان.
و�أكدوا اتفاقهم على مبادئه التي تقوم على �أ�سا�س وحدة �أ�صل
الب�شرية ،وت�ساوي النا�س يف الكرامة الإن�سانية على اختالف
�ألوانهم و�أعراقهم وثقافاتهم ،داعني �إلى احرتام كرامة الإن�سان
واالهتمام بحقوقه ،واملحافظة على اال�ستقرار وال�سالم ،والوفاء
بالعهود ،واح�ترام خ�صو�صيات ال�شعوب الثقافية ،وحقها يف
الأمن واحلرية وتقرير امل�صري ،وغريها من الأ�س�س املهمة لبناء
العالقات اجليدة بني خمتلف ال�شعوب ،منوهني على �أن خمتلف
الأديان والثقافات املعتربة ،ت�ؤكد على �أهمية رجوع الب�شر �إلى
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خالقهم جل جالله ،وطاعته ،وعبادته حق العبادة ،والعمل على
مكافحة اجلرائم والف�ساد واملخدرات والإرهاب ،وحماية الأ�سرة
باعتبارها �أ�سا�س ًا حلماية املجتمعات من االنحرافات الأخالقية،
واحلفاظ على �سالمة البيئة وحمايتها من التلوث والأخطار التي
تهددها.
ورد امل�شاركون يف امل�ؤمتر على القول بحتمية ال�صراع بني
احل�ضارات والثقافات ،وح���ذروا من خطورة احلمالت التي
ت�سعى �إل��ى تعميق اخل�لاف وتقوي�ض �أ�س�س ال�سلم والتعاي�ش،
ودع��وا �إل��ى تعزيز القيم الإن�سانية امل�شرتكة ،والتعاون على
ن�شرها يف املجتمعات ،ومعاجلة امل�شكالت التي حتول دون ذلك،
بن�شر ثقافة الت�سامح ،وبالتفاهم من خالل احلوار ليكون �إطار ًا
للعالقات الدولية.
وقرر امل�ؤمتر تكوين فريق عمل لدرا�سة امل�شكالت التي تعيق
احلوار ،وو�ضع ر�ؤى حلل هذه املعوقات ،ودعا �إلى التعاون بني
امل�ؤ�س�سات الدينية والثقافية والرتبوية والإعالمية يف تر�سيخ
القيم النبيلة ،وت�شجيع املمار�سات االجتماعية ال�سامية،
والت�صدي للإباحية واالنحالل وتفكك الأ�سرة ،وغري ذلك من
الرذائل املختلفة.
ودعا امل�شاركون اجلمعية العامة للأمم املتحدة� ،إلى ت�أييد
النتائج التي تو�صلوا �إليها واال�ستفادة منها ،يف تعزيز احلوار
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بني �أتباع الأديان واحل�ضارات والثقافات ،من خالل تخ�صي�ص
جل�سة لهذا املو�ضوع �ضمن دورتها االعتيادية.
وم��ن هنا انتقلت م��ب��ادرة خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني �إلى
اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،ليعلن حفظه اهلل �أمام زعماء
العامل �أن «الأديان التي �أراد بها اهلل عز وجل �إ�سعاد الب�شر ،ال
ينبغي �أن تكون من �أ�سباب �شقائهم ،و�أن الإن�سان نظري الإن�سان
و�شريكه على هذا الكوكب ،ف�إما �أن يعي�شا مع ًا يف �سالم و�صفاء،
�أو �أن ينتهيا بنريان �سوء الفهم واحلقد والكراهية».
و�أكد خادم احلرمني ال�شريفني يف كلمته على �أن الرتكيز عرب
التاريخ على نقاط اخلالف بني �أتباع الأديان والثقافات قاد �إلى
التع�صب واحلروب املدمرة التي �سببها �أي�ضا تنكر العامل ملبد�أ
العدالة وغياب الت�سامح فيه ،و�أعلن �أنه «�آن الأوان لأن نتعلم من
درو�س املا�ضي القا�سية ،و�أن جنتمع على الأخالق واملثل العليا
التي ن�ؤمن بها جميعا» ،وبهذا انتقلت املبادرة �إلى رحاب العاملية،
وتوالت على منرب الأمم املتحدة كلمات ممثلي الدول من امللوك
والر�ؤ�ساء ،وكذا ممثلي الهيئات غري احلكومية ت�أييد ًا وت�شجيع ًا
وثنا ًء على مبادرة خادم احلرمني ال�شريفني للحوار.
وق��د وج��ه خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني يف خطابه يف الأمم
املتحدة ،دعوة �إلى تكوين جلنة من امل�شاركني يف م�ؤمتر مدريد
للحوار العاملي :
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«وا�سمحوا يل �أن �أدعو املتحاورين يف مدريد �إلى اختيار جلنة
منهم تتولى م�س�ؤولية احلوار يف الأيام والأعوام القادمة»
فرحبت الرابطة بهذه ال��دع��وة الوجيهة ،ودع��ت م��ا يربو
على خم�سني �شخ�صية عاملية لالجتماع يف فيينا يف -13
2009/1/14م ،لت�ضع امل��ب��ادرة يف امل�سار ال��ذي ر�سمه خادم
احلرمني ال�شريفني.
ويف � 30سبتمرب � 2009شارك ما يربو على مائة �شخ�صية من
مفكري العامل واملهتمني بالأديان واحل��وار ،يف امل�ؤمتر العاملي
الذي عقدته الرابطة يف جنيف بعنوان « مبادرة خادم احلرمني
ال�شريفني للحوار و�أثرها يف �إ�شاعة القيم الإن�سانية» لتزداد
الأ�صداء الإيجابية لهذه املبادرة التاريخية ،ولتت�ضاعف امل�س�ؤولية
التي ن�ست�شعرها يف رابطة العامل الإ�سالمي ،التي ت�شرفت بتنفيذ
هذه املبادرة وال�سهر على تطويرها لتحقق الآمال والأهداف التي
ر�سمها خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز،
يف خطابيه يف م�ؤمتري مكة املكرمة ومدريد.
و�إن امل�سلمني كافة ،واملن�صفني من غريهم ،لي�شكرون خادم
احلرمني ال�شريفني على جهوده العظيمة يف هذا املجال ،ويقفون
جانبه ،ويتطلعون �إلى مزيد من الربامج التي جتعل هذه املبادرة من
�أقوى و�سائل الت�أثري يف التعاون والتفاهم فيما يخدم الب�شر كافة.
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ر�ؤية الإ�سالم للحوار مع الآخر
د� .صالح بن عبداهلل بن حميد*

احلمد هلل الرحيم الرحمن ،خلق الإن�سان وعلمه البيان،
وال�صالة وال�سالم على خامت الأنبياء واملر�سلني نبينا حممد
�سيد ولد عدنان ،وعلى �آله و�صحبه ومن تبعهم ب�إح�سان.
�أما بعد:
ف���إن اختالف النا�س وتنوعهم واخ��ت�لاف م�صادر التلقي
يف بيئتهم ،و�أ�صول تربيتهم ،ينتج عنه اخل�لاف يف �أفكارهم
و�آرائهم ،بل وعقائدهم ،و�إذا كان الأمر كذلك فال بد من و�سيلة
وطريقة جتمع بني الأف��ك��ار ،لتمحي�صها والتمييز بني الطيب
* رئي�س المجل�س الأعلى للق�ضاء ،وع�ضو هيئة كبار العلماء ،و�إمام وخطيب الم�سجد الحرام بمكة
المكرمة� .شغل من�صب الرئي�س العام ل�ش�ؤون الم�سجد الحرام والم�سجد النبوي ،ثم رئي�س ًا لمجل�س
ال�شورى( .ال�سعودية) .
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واخلبيث واجليد والرديءَ { .ف َأ َّما ال َّز َب ُد ف ََي ْذ َه ُب ُجفَاء َو َأ َّما َما َينف َُع
اس ف ََي ْم ُك ُث ِفي ا َأل ْر ِض} (الرعد.)17 :
ال َّن َ

والو�سيلة املثلى هي احلوار واملجادلة بالتي هي �أح�سن ،فمبد�أ
احل��وار من امل��ب��ادئ املهمة على م�ستوى الأف���راد واجلماعات
لبيان احلق �أو ت�صحيح امل�سار �أو دفع ال�شبهة �أو غري ذلك ،دون
جتريح �أو تعنيف ،فهو طريق معاجلة الأخطاء وتقومي االعوجاج،
والو�صول �إل��ى احل��ق املن�شود على �أي��دي الأك��ف��اء من العلماء
و�أهل اخلربة .ويف هذا يقدم القر�آن الكرمي كثري ًا من املواقف
احلوارية املتنوعة :مع املالئكة �أو الأنبياء �أو من دونهم ،كما
يربز القر�آن الكرمي احلوار بني الأنبياء و�أقوامهم يف ق�ص�صه
احلكيم ،وهكذا فاحلوار مطلب ديني حني يكون مو�ضوعه ديني ًا
ك�أحد �أبواب الدعوة والتعريف باحلق ،وهو �أي�ض ًا مطلب ب�شري
تدعو �إليه حاجة النا�س وتنوعهم ،فباحلوار ت��زداد الب�شرية
ا�ستقرار ًا وفهماً ،وال �سيما مع تقارب العامل بفعل عوامل التقنية
واالت�صال احلديث.
وقد ورد احلوار و�أ�ساليبه كثري ًا يف القر�آن الكرمي ،كما يف
احلوار املتعلق مبرتبة الإن�سان بني املخلوقات ،يف قوله تعالى:
{و ِإذْ َق َال َر ُّب َك ِلل َْم َال ِئ َك ِة ِإنِّي َج ِاعلٌ ِفي ا َأل ْر ِض َخ ِلي َف ًة} (البقرة)30 :
َ
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َّاس
ُلت لِلن ِ
َنت ق َ
وكما يف قوله تعالى{ :وَ إِذْ قَالَ ال ّل ُه يَا عِ يسَ ى ابْنَ مَرْ مَ َي َأأ َ

اتَّخِ ذُ ونِي وَ ُأمِّيَ ِإلَـه نْ َِي مِن دُونِ ال ّل ِه قَالَ سُ بْحَ ان ََك}(املائدة.)116:
كما وردت حوارات كثرية بني الر�سل و�أقوامهم ،لتقرير �أ�صول
العقيدة و�إبطال �شبههم ومتعلقاتهم� ،إذ يقول النبي لقومه{ :يَا
قَوْ ِم اعْ بُدُ و ْا ال َّل َه مَا لَكُ م مِّنْ ِإلَـهٍ غَ ْي ُرهُ( }...امل�ؤمنون ،)23 :ويَر ُّد
الأقوامِ { :إنَّا َل َنرَاكَ فِي سَ فَاهَ ةٍ }(الأعراف{ )66:مَا جِ ْئ َتنَا ِب َب ِّينَةٍ وَ مَا
نَحْ نُ ِبتَارِكِ ي آ ِل َه ِتنَا عَ ن قَوْ ل َِك} (هودِ { )53:إنَّا كَ فَرْ نَا بمِ َا ُأرْسِ ْلتُم ِب ِه
وَ ِإنَّا َلفِي شَ ٍّك ممِّ َّا تَدْ عُ و َننَا ِإ َل ْي ِه مُرِ ٍ
يب { }9قَال َْت رُسُ ُلهُمْ َأفِي ال ّل ِه شَ ٌّك
فَاطِ رِ السَّ مَ اوَ ِات وَ ا َألر ِْض} (�إبراهيم.)10-9 :
ووردت �أ�ساليب �أخرى من حوار القر�آن الكرمي ،كالذي حَ اجَّ
�إبراهيم يف ربهَ { ،ف ُبه َِت الَّذِ ي كَ َفرَ}(البقرة ،)258:والذي قال:
{ َأنَا َربُّكُ مُ الأْ َعْ لَى {َ }24فأَخَ ذَ ُه ال َّل ُه نَكَ الَ آْالخِ َر ِة وَ الأْ ُولَى}(النازعات:
ِنك م اًَال وَ أَعَ ُّز
 ،)25-24والذي قال{ :ل َِصاحِ ِب ِه وَ هُوَ يُحَ اوِ ُر ُه َأنَا أَكْ َث ُر م َ
َن َفرًا} (الكهف ،)34 :و{ا َّلتِي جُتَا ِدل َُك فِي زَوْ جِ هَا وَ تَشْ تَكِ ي ِإلَى ال َّل ِه وَ ال َّل ُه
يَسْ مَ عُ حَتَا ُورَكُ مَ ا} (املجادلة ،)1 :وقوله تعالى{ :وَ إِذْ قَالَ ِإ ْبرَاهِ يمُ ر َِّب
َأ ِرنِي كَ ي َْف حُ ْتيِـي المْ َوْ تَى} (البقرة{ )260:وَ حَ آجَّ ُه قَوْ ُم ُه قَالَ أ حَُتَاجُّ ونِّي
فِي ال ّلهِ} (الأنعام .)80:وهي �أ�ساليب من احلوار كثرية ،ي�سوقها
القر�آن الكرمي مبا يبني ارتباط �أ�سلوب احلوار بر�سالة الإ�سالم،
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ومنهجيته يف دعوة الآخرين �إلى احلق و�إقناعهم به ،ي�سلكه الداعي
امل�ؤمن مع من يحاوره ،فرياجعه الكالم باحلجة واجلدال بالتي
هي �أح�سن ،ويدعو هذا املنهج �إلى التزام �ضوابطه و�آدابه ،وارتياد
�آفاق احلوار القر�آين لالنطالق بر�سالته العاملية �إلى النا�س كافة،
ب�شري ًا ونذير ًا وهُ دىً ورحم ًة للعاملني.

تحديد الم�صطلحات
امل�صطلح الأول :ر�ؤية الإ�سالم :الر�ؤيا هنا م�صدر من (ر�أى)
القلبية ال الب�صرية ،واملق�صود بها الر�ؤية الفكرية والنظر ومن
ثم العقيدة وما يتعلق بها وينبثق عنها مما يُ�سْ تم ّد من القر�آن
وال�سنة النبوية �أ�صو ًال وتف�صيالً ،يف خ�صائ�صها املميزة لها يف
م�صدريتها الربانية من جهة وخطابها الإن�ساين العام ال�شامل
من جهة �أخرى.
ومبد�أ عاملية الر�سالة هو الأ�سا�س الثابت الذي تقوم عليه
عالقة امل�سلم مع �أهل الأديان الأخرى ،ومنه تنبع ر�ؤية امل�سلم يف
التعامل مع غري امل�سلمني ،على وجه العموم.
ويتقرر احلوار و�سيلة من و�سائل ن�شره للنا�س كافة ،فهو منهج
من مناهج الدعوة �إلى اهلل تعالى.
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ور�سالة الإ�سالم ترى يف تعددية ال�شرائع �سنة من �سنن اهلل،
قال تعالى{ :لِكُ لٍّ جَ َع ْلنَا مِنكُ مْ شِ رْ عَ ًة وَ ِم ْنهَاجً ا وَ لَوْ شَ اء ال ّل ُه جَ َل َعلَكُ مْ ُأ َّم ًة
َات ِإلَى الله مَرْ جِ عُكُ مْ
وَ احِ دَ ًة وَ لَـكِ ن ِّل َي ْبلُوَ كُ مْ فِي مَآ آتَاكُ م فَاسْ َت ِبقُوا ا َخل ْير ِ

َّاس ُأ َّم ًة وَ احِ دَ ًة وَ َال
جَ مِ يعًا} (املائدة{ .)48 :وَ لَوْ شَ اء َرب َُّك جَ َلعَلَ الن َ

َيزَالُونَ مُخْ َت ِل ِف َني {ِ }118إ َّال مَن رَّحِ مَ َرب َُّك وَ لِذَ ل َِك خَ َل َقهُمْ } (هود :
 ،)119 - 118فهو قد خلقهم للتنوع واالختالف ،غري �أنه �سبحانه
قد جعل على احلق دالئل وعالمات ولهذا قال �سبحانه:
ني ُمبَشِّ رِ ينَ وَ مُنذِ رِينَ وَ أَنزَلَ
َث ال ّل ُه ال َّن ِب ِّي َ
َّاس ُأ َّم ًة وَ احِ دَ ًة َف َبع َ
{كَ انَ الن ُ
َّاس فِيمَ ا اخْ َت َلفُو ْا فِي ِه وَ مَا اخْ َتل ََف فِي ِه ِإ َّال
َي الن ِ
َاب ب حِْالَقِّ ِليَحْ كُ مَ ب نْ َ
َم َعهُمُ الْكِ ت َ
َات َب ْغيًا َب ْي َنهُمْ َفهَدَ ى ال ّل ُه الَّذِ ينَ آ َمنُو ْا
الَّذِ ينَ أُوتُو ُه مِن َبعْدِ مَا جَ اء ْتهُمُ ا ْل َب ِّين ُ
َاط مُّسْ َتق ٍِيم}
لمِ َا اخْ َت َلفُو ْا فِي ِه مِنَ حْالَقِّ ِبإِذْ ِن ِه وَ ال ّل ُه يَهْ دِ ي مَن يَشَ اء ِإلَى ِصر ٍ

(البقرة.)213 :
امل�صطلح ال��ث��اين :احل����وار :م�صدر ح���اور ي��ح��اور ح���وار ًا
وحماورة �إذا رجع ،فهو من املحاورة مبعنى املراجعة ،واملُرادَّة
يف الكالم ،ومنه التحاور ،ويف التنزيل العزيز قال تعالى{ :وَ ال َّل ُه
يَسْ مَ عُ حَتَا ُورَكُ مَ ا} (املجادلة ،)1:ومن معناه :حديث يجري بني
�شخ�صني �أو �أكرث(.)1
 )1المعجم الو�سيط :ح و ر (�ص )205
26

الحـوار بين أتباع األديان

وهو يف اال�صطالح :مناق�شة بني طرفني� ،أو �أطراف يُق�صد
بها ت�صحيح كالم� ،أو �إظهار حجة� ،أو �إثبات حق� ،أو دفع �شبهة،
�أو رد الفا�سد من القول والر�أي.
وكثري ًا ما يُذكر لفظ احلوار مقارن ًا باجلدل ،كما يف �صدر
�سورة املجادلة يف قوله �سبحانه{ :قَدْ سَ مِ عَ ال َّل ُه قَوْ لَ ا َّلتِي جُتَادِ ل َُك
فِي زَوْ جِ هَا وَ تَشْ تَكِ ي ِإلَى ال َّل ِه وَ ال َّل ُه يَسْ مَ عُ حَتَا ُورَكُ مَ ا إِنَّ ال َّل َه سَ مِ يعٌ ب َِصيرٌ}

(املجادلة ،)1 :ليعرب بهما الإن�سان عما يرغب يف تو�ضيحه
والإقناع به ،وي�شرتكان يف معنى مراجعة الكالم وتداوله بني
طرفني �أو �أكرث� ،إال �أن اجلدل ي�أخذ �صفة ال�شدة بق�صد الغلبة
و�إن مل يقنع.
وهاتان الكلمتان جت�سدان يف الإن�سان �شيئ ًا من طبيعته يف
اختالف الآراء وتنوع الأفكار و�أ�ساليب تعبريه عنها ،فكان اجلدل
القائم على احلوار املبا�شر �أداة وعي م�شرتكة ي�ضبطها الإ�سالم
لتطارح الأفكار بخطاب يثري يف الإن�سان وعيه بر�سالته ،ويحرر
عقله ب�أ�سئلته ،وتتحدد فيه اجتاهات الآراء اتفاق ًا �أو اختالفاً،
لي�ستخل�ص منها ما يدل عليه الدليل.
امل�صطلح الثالث :الآخ��ر :وهو �أح��د ال�شيئني ،ويكونان من
جن�س واحد.
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وم�صطلح الآخ���ر ،ي��راد ب��ه ال��ط��رف املقابل ل�ل��أول ،ولي�س
مق�صور ًا على املخالف يف الدين ،بل �إنه يفهم ح�سب ال�سياق،
فامل�سلم يقابله غري امل�سلم ،والذكر يقابله الأنثى ،والوطني يقابله
الأجنبي ،وهكذا كل متقابلينْ  ،وعليه فالآخر تنظم العالقة معه
بوجه ما ،من �أجل التعامل �أو التعاي�ش مع �شركاء احلياة املرتبطني
بق�ضاياها ،ف�أ�صل العالقة بني النا�س تبادل املنافع والتعاون على
البناء والتعمري ،واحلفاظ على �إحقاق احلق ون�شدان العدل
بالتحاور واجلدال وغريهما من الطرق والأ�ساليب والأدوات.

التفات مطلوب نحو الآخر:
ٌ
�إن املنهج ال�صحيح يف اخلطاب الإ�سالمي والق�ضايا الإ�سالمية
يقت�ضي فهم الآخر والتعامل معه مبنطق االعتزاز والثقة باحلق،
دون تعار�ض مع مقررات الدين من ال��والء وال�براء ،فالقناعة
امل�سبقة ال متنع احلوار ،وهو ال يلغيها ،وهناك فرق بني التعامل
وتبادل امل�صالح وبني اال�ستالب �أو االن�سالخ ،ووجود امل�شكالت يف
�أي حوار ال يعني �إلغاءه بقدر ما يتطلب درا�سة م�شكالته؛ فاليهود
والن�صارى ،وقد �أثبت القر�آن الكرمي لهم �صفات من يعبد غري
28

الحـوار بين أتباع األديان

اهلل وي�شرك به� ،إال �أن القر�آن الذي �أثبت هذه ال�صفات لأهل
الكتاب وغريهم من امل�شركني ،هو ذاته القر�آن الذي و�ضع لنا
 نحن امل�سلمني � -آداب ًا وقيم ًا للتعامل مع �أهل الكتاب والتحاوروالتعاي�ش معهم.
وقد �أدخل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ن�صارى جنران
م�سجده ليحاورهم ،كما جاء يف قوله تعالى{ :فَمَ نْ حَ آجَّ َك فِي ِه مِن
َبعْدِ مَا جَ اءكَ مِنَ ا ْل ِعلْمِ َفقُلْ َتعَالَوْ ْا نَدْ عُ َأ ْبنَاءنَا وَ َأ ْبنَاءكُ مْ } (�آل عمران:
 ،)61ولذلك ال تعار�ض بني خ�صائ�ص الكفار وامل�شركني وبني
قبول ما ي�صدر عنهم من �أقوال و�أفعال تتفق مع الإ�سالم وقيمه
ومبادئه ،والتعامل معهم على �أ�سا�س ذلك ،واملعيار يف ذلك قوله
تعالى{ :فَمَ ا اسْ َتقَامُو ْا لَكُ مْ فَاسْ َتقِيمُ و ْا َلهُمْ } (التوبة .)7 :والتعاون
معهم على عمارة الأر�ض ،والرغبة يف قبولهم دين احلق.

الحوار وت�أ�صيله في الإ�سالم:
مق�صود احل��وار هو التفاعل مع الآخرين من كل الثقافات
واحل�ضارات مما ينعك�س على الواقع وت�صل �آث��اره �إل��ى حياة
النا�س ،وما يحقق التفاعل بني الثقافات واحل�ضارات ،امل�ؤدي
�إلى التعارف الذي هو الأ�صل يف تعامل ال�شعوب والأمم بع�ضها
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مع بع�ض ،فقد خُ لقوا من نف�س واح��دة ،قال تعالى:

{يَا َأ ُّيهَا

َّاس ِإنَّا خَ َل ْقنَاكُ م مِّن ذَكَ ٍر وَ أُنثَى وَ جَ َع ْلنَاكُ مْ شُ عُوبًا وَ َقبَائِلَ ِل َتعَا َرفُوا}
الن ُ

(احل���ج���رات� .)29 :أم���ا م��ا ينطلق م��ن الإح�����س��ا���س بالتفوق
العن�صري� ،أو باال�ستعالء احل�ضاري ،والهيمنة الثقافية فلي�س
من احلوار املق�صود يف �شيء.
ولن تر�ضى الأمة الإ�سالمية �أن يكون تفاعلها احلواري غزواً،
�أو فر�ض ًا بالإكراه يف الدين �أو الثقافة الإ�سالمية� ،أو ذوبان ًا يف
ثقافات الأمم.
واحلوار بهذا املفهوم دعوة �إلى الت�شاور للو�صول �إلى �أهداف
نافعة بعيد ًا عن االنفرادية والتنافر واال�ستغالل والعزلة.
رُوي عن حامت الأ�صم  -رحمه اهلل  -قوله« :معي ثالث خ�صال
�أظهر بها على خ�صمي .قالوا وما هي؟ قال� :أفرح �إذا �أ�صاب
خ�صمي ،و�أحزن �إذا �أخط�أ  ،و�أحفظ نف�سي ال تتجاهل عليه»،
فبلغ ذلك الإمام �أحمد  -رحمه اهلل  -فقال�« :سبحان اهلل ما
�أعقله من رجل».
وتاريخ الإ�سالم ورجاله مليء باحلوارات ب�أنواعها ،ومع كل
فئات النا�س و�أ�صنافها ،ب�ضوابطها و�آدابها.
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م�شروعية الحوار
�إن �أ�سلوب احلوار يف القر�آن الكرمي ،يف �أكرث من �سياق بني
�أطرافه ،يفيد �أن احلوار غري مق�صود لذاته ،و�إمنا ي�ستهدف
الو�صول بالنا�س �إل��ى بيان احل��ق و�إب���رازه وتعميق الإمي��ان يف
النفو�س ،ورد الباطل وك�شفه وحتذيرهم منه ،انطالق ًا من
التقدير ملنزلة العقل ورف�ض التقليد الأعمى ،وه��ذا االعتبار
�أ�سا�س من �أ�س�س توجيه احلوار.
كما ُي�برز احل��وار عدة مفاهيم �أ�شار �إليها القر�آن الكرمي
و�أ�شارت �إليها مواقف ال�سنة النبوية ،منها:
�أوالً :االختالف بني النا�س �سنة من ال�سنن ،وهو �أمر واقع
م�شاهد بينهم ،فهم خمتلفون يف �أل�سنتهم و�ألوانهم وطباعهم
ومدركاتهم ومعارفهم وعقولهم ،وه��ذا االختالف الظاهري
الذي نوه به خالقهم دا ٌّل � -أي�ض ًا  -على اختالفهم يف الآراء
واالجتاهات والأغرا�ض ،وهو �سنة اهلل فيهم و�آيته التي نبه �إلى
َّاس ُأ َّم ًة وَ احِ دَ ًة وَ َال
حكمته فيها بقوله تعالى{ :وَ لَوْ شَ اء َرب َُّك جَ َلعَلَ الن َ
َيزَالُونَ مُخْ َت ِل ِف َني {ِ }118إ َّال مَن رَّحِ مَ َرب َُّك وَ لِذَ ل َِك خَ َل َقهُمْ } (هود:
.)119 - 118
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يقول الرازي يف تف�سري هذه الآية« :واملراد اختالف النا�س
يف الأدي��ان والأخ�لاق والأفعال» .ومع وجود هذا االختالف �إال
�أن للحق معامله ملن يطلبه بو�سائله التي يعلمها جميع العقالء.
{ َفهَدَ ى ال ّل ُه الَّذِ ينَ آ َمنُو ْا لمِ َا اخْ َت َلفُو ْا فِي ِه مِنَ حْالَقِّ ِبإِذْ ِن ِه وَ ال ّل ُه يَهْ دِ ي مَن

يَشَ اء ِإلَى ِصر ٍَاط مُّسْ َتق ٍِيم} (�سورة البقرة.)213 :
ثانياً :تقدمي �صورة من الأ�ساليب العملية التي مار�سها
الأن��ب��ي��اء والر�سل �أث��ن��اء دعوتهم النا�س �إل��ى ربهم يف ن�ص
كرمي مل يق�صد جمرد النقل التاريخي ،بل هي مواقف رائدة
لقدوات عملية يتلم�سها الإن�سان ك�أف�ضل �أ�ساليب احلوار عند
االختالف.
ث��ال�ث�اً :امل��ب��ادرة ب��احل��وار نحو الآخ���ر مفيد لطرح الفكرة
و�إي�ضاحها والدفاع عنها ،ومبد�أ عاملية الر�سالة املحمدية هو
الأ�سا�س الثابت الذي تقوم عليه عالقة امل�سلم مع �أهل الأديان
ال�سماوية ،ومنه تنبع الر�ؤية �إلى التعامل مع غري امل�سلمني كما يف
قوله تعالى{ :قُلْ إ مَِّنَا أَعِ ظُ كُ م بِوَ احِ دَ ةٍ أَن َتقُومُوا ِل َّل ِه َم ْثنَى وَ ُفرَادَى}
َاب َتعَالَوْ ْا ِإلَى
(�سب�أ ،)46 :وقوله �سبحانه وتعالى{ :قُلْ يَا أَهْ لَ الْكِ ت ِ
كَ لَمَ ةٍ سَ وَ اء َب ْي َننَا وَ َب ْينَكُ مْ }(�آل عمران )64 :كما �أن من حق نبي
الإ�سالم �أن يحمي �ساحته من الأفكار امل�ضادة.
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رابعاً :تقرير قاعدة را�سخة من قواعد �صرف الف�ساد عن
الأر�ض و�أهلها ،وهي قاعدة التدافع والتفاعل بني النا�س .وذلك
ْض
َّاس َبع َْضهُمْ ِب َبع ٍْض َّلفَسَ دَ ِت ا َألر ُ
يف قوله تعالى{ :وَ لَوْ َال َدفْعُ ال ّل ِه الن َ
وَ لَـكِ نَّ ال ّل َه ذُو ف َْض ٍل عَ لَى ا ْلعَالمَ ِنيَ} (البقرة .)251 :وقوله تعالى:
ات
َّاس َبع َْضهُم ِب َبع ٍْض َّلهُدِّ م َْت َصوَ امِعُ وَ ِبيَعٌ وَ َصلَوَ ٌ
{وَ لَوْ اَل َدفْعُ ال َّل ِه الن َ

وَ مَسَ اجِ دُ }(احلج )40 :وهذا التدافع يثري يف داخل امل�سلم روح
احل��وار لي�شعره ب�أن حم��اورة الآخرين هي ق�ضية ر�سالته التي
دلّ عليها القر�آن الكرمي وبيّنتها ال�سرية النبوية تطبيقاً ،ثم يف
�سري القادة الفاحتني من ال�صحابة فمن بعدهم التزام ًا ديني ًا
وانتهاجها �سيا�سة مع الآخرين.
خام�ساً :التزام �آداب احل��وار مع الآخ��ر من القول احل�سن
وح�سن اال�ستماع و�آداب الإن�صات واالح�ت�رام املتبادل وغري
ذلك ،كما يف قوله تعالى{ :وَ قُل ِّل ِعبَادِ ي َيقُولُو ْا ا َّلتِي هِ يَ أَحْ سَ نُ }
َّاس حُ سْ ناً} (البقرة{ ،)83 :وَ اَل
(الإ�سراء{ ،)53 :وَ قُولُو ْا لِلن ِ
جُتَادِ لُوا أَهْ لَ الْكِ ت ِ
َاب إ اَِّل بِا َّلتِي هِ يَ أَحْ سَ نُ } (العنكبوت.)46 :
�ساد�ساً :حتفل ال�سنة النبوية مبواقف املحاورة بني ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم والنا�س ،امل�سلم منهم وغري امل�سلم ،القريب
منهم والبعيد ،و�آثارها يف الهداية املرجوة �أو التهيئة لها .وهي
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الفائدة املتوخاة من احلوار  -ب�إقامة احلجة ودفع ال�شبهة  -يف
البالغ بالإ�سالم والدعوة �إليه كما يف قوله تعالى{ :وَ ْلتَكُ ن مِّنكُ مْ
ُأ َّم ٌة يَدْ عُ ونَ ِإلَى الخْ َ يْرِ }(�آل عمران.)104 :
�سابعاً :بالنظر �إلى ما ين�ش�أ من �ضعف حمتمل لدى املتلقي
الآخ��ر ب�سبب عدم تنوع ال��ر�ؤى والت�صورات من جهة ،وزيادة
االهتمامات التي توجه �إلى الإ�سالم يف مو�ضوعيته ومالءمته،
وتر�سمه ب�صورة املجايف ملنطق العقل امل�صادر حلرية الفكر من
جهة �أخرى ،ف�إن احلوار يكون حينئذ هو الأ�سلوب الأمثل امل�ستمد
من املنهج ال�شرعي الذي يج�سِّ د و�صول احل��وار �إلى هدفه يف
م�سار احلياة ،بق�صد الت�صحيح والت�صويب ،مع �سلوك منهج
احلكمة ،مع ما يحتاج �إليه من التعمق يف ق�ضاياه املتنوعة.

�أ�صول الحوار
الأ�صل الأول:
�سلوك الطرق العلمية والتزامها ،ومن هذه الطرق:
 -1تقدمي الأدلة املُثبتة �أو املرجحة للدعوى.
� -2صحة النقل يف الأمور املنقولة.
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ويف هذين الطريقني جاءت القاعدة احلوارية امل�شهورة�( :إن
كنت ناق ًال فال�صحة ،و�إن كنت مدعي ًا فالدليل) .ويف التنزيل
جاء قوله �سبحانه{ :قُلْ هَ اتُوا بُرْ هَ انَكُ مْ إِن كُ نتُمْ َصادِ ِقنيَ}(البقرة:
.)111

الأ�صل الثاني:
�سالمة كالم املناظر ودليله من التناق�ض؛ فاملتناق�ض �ساقط
بداهة .ومن �أمثلة ذلك ما ذكره بع�ض �أهل التف�سري من و�صف
فرعون ملو�سى عليه ال�سالم بقوله{ :سَ احِ ٌر أَوْ مَجْ نُونٌ }(الذاريات:
 .)39وهو و�صف قاله الكفار  -لكثري من الأنبياء مبا فيهم كفار
اجلاهلية  -لنبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم .وهذان الو�صفان
ال�سحر واجلنون ال يجتمعان ،وهذا تهافت وتناق�ض بينّ .
الأ�صل الثالث:
�أال يكون الدليل هو عني الدعوى ،لأنه �إذا كان كذلك مل يكن
دليالً ،ولكنه �إعادة للدعوى ب�ألفاظ و�صيغ �أخرى .وهذا حتايل
لإطالة النقا�ش من غري فائدة.
الأ�صل الرابع:
االتفاق على منطلقات ثابتة وق�ضايا مُ�سَ لَّمة .وهذه املُ�سَ لَّمات
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والثوابت قد يكون مرجعها �أنها عقلية بحتة ال تقبل النقا�ش عند
العقالء املتجردين؛ كحُ �سْ نِ ال�صدق ،وقُبحِ الكذب ،و�شُ كر املُح�سن،
ومعاقبة املُذنب� .أو تكون مُ�سَ لَّمات دينية ال يختلف عليها املعتنقون
لهذه الديانة �أو تلك .فينبني على هذا الأ�صل �أن الإ�صرار على
�إنكار املُ�سلَّمات والثوابت مكابرة قبيحة ،وجماراة منحرفة عن
�أ�صول احلوار واملناظرة ،ولي�س ذلك �ش�أن طالبي احلق.

الأ�صل الخام�س:
التجرُّد ،وق�صد احلق ،والبعد عن التع�صب ،وااللتزام ب�آداب
احلوار الذي يقود �إلى طريق م�ستقيم ال عوج فيه وال التواء� ،أو
هوى ،ومن مقوالت الإمام ال�شافعي املحفوظة( :ما كلمت �أحد ًا
قط �إال �أحببت �أن يُوفّق ويُ�سدّد ويُعان ،وتكون عليه رعاية اهلل
ّ
وحفظه ،وما ناظرين فبا َليْتُ ! �أَظَ هرَتِ احلجّ ُة على ل�سانه �أو
ل�ساين) ،ويقول الغزايل« :التعاون على طلب احلق يف الدين له
�شروط وعالمات منها� :أن يكون يف طلب احلق كنا�شد �ضالة،
ال يفرق بني �أن تظهر ال�ضالة على يده �أو على يد معاونه ،ويرى
رفيقه معين ًا ال خ�صماً ،وي�شكره �إذا عَ رَّفه اخلط�أ و�أظهر له
التع�صب
احلق» .واملق�صود من كل ذلك �أن يكون احلوار بريئ ًا من ّ
خال�ص ًا لطلب احلق.
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الأ�صل ال�ساد�س:
�أهلية املحاور ،فلي�س كل �أحد م�ؤه ًال للدخول يف حوار �صحيح
ي�ؤتي نتائج طيبة ،فال بد �أن يتحقق يف املحاور �أم��ران مهمان
هما:
�أوالً :الت�أهيل العلمي :فال ب ّد للمحاور �أن يكون عامل ًا بامل�س�ألة
التي يريد �أن يحاور فيها ،فال يجوز للإن�سان �أن يدخل �ساحة
احل��وار قبل �أن ي�ستكمل �أدوات��ه العلمية والعقلية ،ويجب على
من رزق العلم �أال ي�ستعمله �إال فيما ينفع ،كما قال حممد بن
احل�سني«:اعلموا رحمكم اهلل �أن من �صفة العامل العاقل الذي
فقهه اهلل يف الدين ونفعه بالعلم �أن ال يجادل وال يباري وال يغالب
بالعلم �إال من ي�ستحق �أن يغلبه بالعلم ال�شايف»(.)1
ثانياً :التكاف�ؤ بني املتحاورين� ،أي �أن يكونا متقاربني يف
ال�سوية العلمية والثقافية ،ويف العقل والفهم ،و�إال ف�إن الغلبة
�ستكون للجاهل ،و�سيطم�س احلق يف هذه املناظرة ،وال يظهر
للمتحاورين وال للحا�ضرين ،ويف ذلك يقول ال�شافعي رحمه اهلل:
«ما ناظرت عامل ًا �إال غلبته ،وما ناظرين جاهل �إال غلبني»(.)2
� )1أخالق العلماء ،الآجرى� ،ص .56
 )2الحوار في القر�آن الكريم ،محمد كمال الحويل� ،ص .24
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الأ�صل ال�سابع:
حتديد مو�ضوع احل��وار وم��واط��ن االخ��ت�لاف ،فقد يختلف
املتحاوران يف م�سائل عديدة ،ولي�س على م�س�ألة واح��دة ،ثم
يحدث احل��وار يف م�س�ألة �أخ���رى ،دون �أن يتفق على امل�س�ألة
الأولى ،فيت�شعب احلوار ويطول يف �أمور فرعية بعيدة عن مو�ضوع
املحاورة ،ولهذا يكون احلوار عائم ًا ال زمام له� ،سائب ًا ال ينتهي
�إلى نتيجة ،وا�ستمراره بهذه الطريقة يع ّد تبديد ًا للجهد و�إ�ضاعة
للوقت(.)1
قال الربيع بن �سليمان رحمه اهلل« :كان ال�شافعي �إذا ناظره
�إن�سان يف م�س�ألة فغدا �إلى غريها ،يقول :نفرغ من هذه امل�س�ألة
ثم ن�صري �إلى ما تريد»(.)2
الأ�صل الثامن:
قطعيّة النتائج ون�سبيَّتها :من املهم يف هذا الأ�صل �إدراك
�أن ال��ر�أي الفكري ن�سبيُّ الداللة على ال�صواب واخلط�أ،
وال��ذي ال يجوز عليهم اخلط�أ هم الأنبياء عليهم ال�سالم
فيما يبلغون عن ربهم �سبحانه وتعالى .وما عدا ذلك فيندرج
 )1الحوار �أ�صوله المنهجية ،و�آدابه ال�سلوكية� ،أحمد ال�صويان� ،ص .64
 )2تذكرة ال�سامع والمتكلم في �آداب العالم والمتعلم ،ابن جماعة� ،ص .40
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حتت املقولة امل�شهورة (ر�أيي �صواب يحتمل اخلط�أ ،ور�أي
الآخر خط�أ يحتمل ال�صواب) .وبناء عليه؛ فلي�س من �شروط
احل��وار الناجح �أن ينتهي �أحد الطرفني �إلى قول الطرف
الآخر.
ويف تقرير ذلك يقول ابن تيمية رحمه اهلل« :وكان بع�ضهم
يعذر كل من خالفه يف امل�سائل االجتهادية ،وال يكلفه �أن يوافقه
فهمه» ولكن يكون احلوار فا�ش ًال �إذا انتهى �إلى نزاع وقطيعة.

الأ�صل التا�سع:
الر�ضا والقبول بالنتائج التي يتو�صل �إليها املتحاورون،
وااللتزام اجلا ّد بها ،ومبا يرتتب عليها.
و�إذا مل يتحقق هذا الأ�صل كانت املناظرة �ضرب ًا من العبث
الذي ي�سترت عنه العقالء.
ي��ق��ول اب��ن عقيل(:وليقبل ك��ل واح���د منهما م��ن �صاحبه
احلجة؛ ف�إنه �أنبل لقدره ،و�أعون على �إدراك احلق و�سلوك �سبيل
ال�صدق) ،ويقول الإمام ال�شافعي ر�ضي اهلل عنه«:ما ناظرت
�أحد ًا فقبل مني احلجَّ ة �إال عظم يف عيني ،وال ردَّها �إال �سقط
من عيني».
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�آداب الحوار:
 -1التزام القول الح�سن ،وتجنب منهج التحدي والإفحام،
قال تعالى{ :وَ قُل ِّل ِعبَادِ ي َيقُولُو ْا ا َّلتِي هِ يَ أَحْ سَ نُ }(الإ�سراء)53 :
َّاس
{وَ جَ ادِ ْلهُم بِا َّلتِي هِ يَ أَحْ سَ نُ }( .النحل{ )125 :وَ قُولُو ْا لِلن ِ
حُ سْ ناً}( .البقرة.)83 :
وقال اهلل لنبيه �صلى اهلل عليه و�سلم{ :وَ إِن جَ ا َدلُوكَ َفقُلِ ال َّل ُه
أَعْ لَمُ بمِ َا َتعْمَ لُونَ { }68ال َّل ُه يَحْ كُ مُ َب ْينَكُ مْ يَوْ َم ا ْل ِقيَا َم ِة فِيمَ ا كُ نتُمْ فِي ِه

تَخْ َت ِلفُونَ } (احلج.)69 - 68 :
وقوله{ :وَ ِإنَّا أَوْ ِإيَّاكُ مْ َل َعلَى هُدً ى أَوْ فِي َضلاَ ٍل ُّمبِنيٍ }(�سب�أ:
 .)24مع �أن بطالن ما هم عليها ظاهر ،وحجتهم داح�ضة.

 -2االلتزام بوقت محدد في الكالم:
حتى ال يخرج عن ح��دود اللباقة والأدب وال��ذوق الرفيع.
يقول ابن عقيل يف كتابه فن اجلدل« :وليتناوبا الكالم مناوبة
ال مناهبة ،بحيث ين�صت املعرت�ض للمُ�ستَدِ لّ حتى يفرغ من
تقريره للدليل ،ثم املُ�ستدِ ُّل للمعرت�ض حتى يُقرر اعرتا�ضه،
وال يقطع �أحد منهما على الآخر كالمه و�إن فهم مق�صوده من
بع�ضه».
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 - 3ح�سن اال�ستماع و�أدب الإن�صات وتجنب المقاطعة:
وقد قال احل�سن بن علي البنه ،ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني« :يا
بنّي �إذا جال�ست العلماء؛ فكن على �أن ت�سمع �أحر�ص منك على �أن
تقول ،وتعلم حُ �سْ نَ اال�ستماع كما تتعلم ح�سن الكالم ،وال تقطع على
�أحد حديث ًا  -و�إن طال  -حتى يمُ �سك) .ويقول ابن املقفع( :تعلم
حُ �سن اال�ستماع كما تتعلم ح�سن الكالم؛ ومن ح�سن اال�ستماع:
�إمهال املتكلم حتى ينق�ضي حديثه .وقلة التلفت �إلى اجلواب.
والإقبال بالوجه .والنظر �إلى املتكلم .والوعي ملا يقول).
 -4تقدير الخ�صم واحترامه:
ينبغي يف جمل�س احلوار الت�أكيد على االحرتام املتبادل من
الأط��راف ،و�إعطاء كل ذي حق حقه ،ف�إن هذا يقود �إلى قبول
احلق ،والبعد عن الهوى� ،أما انتقا�ص الرجال وجتهيلها ف�أمر
مَ عيب محُ رّم.
 -5ح�صر المناظرات في مكان محدود:
ومما ا�ستدل به على ذلك قوله تعالى{ :قُلْ إ مَِّنَا أَعِ ظُ كُ م بِوَ احِ دَ ةٍ أَن
َتقُومُوا ِل َّل ِه َم ْثنَى وَ ُفرَادَى ثُمَّ َت َتفَكَّ رُوا} (�سب�أ .)46 :قالوا :لأن الأجواء
اجلماهريية واملجتمعات املتكاثرة تُغطي احلق ،وت�شوِّ�ش الفكر.
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 -6الإخال�ص:
فعلى املحاور �أن يوطّ ن نف�سه ،ويُروّ�ضها على الإخال�ص هلل يف
كل ما ي�أتي وما يذر يف ميدان احلوار وحلبته.
ثقافة الحوار في الح�ضارة الإ�سالمية
�إن بناء �شخ�صية امل�سلم املرتبط بر�سالته ،امللتزم يف مواقفه
ب�أحكامها مع املجتمع من حوله يحتاج �إلى تنمية ثقافة احلوار
لديه كقيمة من قيم احل�ضارة الإ�سالمية امل�ستندة �أ�سا�س ًا �إلى
مبادئ الدين احلنيف وتعاليمه ،ليعي�ش بني النا�س الإ�سالم
عقيدة و�سلوك ًا و�شعوراً ،وهو تعبري عن �أبرز �سمات ال�شخ�صية
الإ�سالمية ال�سويَّة ،وه��ي �سمة الت�سامح ،ال مبعنى التخاذل
وال�ضعف والهزمية النف�سية ،ولكن مبعنى الرتفع عن ال�صغائر،
والت�سامي على ال�ضغائن ،والتجايف عن الهوى والباطل.
ويف ظل هذا املفهوم ف�إن قواعد احلوار يف �شخ�صية امل�سلم
تقوم على قواعد ثالث:
القاعدة الأول��ى :الإميان باهلل ور�سوله وكتابه ،وتقوى اهلل،
والتوا�ضع له �سبحانه ،والثقة يف ن�صره ،واالعتزاز باحلق والت�شبث
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به ،يقول تعالى يف حمكم التنزيل{ :وَ ِل َّل ِه ا ْل ِع َّز ُة وَ ِلرَسُ و ِل ِه وَ ِللْمُ ؤْ ِم ِن َني
وَ لَكِ نَّ المْ ُنَا ِف ِق َني اَل َي ْعلَمُ ونَ } (املنافقون )8 :ويقول �سبحانه{ :مَن
كَ انَ يُرِ يدُ ا ْل ِع َّز َة َف ِل َّل ِه ا ْل ِع َّز ُة جَ مِ يعًا} (فاطر )10 :وبقوله تعالى{ :وَ َال

ُنك قَوْ ُلهُمْ إِنَّ ا ْل ِع َّز َة ِل ّل ِه جَ مِ يعًا هُوَ السَّ مِ يعُ ا ْل َعلِيمُ }(يون�س.)65 :
يَحْ ز َ
القاعدة الثانية :الت�أدب ب�أخالق الإ�سالم ،والت�أ�سي ب�سرية
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�سرية �صحابته الكرام يف احلوار،
وخماطبة النا�س من منطلق الإميان بوحدة النوع الإن�ساين �أوالً،
قال �صلى اهلل عليه و�سلم(:كلكم لآدم و�آدم من تراب) .واملجادلة
بالتي هي �أح�سن ثانياً ،يقول تعالى{ :ادْ عُ ِإلِى سَ بِيلِ َرب َِّك ب حِْالِكْ مَ ِة
وَ المْ َوْ عِ ظَ ِة حْالَسَ َن ِة وَ جَ ادِ ْلهُم بِا َّلتِي هِ يَ أَحْ سَ نُ } (النحل{ ،)125 :وَ اَل
َاب إ اَِّل بِا َّلتِي هِ يَ أَحْ سَ نُ }(العنكبوت.)46 :
جُتَادِ لُوا أَهْ لَ الْكِ ت ِ
القاعدة الثالثة :ن�شدان احلق والبحث عنه وال�سعي �إلى
احلقيقة والتما�سها ،والق�صد �إلى ما فيه ال�صالح العام من �شتى
الطرق التي لي�س فيها انحراف عن حمجة ال�شرع ،ومبختلف
الو�سائل التي حتقق م�صالح العباد وال��ب�لاد ،يقول احلافظ
الذهبي�« :إمن��ا و�ضعت املناظرة لك�شف احل��ق ،و�إف��ادة العامل
الأذكى العلم ملن دونه وتنبيه الأغفل الأ�ضعف».
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الخاتمة:
على الرغم من الطبيعة املت�شعبة للحوار ،ف�إنه لي�س تع�سف ًا
يف املناظرة �أو مماحكة يف املجادلة ،ولكن �صيغة جامعة،
و�أ�سلوب ًا من �أ�ساليب التقارب والتجاوب والتفاعل؛ ولذلك
ف��إن من �شروط احل��وار اجل��اد الهادف �أن يت�صف باحلكمة
واملوعظة احل�سنة ،ويف ال�سياق القر�آين ُتتَّبع الدعوة �إلى اهلل
باحلكمة واملوعظة احل�سنة ،واملجادلة بالتي هي �أح�سن ،كما
يف قوله تعالى{ :ادْ عُ ِإلِى سَ بِيلِ َرب َِّك ب حِْالِكْ مَ ِة وَ المْ َوْ عِ ظَ ِة حْالَسَ َن ِة
وَ جَ ادِ ْلهُم بِا َّلتِي هِ يَ أَحْ سَ نُ } (النحل .)125 :وينطبق هذا على
احلوار انطباق ًا كامالً ،وبهذا املعنى ،ف�إن احلوار قوة و�سالح
من �أ�سلحة ال�سجال الثقايف واملناف�سة احل�ضارية ،وهو و�سيلة
ناجحة من و�سائل الدفاع عن امل�صالح العليا للأمة ،و�شرح
ق�ضاياها ،و�إبراز اهتماماتها ،وتبليغ ر�سالتها ،و�إذا كان احلوار
�أ�ص ًال ثابت ًا يف احل�ضارة الإ�سالمية ف�إنه من مبادئ ال�شرع
َاب َتعَالَوْ ْا ِإلَى
احلنيف ا�ستناد ًا �إلى قوله تعالى {:قُلْ يَا أَهْ لَ الْكِ ت ِ
كَ لَمَ ةٍ سَ وَ اء َب ْي َننَا وَ َب ْينَكُ مْ َأ َّال َن ْعبُدَ ِإ َّال ال ّل َه وَ َال ن ُْشرِ كَ ِب ِه شَ ْيئًا وَ َال َيتَّخِ ذَ
ْضنَا َبعْض ًا َأ ْربَابًا مِّن دُونِ
َبع ُ
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يف عمقها وجوهرها ،ويف مغزاها ومعناها ،دعوة �إلى احلوار
الراقي الهادف.
وعلى هذا ف�إن احلوار الذي ندعو �إليه وندخل فيه ونتبناه هو
الذي ي�ستمد من الإ�سالم روح االعتدال ،لأن �أحكام الإ�سالم
ت�سودها روح االعتدال ،فهي تنبذ التطرف؛ ووردت الكثري من
الآيات القر�آنية يف موا�ضع خمتلفة ت�شري �إلى هذا ،منها قوله
َّاس}
تعالى{ :وَ كَ ذَ ل َِك جَ َع ْلنَاكُ مْ ُأ َّم ًة وَ سَ طً ا ِّلتَكُ ونُو ْا شُ هَدَ اء عَ لَى الن ِ
(البقرة .)143 :وهكذا ،ف�إن احلوار يف �شريعة الإ�سالم ،ويف
مفهوم الفكر الإ�سالمي ،هو احلوار الذي ينزع منزع الو�سطية
واالع��ت��دال ،ا�ستمداد ًا من دالل��ة لفظ ح��رف ال��ق��ر�آن يف الآية
الكرمية ،فهو حوار بالكلمة الراقية ،وباملنهج ال�سوي ي�سهم يف
تعميق وعي الإن�سان ،ويثري فيه القابلية لالقتناع والإقناع ب�شكل
معرتف للآخرين بحقهم يف التفكري
ٌ
تدريجي بعيد عن االنفعال،
بطريقتهم ،وبهذا يوجد املجتمع الإ�سالمي املتوازن الذي يقود
الآخرين معه �إلى تنمية جوانب اخلري والقيم الإن�سانية امل�شرتكة،
ويعظم التم�سك مبكارم الأخ�لاق ،لريتكز اجلميع على احلق.
واهلل الهادي �إلى �سواء ال�سبيل ،و�صلى اهلل على نبينا حممد
وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
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الحوار والتعاي�ش بين �أتباع الديانات والثقافات
�أ.د .عز الدين �إبراهيم*

 -1من الحرب �إلى طاولة المفاو�ضات:
�أ -بعد �أن و�ضعت احلربان العامليتان الأخريتان �أوزارهما،
ال�صعداء ،وح��اول �أن يخرج من دوام��ة احلروب
تنفَّ�س العامل ُّ
وال�صدامات ال�سيا�سية والع�سكرية� ،إلى حالة من امل�ساملة واملهادنة
والأم���ان ،وح��ل اخلالفات باجللو�س ح��ول مائدة املفاو�ضات،
و�إقامة عالقات التفاهم الناعم بني الدول وال�شعوب.
و�أ�صبح التوجه ال�سيا�سي املتمدن احلديث هو التفاو�ض ال�سلمي
* م�ست�شار ال�ش�ؤون الثقافية بدولة الإمارات العربية المتحدة� .أتم درا�سته في جامعتي القاهرة وعين
�شم�س ونال دكتوراه الآداب من جامعة لندن .تقلد عدة مواقع من الإدارات التعليمية والثقافية في عدد من
الدول العربية .عمل �أ�ستاذ ًا للأدب العربي بجامعة الملك �سعود  ،ودرَّ�س علوم القر�آن في جامعتي �أك�سفورد
وميت�شيجان �آن �آربور بالواليات المتحدة  .له �صلة وثيقة بحوار الأديان والح�ضارات  .من كتبه المن�شورة
ترجمات �إلى الإنجليزية لعدد من كتب الحديث النبوي ( .م�صر) .
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بني الدول املتحالفة� ،إما مبا�شرة و�إما مبعاونة اللقاءات الدولية
من خالل «ع�صبة الأمم» �أو ًال ثم منظمة الدول املتحدة �أخرياً.
ب -وعا�ضد ه��ذا التوجه �أو انبثق عنه �صياغة جمموعة
من املفاهيم وال�شعارات وال�برام��ج الوفاقية ،ومنها� :شعار
(الـ � Détenteأي التهدئة و � Raproachementأي التقارب
الودادي) وهو تعبري فرن�سي �أقره الرئي�سان الأمريكي نيك�سون
وال�سوفيتي بريجينيف ،و�شعار (� Coexistenceأي التعاي�ش)
ال��ذي �أطلقه الرئي�س ال�سوفيتي خ��وروت�����ش��وف ،ث��م ط��وره يف
التفا�صيل الرئي�س ال�صيني دجن زبوبنبج Deng Xiaoping
فجعله �( )One Country - Two Systemsأي دولة واحدة
حتت�ضن نظامني اقت�صاديني خمتلفني بالإ�شارة �إلى حالة �إقليم
هوجن كوجن الذي عاد �إلى ال�صني ال�شيوعية مع احتفاظه بالنظام
الر�أ�سمايل) ،و�أخري ًا �شعار (االنفتاح وال�شفافية) الذي نادت
به معظم الدول وبلوره الرئي�س ال�سوفيتي جوربات�شوف بالتعبري
الرو�سي ( .)Glasnostولي�س بعيد ًا عن ذلك قيام االحتادات
االقت�صادية يف ال��غ��رب �أو ًال ث��م ال�شرق الأق�����ص��ى و�أ�شهرها
(االحتاد االقت�صادي الأوروبي) الذي �سبق (االحتاد الأوروبي)
ورمب��ا ت�سبب يف قيامه ،ثم �شعار (العوملة) ال��ذي ما زال قيد
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التنقيح حتى ترتا�ضى به دول العامل وي�ؤدي �إلى تن�سيق تعاونها
االقت�صادي.
وع��ن طريق اجلمعية العمومية وجمل�س الأم��ن يف منظمة
الدول املتحدة� ،أ�صبح خيار (التفاو�ض) واجللو�س حول الطاولة
الواحدة هو البديل املختار املرت�ضى بني دول العامل ،ومع �أن هذه
الدول ال تزال حتتفظ ب�أ�سلحة الردع ،وت�ستمر يف تطوير الإنتاج
الع�سكري ،وت�ضع �أ�صابعها على زناداتها ،ف�إن م�سرية التفاو�ض
والتعاي�ش ت�سري حمفوفة بر�ضا ال�شعوب ومتنياتها بعدم اللجوء
�إلى احلروب.

 -2من �صدام الح�ضارات �إلى الحوار الديني والح�ضاري:
�أ -وك��ان طبيعي ًا �أن يوجد مع التوجه ال�سيا�سي من احلروب
�إل��ى التفاو�ض ،توجه م�شابه على ال�صعيد الديني واحل�ضاري،
بالعدول عن الت�صادم �إلى احلوار .وقد تبلور هذا التوجه بوجود
ثالثة حماور �أو حوارات رئي�سة هي :احلوار الن�صراين الإ�سالمي،
وح��وار احل�ضارات ،واحل��وار بني �أهل جميع الأدي��ان والثقافات،
وكلها تهدف يف النهاية �إلى ترميم العالقات الروحية والفكرية
واحل�ضارية ،و�إقامة ال�سالم والتفاهم والت�سامح بني الب�شر �أجمعني
رغم اختالف انتماءاتهم ومعتقداتهم وتنوع ح�ضاراتهم.
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ب -ونق�صد مبحور احلوار الن�صراين الإ�سالمي ،النداء الذي
�صدر عن الباب بول�س ال�ساد�س ،امل�سمى ،Ecclesiam Suam
يف � 6أغ�سط�س 1964م ،بناء على مقررات املجمع امل�سكوين الثاين
للفاتيكان الذي تر�أ�سه البابا يوحنا الثالث والع�شرون ،والذي
يذكر الدين الإ�سالمي باخلري ،من حيث دعوته �إلى عبادة اهلل
الواحد ،وما تت�ضمنه تعاليمه من عبادات كال�صالة وال�صيام،
وما ي�ؤكده من قيم خلقية ،كما نادت مقررات هذا املجمع بن�سيان
ما�ضي الت�صادم بني الن�صرانية والإ�سالم .وقد توالى الت�أييد
لهذا النداء الوفاقي من جممع الكنائ�س الن�صرانية يف جنيف
والكني�سة الإجنليكية يف �إجنلرتا .وو�ضعت �آليات جادة ملتابعة
تنفيذ هذا النداء يف الفاتيكان ب�إن�شاء (�أمانة ال�سر ل�ش�ؤون غري
الن�صارى) و(دائ��رة احلوار مع ال�شعوب ذوات العقائد احلية
والأيديولوجيات)(.)1
جـ  -وجتاوب العامل الإ�سالمي مع هذا النداء ،ورحب باحلوار
املقرتح ب�صفة عامة ،ولكن �أبرز جتاوب هو ما جاء من اململكة
العربية ال�سعودية واجلماهريية العربية الليبية .فقد قامت
1) The Vatican, Ecclesian Suam, 1964.
Living Faiths and the ecumenical Movement, World Council of Churches
Geneva 1971.
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رابطة العامل الإ�سالمي يف ال�سعودية بت�شكيل وفد برئا�سة �أمينها
العام ال�شيخ حممد احلركان وي�ضم الدكتور معروف الدواليبي،
وزار هذا الوفد مراكز احلوار الن�صرانية يف الفاتيكان ،وجنيف،
وباري�س ،و�سرتا�سبورج وقامت ح��وارات جادة مدونة� ،صدرت
بالعربية والإجنليزية والفرن�سية حتت عناوين (ندوات علمية)
و (Conferences on Moslem Doctrine and Human
(.)1
)Rights in Islam
كما �أن اجلماهريية العربية الليبية قد نظمت م�ؤمتر ًا مو�سع ًا
يف طرابل�س 1976م ح�ضره ب�ضع مئات من العلماء والباحثني
امل�سلمني والن�صارى ،وق��د دون��ه الفاتيكان وو�صف جمرياته
يف �إ�صدار بتاريخ �أكتوبر 1978م ،وا�ستتبع ذلك عقد حلقات
وندوات حوارية يف عدد كبري من املدن الن�صرانية والإ�سالمية
على مدى الأربعني �سنة املا�ضية .ومعظم هذه احللقات والندوات
موثقة لدى الن�صارى لوجود الآليات املتخ�ص�صة التي �أ�شرنا �إلى
بع�ضها ،يف الوقت الذي يقل التوثيق من اجلانب الإ�سالمي �إال
يف الكتابات الفردية التي ت�ضمنتها كتب بع�ض العلماء امل�سلمني
عن احلوار.
1) Conferences on Moslim Doctrine and Human Rights in Islam, Dar alKitab al- Lubnani, Beitut, 1973.
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د -وقد كانت للحوار الإ�سالمي الن�صراين بال �شك �إيجابيات
و�سلبيات� ،سبق يل �أن كتبت عنها ،و�أكتفي هنا بذكر �أهمها .فمن
الإيجابيات ك�سر حاجز التباعد الذي �أعقب احلروب ال�صليبية
وحركة اال�ستعمار املبطنة ولو جزئي ًا بدوافع دينية ،ومنها �إن�شاء
عالقات �شخ�صية بني رجاالت الفريقني ت�ساعد على التفاهم
واال�ستمرارية ،وقيام التعاون بني امل�سلمني والن�صارى يف القيم
املتفق عليها بني �أهل الأديان و�إبرازها يف امل�ؤمترات الفكرية مثل:
�أهمية الإميان ،والعناية بالأ�سرة ،وحتا�شي املنكرات وال�شذوذات
اخللقية ،وتر�شيد البحوث العلمية لتحا�شي الإ�ضرار بالب�شر،
وحماية احلياة الب�شرية من الإجها�ض غري امل�برر ،واخللقة
الإن�سانية من اال�ستن�ساخ واال�ستنبات الع�ضوي ،و�أخري ًا ولي�س
�آخر ًا التو�صل �إلى �أجندة حلوارات امل�ستقبل ،بت�صفية النوايا،
والواقعية يف الآمال ،وحذف احلوارات التي تنك�أ اجلروح وتزيد
الطني ِب َّلةً.
ومن �سلبيات هذا احل��وار ،التورط �أحيان ًا يف ح��وارات تثري
ال�شكوك حول املق�صود من احلوار ،هل هو التفاهم �أو التب�شري،
ومنها طول الزمن دون نتائج ملمو�سة مما حملني على كتابة
ورقة عمل لإحدى ندوات احلوار عنونتها «بعد �أربعني �سنة من
53

الحـوار بين أتباع األديان

احل��وار الإ�سالمي الن�صراين :ما اجل��دوى وما امل�ستقبل»(.)1
و�أخ�ير ًا �أي�ض ًا ولي�س �آخ��ر ًا وقوع احل��وارات بالتزامن مع �إحياء
العداوات مب�ساندة عدد من الدول الن�صرانية وخا�صة الواليات
املتحدة الأمريكية لإ�سرائيل والتحيز معها وجتاهل حقوق
العرب .وتطلب الأمر �سنوات طويلة خمزنة قبل �أن ي�أتي رئي�س
�شجاع هو باراك �أوباما ليبني نيته يف التعامل العادل املتوازن بني
طريف النزاع وهذا هو �أق�صى املراد منه.
هـ -على �أن نقطة ال�ضعف الكربى يف هذا النوع من احلوار
هي فقدان (التعريف) الذي يلزم املتحاورين بحدود ال يُ�سمح
بتجاوزها مثل التب�شري ،والتلفيق الديني ،وق��د ت�شجع �أحد
الباحثني الن�صارى ،وهو العامل الرنويجي الدكتور هالتكروتز
فكتب بحث ًا من�شور ًا ( )2ك�شف فيه �أن العالقة بني الن�صرانية
والإ�سالم بد�أت حقيقة مبحاولة (التب�شري) ال�صريح كما ظهر
يف م�ؤمتر �أدن�برة �سنة 1910م وم�ؤمتر تامربام /الهند �سنة
1938م ،وغريهما .و�أعقب ذلك حماولة تب�شريية خمففة ميكن
 )1عز الدين �إبراهيم :بعد �أربعين �سنة من الحوار الإ�سالمي الن�صراني ،ما الجدوى وما
الم�ستقبل ،ط  ،2دار الفجر� ،أبو ظبي 2006م.

2) Carl f. Hallencreutz, Living Faiths, W.C.O.C, pp. 57 - 71, Geneva
1971.
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ت�سميتها (الب�شارة) اعتماد ًا على نظرية �أن امل�سيح (يعمل من
داخل املعتقدات) بق�صد ت�صحيحها ،ومقت�ضى هذه النظرية هو
طرح الأفكار الن�صرانية يف مواجهة املتعقدات الدينية الأخرى،
ومنها الإ���س�لام��ي��ة ،على ظ��ن �أن ه��ذه امل��واج��ه��ة ���س��ت���ؤدي �إلى
الت�صحيح �أو التعديل �أو �أي درجة �أخرى من التقريب ،فلما مل
ينجح (التب�شري) وال (الب�شارة) ،جاءت فكرة (احلوار) ،وعليها
ر�شحات من الأفكار التي �سبقتها .لذلك فقد حر�ص املحاورون
امل�سلمون يف طرابل�س الغرب 1976م على �صياغة تعريف قبله
اجلميع من ن�صارى وم�سلمني ،وهو يدعو �إلى االقت�صار على
تبادل املعلومات ،وعدم امل�سا�س باملعتقدات ،والتعامل املتبادل
باملودة واالحرتام ( .)1ثم حُ �سِّ ن هذا التعريف فيما بعد مبا تبناه
(الفريق العربي للحوار الإ�سالمي الن�صراين) ومقره بريوت،
من �ضرورة اقت�صار احلوار على حتقيق (العي�ش امل�شرتك) بني
�أتباع الدينني لي�س غري.
وميكن القول� :إن م�سرية احلوار الن�صراين الإ�سالمي  -كما
�سمي باعتبار املن�ش�أ  -قد �أ�سهمت يف ت�أكيد �أهمية (احلوار)
 )1عز الدين �إبراهيم :كيف نعمل على �إزالة الأحكام الم�ستبقة الخاطئة� ،ص  ،19مطبعة
الظواهر� ،أبوظبي 1977م.
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بني امل�سلمني والن�صارى ،واعتباره اخليار الإ�سرتاتيجي الأوحد
للعالقات فيما بينهما ،وعدم االرتكا�س يف الت�صادم والتناحر.

 -3حوار الح�ضارات خا�صة:
�أ -عُ ��ن��يَ الباحثون يف ���ش���ؤون احل�����ض��ارات ،خا�صة خالل
العقود الأخرية بدرا�سة احل�ضارات العاملية من حيث �أعدادها
و�أمناطها ،وكذلك من حيث عالقاتها فيما بينها .من �أبرز
ه���ؤالء العامل الأمل��اين �أوزوال��د �ش ِبنْجلر Oswald Spengler
الذي قال يف كتابه (انحطاط الغرب) �أن احل�ضارات العظيمة
الكربى ت�سع ،هي امل�صرية ،والبابلية ،والهندية ،وال�صينية،
والكال�سيكية (ويعني بها اليونانية والرومانية) ،والعربية،
واملك�سيكية ،والغربية ،والرو�سية ،والأهم بني هذه احل�ضارات
ثالث هي :الكال�سيكية ،والعربية ،والغربية.
وجاء من بعد �ش ِبنْجلر الذي كتب ما كتب �سنة 1918م ،علماء
�آخرون ،زادوا العدد �إلى ع�شر� ،أو ركزوه يف ح�ضارة واحدة على
�أ�سا�س وحدة الفكر الإن�ساين جوهري ًا مع تعدد �صوره تعبريياً،
وتو�سع �أرنولد تُوي ْنبِي الإجنليزي  Arnold Toynbeeفجعل
احل�ضارات �إحدى وع�شرين(.)1
 )1ق�سطنطين رزيق :معركة الح�ضارة ،بيروت� ،ص  60وما بعدها.
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ب� -أما عن عالقات احل�ضارات فيما بينها ،فهي عالقات
تعارف وت��داخ��ل ،وتكامل� ،إم��ا بحكم اجلغرافيا كتقارب
اليونان وال��روم��ان ،وتقارب العرب والفر�س ،و�إم��ا بحكم
اجلهود املبذولة لتحقيق هذا التقارب عن طريق الرحالت
اال�ستك�شافية ،وقوافل التجارة ،ونقل الكتب العلمية وغريها
مما هو مف�صل يف تاريخ احل�����ض��ارات ،وتع ُّد (احل�ضارة
العربية الإ�سالمية) مث ًال وا�ضح ًا لتقارب احل�ضارات بالنقل
والتكامل فيما بينها .وقد ف�صل ذلك الأ�ستاذ �أحمد �أمني يف
(�ضحى الإ�سالم) فبني النقل املتبادل
اجلزء الأول من كتابه ُ
مع احل�ضارات اليونانية وال�صينية والفار�سية ،ومبزج ذلك مع
الثقافة العربية ،ظهرت ال�صيغة املتكاملة للح�ضارة العربية
الإ�سالمية العتيدة ،ومل تتحفظ احل�ضارة العربية يف النقل،
و�إمنا حتفظت يف اله�ضم والتمثُّل مبا يبقي الدين الإ�سالمي
م�صون ًا والهوية العربية الإ�سالمية متميزة وم�ستقلة ،وما
عدا ذلك فعطاء احل�ضارات خ��وان من اخل�يرات مفتوح،
ن�أخذ منه ما يفيد وندع ما ي�ضر ،و�صدق ر�سولنا �صلى اهلل
عليه و�سلم بقوله« :احلكمة �ضالة امل�ؤمن� ،أنى وجدها فهو
�أحق النا�س بها».
57

الحـوار بين أتباع األديان

جـ -وقد ظل مفهوم التعدد احل�ضاري والتكامل فيما بينهما
قائماً� ،إل��ى �سنة 1993م ،بعد انهيار االحت��اد ال�سوفيتي� ،إذ
خرج �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف الواليات املتحدة الأمريكية
�صمويل هنتجتون بنظرية (�صراع احل�ضارات) .ومن يراجع
كتابات الباحث املذكور قبل كتابته لهذه النظرية وبعدها يجد
�أن الرجل ت�سيطر عليه فكرة (ال�صراع والت�صادم) التي يراها
قد �صنفت التاريخ الإن�ساين؛ بدء ًا بال�صراع بني امللوك واحلكام
والأم��راء ،ثم الت�صادم بني الدول وال�شعوب ،ثم الت�صادم بني
الأيديولوجيات (ال�شيوعية والر�أ�سمالية) ،و�أخ�ير ًا ال�صراع
بني احل�ضارات .واقت�ضاه ذلك �أن يح�صر احل�ضارات يف ثمان
هي :الغربية ،والالتينية الأمريكية ،والكونفو�شية ،واليابانية،
والهندو�سية ،والإ�سالمية ،والأرثوذك�سية ال�سالفية ،والأفريقية.
و�أجمل املواجهة احل�ضارية بعبارة خمت�صرة هي (الغرب يف
مواجهة الآخ��ري��ن  The West V. The Restولكنه اختار
للمواجهة الفورية �أن تكون بني الغرب والكونفو�شية (وق�صد بها
ال�صني) وبني الغرب والإ�سالم .و�أعطى الأولوية للحالة الأخرية،
فيكون بذلك قد �أعطى الغرب (عدو ًا جديداً) بعد انهيار العدو
ال�شيوعي ،و�إذا �أراد الغرب �أن يتو�سع فال�صني مر�شحة لذلك.
58

الحـوار بين أتباع األديان

د� -إن نظرية هنتجتون غري �أمينة �أو دقيقة من حيث ت�سمية
احل�ضارات ،وغري مربرة من حيث الت�أكيد على حتمية ال�صراع.
فهو �أو ًال مل يعتمد يف ت�صنيف احل�ضارات على �أي معيار علمي
مذكور .ولي�س جتني ًا �أن نراه قد نقل ت�صنيف (�شبنجلر) ب�إنقا�صه
من ت�سع ح�ضارات �إلى ثمان .واحل�ضارة التي مل يذكرها هي
احل�ضارة اليونانية الرومانية التي هي العمود الفقري للح�ضارة
الغربية .كما �أنه غيرَّ ت�سميات �شبنجلر ف�أطلق على (ال�صينية)
ت�سمية (الكونفو�شية) و�أطلق على الرو�سية ت�سمية (الأرثوذك�سية
ال�سالفية) ولعله ق�صد بت�سمية الكونفو�شية الرتكيز على ال�صني
وع��زل اليابان ،مع �أن فل�سفة كونفو�شيو�س ،وكذلك الديانة
البوذية قد �شاعتا يف ال�صني واليابان معاً .ثم لعله ق�صد بعبارة
(الأرثوذك�سية ال�سالفية) �أن ي�ضم �إل��ى رو�سيا �أ�شباهها يف
التوجه ال�سيا�سي املتاخمني وكذلك �أهل البلطيق ،فالرجل فيما
يبدو مدفوع باعتبار �سيا�سي ،لأن بحثه يف البداية كان تقرير ًا
�سيا�سي ًا ن�شره يف جملة (ال�ش�ؤون ال�سيا�سية Foreign Affairs
 )Magazineثم حوله �إلى كتاب .و�أما ادعا�ؤه بحتمية ال�صراع
احل�ضاري فلم ي��ورد له ال يف مقال الدورية ال�سيا�سية وال يف
الكتاب النظري �أي تربير علمي .فلو كان يريد مراجعة التاريخ
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احل�ضاري ،فهو تاريخ تعارف وتناقل وتكامل ورمبا تناف�س بني
احل�ضارات ،ولي�س تاريخ �صراع .ولو �أراد �أن ي�ستخدم معيار ًا
�آخر غري الإ�سقاط التاريخي على امل�ستقبل ،فقد كان من واجبه
�أن يبني ذلك وي�سوق الأدلة عليه.
ولنا �أن نظن �أن الرجل �إم��ا �أن يكون باحث (م�برِّرات)،
وال��ت��اري��خ م��ل��يء بباحثي (امل��ب�ررات) ك��ه���ؤالء ال��ذي��ن ب��رروا
(احل���روب ال�صليبية) قدمي ًا وكذلك الذين ب��رروا (حرب
العراق) م�ؤخراً؛ و�إما �أن يكون �سيكلوجي ًا من �أ�صحاب الفكر
الت�شا�ؤمي الذين يت�صورون العدوان قائم ًا يف كل حلظة .وقد
ذكر ذلك بع�ض الباحثني الفرن�سيني الذين �سموا هنتجتون
(نبي الت�شا�ؤم  ،)Prophete de Malheurكما �أن �صحيفة
ال�ش�ؤون الدولية يف مار�س �سنة 1966م و�صفت النظرية ب�أنها
نظرية للتع�صب امل�ضاد Prejudice as a Social Science
 .Theoryويقوي الظن ال�سيكولوجي �أن الرجل دعا يف كتاب
الحق �سنة 2004م ،وعنوانه «من نحن :حتديات الهوية الوطنية
الأمريكية»� ،إلى احلذر من الهجرة الالتينية التي قد «تق�سم
الأمريكيني ق�سمني ،واحل�ضارة ح�ضارتني ،واللغة لغتني» ،وهو
كالم وا�ضح الت�شنج.
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هـ  -وجاء الرد على نظرية الت�صادم من العامل الإ�سالمي ،يف
القمة الإ�سالمية الثامنة يف طهران �سنة 1998م� ،ضمن خطاب
للرئي�س حممد خامتي ،الذي دعا �إلى (حوار احل�ضارات) ال �إلى
ت�صادمها ،وعزز ذلك بعقد مائدة م�ستديرة �شارك فيها الأمني
العام ملنظمة الدول املتحدة يف مقرها ،وتال ذلك �صدور قرار
اجلمعية العامة للمنظمة بتاريخ  4نوفمرب 1998م باعتبار �سنة
2001م ال�سنة العاملية للحوار بني احل�ضارات.
وا�ستمرت احل��وارات احل�ضارية طوال العقد املا�ضي وما
زال��ت م�ستمرة ،وعُ نيت بذلك على امل�ستوى العاملي منظمة
اليون�سكو ،وعلى امل�ستوى الإ�سالمي جامعة ال��دول العربية
ومنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي وخا�صة جهازها الثقايف الن�شيط
(الأ�سي�سكو) باهتمام بالغ من الدكتور عبدالعزيز التويجري،
الذي عقد قرابة ع�شر ندوات ،بدء ًا مب�ؤمتر دويل يف القريوان
مقر �أول جامعة يف حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط و�أوروبا،
وم��رور ًا بعدد من املدن الإ�سالمية والأوروبية من عناوينها:
احلوار والتنوع الثقايف  -احل�ضارات من احلوار �إلى التحالف
 تعزيز احل��وار احل�ضاري مب��ب��ادرات م�ستدامة  -والتنوعاحل�����ض��اري يف �إط���ار التكامل  -واحل����وار م��ن �أج���ل الفهم
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والتفاهم  -واحلوار من �أجل التعاي�ش  -واحلوار احل�ضاري
بني التنظري والتنفيذ  -واحل��وار يف ع��امل متغري  -وهكذا.
وما �أظن �أن «الأ�سي�سكو» قد تركت وجه ًا من وجوه التقارب
احل�ضاري �إال وعر�ضته للدرا�سة التي �شارك فيها ممثلون من
جميع احل�ضارات ،و�أكدته بو�صف �شامل هو �أن «احلوار بني
احل�ضارات ،هو اختيار ا�سرتاتيجي تفر�ضه التحديات الكربى
التي تواجه املجتمع الدويل»(.)1
وبهذا املوقف العاملي ،ا�ستجابة للمبادرة الإ�سالمية ،تكون
الدعوة �إلى ال�صدام قد �أ�صبحت بال م�صداقية ،وحلت حملها
الدعوة �إلى احلوار والتعاي�ش وال�سالم.

 -4ال� �ح ��وار ب �ي��ن �أت� �ب ��اع الأدي � � ��ان وال �ث �ق��اف��ات :المبادرة
ال�سعودية
�أ -تبني مما �سبق �أن العامل الإ�سالمي متجه ب�صدق والتزام
نحو احل��وار الديني ،ال��ذي ت�سمى منذ بدايته املعا�صرة حتى
الآن (ب��احل��وار الن�صراين الإ���س�لام��ي) ،وكذلك نحو (حوار
احل�ضارات) .ويف حوار م�ستقل قبل ذلك وبعده يرف�ض العامل
الإ�سالمي بحكم التعاليم ال�صحيحة لدينه اللجوء �إلى العنف
 )1د .عبدالعزيز التويجري :من�شورات الأ�سي�سكو عن حوارات الح�ضارة ،الرباط.
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والإره��اب حلل اخلالفات ،ونظر ًا لأن جمموعات من ال�شباب
امل�سلم قد خالفت ذل��ك واتهمت بالتورط يف �أعمال �إرهابية
مرفو�ضة داخل العامل الإ�سالمي وخارجه ،فقد انربى املفكرون
والعلماء يف العامل الإ�سالمي ال�ستنكار ه��ذه الأع��م��ال وبيان
خمالفتها لأحكام الدين .و�أكتفي هنا بذكر جهدين �أولهما
�صادر عن اجلامع الأزهر ال�شريف يف م�صر ،وهو �أحد املنابر
الإ�سالمية الكربى يف العامل الإ�سالمي ،وذلك بت�أليف كتاب من
جملدين بعنوان (بالغ للنا�س من الأزه��ر ال�شريف) مت ن�شره
وتوزيعه على �أو�سع نطاق لت�أكيد رف�ض املرجعيات الإ�سالمية
للعنف بكل �صورة( .)1وثانيهما عقد م�ؤمتر علمي عاملي لنف�س
الغر�ض يف اجلزائر يف دي�سمرب �سنة 2004م ،بتنظيم منظمة
الإ�سي�سكو املرتبطة مبنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي التي ت�ضم جميع
الدول الإ�سالمية.
و�إل���ى ج��وار هذين اجلهدين ال يكف املثقفون امل�سلمون
عن دعم هذا التوجه عرب ال�صحافة والقنوات التلفزيونية
والندوات الفكرية واللقاءات مع ال�شباب يف اجلامعات ومراكز
التجمع ال�شبابي.
 )1الأزهر ال�شريف :بيان للنا�س من الأزهر ال�شريف ،مطبعة الأزهر ،القاهرة 1984م.
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�إن م�شكلة الإرهاب هي م�شكلة �إن�سانية غري مقيدة بدين معني
�أو �شعب معني �أو ظرف �سيا�سي معني ،بل هي تفجر �شبابي يقع
يف جميع القارات وب�شتى املربرات ،ومن �سذاجة التحليل ح�صره
حتفظ بل معاداة غري مربرة
يف العامل الإ�سالمي ،مما �أدى �إلى ٍ
حتت عنوان (�إ�سالموفوبيا) ،وعالج هذه امل�شكلة مت�شعب ويجب
�أن تت�ضافر جميع الدول على درا�سته والتعاون يف تطبيقه.
ب -و�أم��ا دور العامل الإ�سالمي يف احل��وار الن�صراين فقد
كان بنَّا ًء منذ البداية كما ب ّينَّا �سابقاً ،و�أزعم ،وقد �شاركت يف
عدد غري قليل من ندوات هذا احلوار� ،أن العامل الإ�سالمي قد
تعاون مع العامل الن�صراين على تنقية هذا احلوار من معكراته
و�سلبياته ،وهو الآن حوار لتبادل املعلومات ،وتن�سيق املواقف فيما
يتفق عليه �أتباع الدينني ،وامل�شاركة اجل��ادة يف جهود التنمية
االجتماعية يف كل مكان ،و�أخري ًا ولي�س �آخر ًا دعم ال�سالم العاملي
والوفاق بني بني الإن�سان.
ويف ح��وار احل�ضارات ،ك��ان العامل الإ�سالمي هو ال�سبَّاق
واملتابع ب�صفة م�ستدامة .وقد يكون مفيد ًا �أن ن�ضيف �إلى ما
�سبق ذكره� ،أن العامل الإ�سالمي قد �أ�ضاف �إلى بوتقة احل�ضارة
الغربية التي ال ينكر ت�أثريها على العامل كله ،بع�ض املعطيات
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الرئي�سة ومنها :ترجمة الرتاث الهيليني اليوناين و�إي�صاله �إلى
�أوروب��ا ،وتقدمي ما قد مت من �إجن��ازات علمية يف جمال الطب
والفلك والريا�ضيات والفيزياء وغريها ،ونقل املبادرة يف �إن�شاء
اجلامعات وعر�ض مناذجها يف القرويني يف املغرب وقرطبة
�أثناء الوجود العربي ،وجامعة الأزهر يف م�صر ،قبل �أن تن�ش�أ
جامعات �سالرنو وبولونيا وباري�س و�أك�سفورد يف القرن الثاين
ع�شر امليالدي( .)1فلما انبثق ع�صر النه�ضة الأوروبية وتو�سعت
احل�ضارة الغربية وجامعاتها ،كان علينا �أن نغرتف الآن منها،
كما �أعطيناها �سابقاً .فاحلوار احل�ضاري متبادل ،وي�ؤدي �إلى
التكامل ،ويقلل احتماالت اخلالف واملخا�صمة وال�صدام.
ج -ثم جاءت مبادرة مو�سعة من اململكة العربية ال�سعودية،
جتتهد يف ا�ستيعاب اجلهود ال�سابقة يف جمالها ،وقد �أعلن هذه
املبادرة من مكة املكرمة �سنة 2008م خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ،ثم عززتها رابطة العامل الإ�سالمي
بتنظيم م�ؤمتر عاملي يف مدريد يف ال�سنة نف�سها دعي �إليه ممثلون
عن جميع الأديان واملعتقدات والثقافات و�شارك فيه عدد من
� )1ش .ها�سكنز :ن�ش�أة الجامعات .ترجمة جوزيف ن�سيم يو�سف� ،شركة الإ�سكندرية
للطباعة ،الإ�سكندرية 1971م.
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امل�س�ؤولني واملفكرين يف العامل ،و�شارك يف افتتاحها وتوجيهها
كل من امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �صاحب املبادرة ،وامللك
خ��وان كارلو�س ملك �أ�سبانيا التي ا�ست�ضافت امل�ؤمتر وكذلك
ال�سيد خو�سيه ثاباتريو رئي�س الوزراء ،وقد �سميت هذه املبادرة
ر�سمي ًا (احلوار بني �أتباع الأديان والثقافات).
وقد متيزت هذه املبادرة على وجه الإجمال ،ب�صدورها من
ملك لدولة �إ�سالمية حمافظة ،وب�أنها منفتحة للم�شاركة اجلادة
املو�سعة مع الفرق وامل��ذاه��ب وامل��دار���س الفكرية يف الأدي��ان
واملعتقدات والثقافات ولي�ست مقت�صرة على بع�ض منها فقط،
و�أخ�ير ًا ب�أنها و�ضعت برامج و�آليات للعمل امل�ستقبلي ل�ضمان
املتابعة واال�ستمرارية.
د � -أما �أنها �صادرة عن ملك لدولة �إ�سالمية حمافظة ،فلأن
اجلهود ال�سابقة قد �صدرت �أ�سا�س ًا من العامل الغربي� ،إما
مبرجعية دينية رئي�سة للدين الن�صراين متثلت يف الفاتيكان
مركز الكاثوليكية ،و�إما مب�ؤ�س�سة ثقافية ر�سمية كاليون�سكو،
دون �إغفال �صدور بع�ضها عن العامل الإ�سالمي .وك�أن تاريخ
احلوار كان يحتاج �إلى تكملة طبيعية منتظرة ،ب�صدور مبادرة
من قلب العامل الإ�سالمي ،وبل�سان رئي�س بارز من ر�ؤ�سائها
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الذين يتحلون بالو�صفني الزمني والروحي معاً .فتحقق ذلك
بهذه املبادرة التي تعطي م�سرية احلوار الزَّخْ م والتكامل التي
كانت حتتاج �إليه.
و�أما �أنها مت�سعة �شاملة ،فلأن االقت�صار على فريق واحد من
بني الب�شر ال يحقق املطلوب .ومن وجهة نظر العامل الإ�سالمي،
ال ممانعة يف ذلك ،دون تنكر لاللتزامات الدينية لكل م�شارك.
فامل�سلم م�ستم�سك بعقيدته وغري م�ستعد للتفريط فيها ،وهو
يقر�أ يف ال��ق��ر�آن الكرمي {إِنَّ الدِّ ينَ عِ ندَ ال ّل ِه اإلِسْ �ل�اَ مُ}�( .آل
عمران ،)19 :ولكنه يف الوقت نف�سه يعي�ش يف الكون مع �آخرين
ال ميكن �أن يتجاهلهم �أو يخادعهم ،فالن�صارى واليهود هم
«�أهل الكتاب» يف امل�صطلح الإ�سالمي ،واملجو�س  -و�إن تال�شوا
تقريب ًا  -والهندو�س والبوذيون ،يتعامل امل�سلمون معهم وفق ًا
لقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم (�سُ نوا بهم �سُ نة �أهل الكتاب)
( )1ومفهوم ذلك التعاي�ش معهم بالعدالة واملعاملة احل�سنة،
وامل�شاركة يف �أمور احلياة كاملواطنة والتزاماتها املدنية حيثما
يعي�ش امل�سلمون معهم يف وط��ن واح��د ،ومتطلبات املعاي�شة
الإن�سانية ال�صحيحة يف امل�ؤاكلة وامل�شاربة وامل�شاركة يف الأعمال
 )1ال�شيخ ح�سنين مخلوف� :صفوة البيان في تف�سير القر�آن� ،سورة (الكافرون).
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و�ش�ؤون احلياة ،واملعروف دميغرافي ًا �أن الهندو�س والبوذيني
وحدهم ي�شكلون قرابة  ٪40من �سكان الكرة الأر�ضية ،فهل
يجوز �إدارة الظهر لثلث �سكان الأر���ض ،وقد تداخلت املعاي�ش
بالهجرات وال�سفرات.
ويدعم هذا املفهوم املو�سَّ ع ثالثة ن�صو�ص قر�آنية� ،أولها قول
اهلل تعالى{ :لَكُ مْ دِ ينُكُ مْ وَ لِيَ دِ ينِ }( .الكافرون  ،)6:وقد ا�ستقر
الر�أي عند املحققني من العلماء ب�أن هذه الآية الكرمية عامة غري
خمَ َّ�ص�صة ،ومحُ كَّمة غري من�سوخة ،مبعنى �أنها غري مق�صورة
على القوم الذين خوطبوا بها وهم كُفار قري�ش ،بل مفتوحة يف
�أمور التعاي�ش جلميع الآخرين ،وكونها محُ كمة يق�صد بها �أن
حكمها م�ستمر ال ينق�ضه ما يخالفه ،والثاين قول اهلل تعالى:
{وَ رُسُ ًال لَّمْ َنق ُْص ْصهُمْ عَ َلي َْك}( .الن�ساء  ،)164:مبعنى �أن علمنا
مبن �أر�سلهم اهلل من نبيني حمدود .ومع �أن ر�سالة النبي حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم جاءت خامتة ومهيمنة على جميع الر�ساالت
ال�سابقة ف�إن ذلك ال مينع من التعاي�ش مع من و�صلهم الهدي
الإلهي عن طريق ه�ؤالء النبيني .والثالث وهو يت�ضمن امل�ساملة
العادلة مع الآخرين ،ما داموا ال يتورطون يف �إيذاء امل�سلمني.
{ل َي ْنهَاكُ مُ ال َّل ُه عَ نِ الَّذِ ينَ لَمْ ُيقَا ِتلُوكُ مْ فِي
فذلك قول اهلل تعالى :اَ
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الدِّ ينِ وَ لَمْ يُخْ رِ جُ وكُ م مِّن دِ يَارِكُ مْ أَن َتبَرُّ وهُمْ وَ ُتقْسِ طُ وا ِإ َليْهِ مْ إِنَّ ال َّل َه

يُحِ ُّب المْ ُقْسِ طِ نيَ}( .املمتحنة ،)8 :وقد ب�سط القول يف مو�ضوع
(املعاي�شة) ال�سيد حممد ر�شيد ر�ضا يف تف�سري املنار ج � 6سورة
َات وَ طَ عَا ُم
املائدة �آية  5وهي قوله تعالى{ :ا ْليَوْ َم أُحِ لَّ لَكُ مُ الطَّ ِّيب ُ
َاب حِ لٌّ لَّكُ مْ }.
الَّذِ ينَ أُوتُو ْا الْكِ ت َ
وجممل القول يف التعامل مع غري امل�سلمني� ،أنه ال تفريط يف
عقيدة الإ�سالم وال م�شادة مع الآخرين يف معتقداتهم اللهم يف
�إطار احلوار الكالمي الالهوتي بني العلماء واملتخ�ص�صني �إذا
لزم الأمر� .أما التعاي�ش ال�سلمي املدين فهو �ضرورة حياتية ال
موجب للتحفظ عليها.
هـ -ونظر ًا حل�سا�سية م�س�ألة التعاي�ش ،ف���إن رابطة العامل
الإ�سالمي �أعَ ��دَّت ورقة عمل لبيان معنى التعاي�ش والتعاون يف
الأمور امل�شرتكة ،مت عر�ضها يف م�ؤمتر عاملي عقد يف جنيف عام
2009م.
ومن املنا�سب يف خامتة هذا املقال �أن �أورد برتكيز �شديد
بع�ض الأفكار امل�ستخل�صة مما �سبق ذكره وا�ستيفا�ؤها ببع�ض
الإ�ضافات والإي�ضاحات.
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عوامل نجاح الحوار بين �أتباع الأديان
�أوالً :في المجال الديني:
�أ -حتا�شي احل��وار حول املعتقدات الدينية ،وق�صرها عند
اللزوم على العلماء الأثبات من �أهل االخت�صا�ص ،ف�إن ذلك
�أحرى �أن مينع احل�سا�سيات واحتماالت التنازع واخل�صومة.
ب -عدم امل�سا�س ب�أماكن العبادة واالعتداء عليها .وقد دعا
القر�آن الكرمي �إلى ذلك ،ذاكر ًا �أماكن العبادة ب�أ�سمائها املتعددة
مع و�صفها ب�أنها �أماكن لذكر اهلل وتقدي�سه فقال تعالى يف �سورة
َّاس َبع َْضهُم ِب َبع ٍْض َّلهُدِّ م َْت َصوَ امِعُ وَ ِبيَعٌ
احلج{ :وَ لَوْ اَل َدفْعُ ال َّل ِه الن َ
وَ َصلَوَ ٌ
ات وَ مَسَ اجِ دُ يُذْ كَ ُر فِيهَا اسْ مُ ال َّل ِه كَ ثِيرًا} (احلج.)40 :
وقد �سجل التاريخ �أن املحاوالت التي متت لتغيري طبيعة �أماكن
العبادة مل ت���أت بخري .ومنها تغيري اجل��زء الأك�بر من م�سجد
قرطبة يف �أ�سبانيا �إلى كاتدرائية �سنة 1238م ،وحتويل كني�سة
�سانت �صوفيا �إلى م�سجد على يد حممد الفاحت يف �إ�سطنبول
�سنة 1453م ،وامل�ؤمل �أن هذه املمار�سة اخلاطئة مل ت�سلم منها
�أماكن العبادة داخل الدين الواحد بحكم وجود اخلالفات يف
التبعيات الدينية للمدار�س والفرق واملذاهب.
ج -رف�ض تعري�ض الأدي���ان ورم��وزه��ا الفكرية والقيادية
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للتجريح وال�سخرية كما ح�صل يف ن�شر الر�سوم الكاريكاتورية
الرخي�صة وت�أليف الروايات والق�ص�ص التي جترح الأنبياء .حق ًا
�إن حرية الر�أي والتعبري �ضرورية ،ولكن ب�شرط �أن يكون التعبري
�صحيح ًا ومو�ضوعي ًا وب�أ�سلوب جدي ومهذب ور�صني ،و�أن تُختار
له و�سيلة الإعالم �أو الن�شر غري الهابطة.
د -الرتحيب بوثيقة (االح�ترام املتبادل بني الأدي��ان) التي
اقرتحها و�أ�صدرها الفريق العربي للحوار الإ�سالمي الن�صراين
يف بريوت �سنة 2008م ،ودرا�ستها بعناية والنظر يف اعتمادها
وتبنيها.

ثانياً :في مجال القيم الم�شتركة:
�أ -الت�أكيد على رعاية الأ���س��رة لكونها الوحدة الأ�سا�سية
يف البناء االجتماعي ،بت�شجيع ال��زواج الطبيعي والتنفري من
العالقات العابرة وال�شاذة ،و�صيانة الأ�سرة من التفكك ،وح�سن
تربية الأطفال ،و�إ�شاعة ثقافة الرب بالوالدين وذوي القربى
و�صلة الأرحام ،ورعاية امل�سنني.
ب -التعاون على حماية املجتمع من رذائل التدخني وامل�سكرات
واملخدرات ،وتوفري و�سائل العالج للمدمنني ،و�إ�صدار الت�شريعات
التي حتول دون �إ�شاعة هذه الآفات.
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جـ� -إدانة العنف والإرهاب بكل �أنواعه ودرجاته وم�سبباته،
ما وقع منه من قبل القوى امل�ستعمرة واملحتلة لأرا�ضي الآخرين،
وم��ا يرتكبه الأف���راد .ومنا�شدة املنظمات الدولية منا�صرة
ال�شعوب املعتدى عليها والتي قد يدفعها اال�ضطهاد �إلى املقاومة
امل�شروعة ،وحماية ال�سالم بحل اخلالفات الدولية بالعدل وعدم
التحيز ،وعلى �أتباع الأديان واجب توجيهي ال جتوز الغفلة عن
�ضرورته وت�أثريه.
د -ت�شجيع البحث العلمي �ضروري لتح�سني احلياة وتطوير
املجتمعات ،ب�شرط �أال ي��ؤدي البحث �إلى اخ�تراع ما قد ي�ؤذي
النا�س وي�شيع الأخ��ط��ار� ،أو يف�ضي �إل��ى االعتداء على احلياة
الب�شرية وكرامة اخللقة الإن�سانية كما يف الإجها�ض غري املربر،
واال�ستن�ساخ الب�شري ،وعبث الهند�سة الوراثية.

ثالثاً :في مجال التعاي�ش ال�سلمي الم�شترك:
�أ -دعوة �أتباع جميع الأدي��ان ،وخا�صة حينما جتمعهم بالد
واح��دة� ،إل��ى التم�سك مبتطلبات (املواطنة) من حيث التمتع
ب�صفاتها القانونية ،وحقوقها وواجباتها املدنية ،واحلر�ص على
امل���ؤاخ��اة الوطنية مع جميع عنا�صر املجتمع .ويف املمار�سات
الدميقراطية ال�صحيحة ما ي�ضمن الت�ساوي يف حقوق املواطنة
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وواجباتها مع احرتام اخل�صو�صيات الدينية والتقاليد املتوازنة
جلميع مكونات املجتمع.
ب -دعم التداخل االجتماعي على ال�صعيد الأهلي بامل�شاركة
يف الأعمال واملهن ،و�ش�ؤون املعي�شة واحلياة ،وحتا�شي الع�صبية
الفئوية ،وحل اخلالفات بالتفاهم واحلوار بالتي هي �أح�سن.
جـ  -الرتفع عن �سفا�سف الأمور ،واالن�شغال امل�شرتك باملتطلبات
العليا للحياة الكرمية و�ش�ؤون التنمية ،وع�لاج م�شكالت الأوبئة
والأمرا�ض ،والكوارث الطبيعية ،والفقر و�ضعف العدالة االجتماعية،
والف�ساد الإداري واملايل ،والق�ضاء على الأمية ،و�إتاحة فر�ص التعليم
للجميع ،واحلر�ص على اال�ستقرار الوطني وجتنب التغيري يف �أنظمة
احلكم بالقوة ،والتخل�ص من االنق�سامات الطائفية.
�إن ما �سبق ذكره هو جمرد �إ�شارات ال ميكن االدع��اء ب�أنها
جامعة مانعة .ولكنها تتيح الفر�صة ال�ستمرار املدار�سة لتحقيق
الهدف الأ�سمى من لقاء �أتباع الأديان ،وتقاربهم ،وتعاي�شهم،
و�إيثارهم الوفاق على اخلالف ،وحل ما يواجههم كبري ًا كان �أو
�صغرياً� ،سيا�سي ًا ات�صف �أو قانوني ًا �أو اجتماعي ًا �أو غري ذلك،
باحلوار ال ال�صدام ،والتفاهم ال املخا�صمة.
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العالقات الإ�سالمية الن�صرانية اليهودية في �ضوء
المبادرة ال�سعودية للحوار
�إدوارد كي�سلر *

ما زلت �أذكر ال�ساد�س ع�شر من يوليو من عام  ،2008ففي
ذلك اليوم التاريخي افتتح امللك عبداهلل بن عبدالعزيز امل�ؤمتر
العاملي للحوار يف العا�صمة الأ�سبانية مدريد بح�ضور امللك خوان
كارلو�س ورئي�س الوزراء الإ�سباين� ،إ�ضافة �إلى بع�ض ال�شخ�صيات
املرموقة.
وال �شك �أن قيام امللك نف�سه بافتتاح هذا امل�ؤمتر ومقابلته
�شخ�صي ًا للم�شاركني الذين بلغ عددهم مائتي �شخ�ص ،وبح�ضور
* من المفكرين الرائدين في مجال الحوار بين الأديان ،وعلى وجه الخ�صو�ص في مو�ضوع العالقات
المعا�صرة بين اليهود والن�صارى ،وبين اليهود والم�سلمين .م�ؤ�س�س معهد وولف للديانات الإبراهيمية
 ، Woolf Institute of Abrahamic Faithsوزميل كلية �سانت ادموند St Edmund›s
 ، Collegeكيمبردج� .ألف وحرر ع�شرة كتب ،من بينها( :مقدمة في العالقات اليهودية الن�صرانية An
 ،)Introduction to Jewish-Christian Relationsو( :ماذا يعتقد اليهود؟ ?What do
(. ) Jews Believeبريطانيا) .
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عدد من كبار امل�س�ؤولني ال�سعوديني ،يُظهر �أن امللك عبداهلل بن
عبد العزيز ي�ضع العالقة بني الأديان على ر�أ�س �أولوياته.
وفيما يتعلق بالعالقة ب�ين �أت��ب��اع الأدي����ان ،هناك العديد
من املبادرات ال�سابقة ،منها  -على �سبيل املثال  -مبادرات
�أردنية برعاية امللك عبداهلل بن احل�سني ،واجلهود امل�ضنية
للأمري احل�سن ،عالوة على تلك اجلهود التي قام بها امل�سلمون
الربيطانيون مثل �أمينة �أحمد ،مديرة مركز درا�سات العالقات
الإ�سالمية اليهودية يف كمربيدج ،وم�شرّف ح�سني ،الرئي�س
امل�شارك للمنتدى الإ�سالمي الن�صراين.
وحقيقة القول ينبغي علينا الإق���رار ب�أهمية قيام امللك
عبداهلل بالدعوة للحوار بني امل�سلمني وغري امل�سلمني .ففي
خطابه االفتتاحي مل�ؤمتر مدريد للحوار بني �أتباع الأديان ،قال
امللك�( :إن حكمة اهلل �سبحانه اقت�ضت �أن يختلف النا�س يف
�أديانهم ،ولو �شاء جلمع الب�شر على دين واحد ،ونحن جنتمع
اليوم لن�ؤكد �أن الأديان التي �أرادها اهلل لإ�سعاد الب�شر يجب
�أن تكون و�سيلة ل�سعادتهم .لذلك علينا �أن نعلن للعامل �أن
االختالف ال ينبغي �أن ي�ؤدي �إلى النزاع وال�صراع ،ونقول� :إن
امل�آ�سي التي مرت يف تاريخ الب�شر مل تكن ب�سبب الأديان ،ولكن
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ب�سبب التطرف الذي ابتلي به بع�ض �أتباع كل دين �سماوي،
وكل عقيدة �سيا�سية).
ولعل ما �أ�ضاف �إلى �أهمية هذا امل�ؤمتر �أن امل�شاركني مل يكونوا
من اليهود والن�صارى وامل�سلمني فقط ،بل وُجّ هت الدعوة �أي�ض ًا
للهندو�س ،وال�سيخ ،والبوذيني ،بالرغم من �أن بع�ض املذاهب
الإ�سالمية ال تنظر للمعتقدات ال�شرقية على �أنها �أديان ولكنها
ثقافات ،وهي نظرة تنزع من هذه املعتقدات قيمها الروحية.
وبالطبع ف���إن امل��ب��ادرة ال�سعودية �ستعزز من جهود بع�ض
امل�سلمني النا�شطني يف ميدان احل��وار ومتنحهم الثقة للقيام
باملزيد من اخلطوات التي تهدف �إلى �إقامة عالقات �أف�ضل مع
غري امل�سلمني ،و�ست�شجع بع�ض امل�سلمني ،الذين مل ينخرطوا بعد
يف احلوار مع �أتباع الأديان ،للقيام بذلك.
لقد ك�شفت املبادرة ال�سعودية للحوار �أن امل�سلمني -خ�صو�ص ًا
يف منطقة ال�شرق الأو�سط -مقتنعون ب�ضرورة احلوار ،حتى ولو
(لإزال��ة ال�شكوك املتعلقة بالإ�سالم وامل�سلمني) ،كما عبرّ عن
ذلك الدكتور عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي ،الأمني العام
لرابطة العامل الإ�سالمي وهو يتحدث عن احل��وار .ولكن لكي
يحدث هذا ينبغي �أن تكون هناك زيادة يف التفاهم امل�شرتك.
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ومن خالل جتربتي م�شارك ًا ونا�شط ًا و�أكادميي ًا يف احلوار بني
�أتباع الأديان خالل اخلم�سة ع�شر عام ًا املن�صرمة ،ف�إنني �أدرك
�أن احلوار احلقيقي يكون باالجتماع املبا�شر بني الأطراف املعنية
باحلوار ،والتحدث مع الآخ��ر بكل اح�ترام ،وهذا لي�س بالأمر
ال�سهل لأنه لي�س جمرد �أمر متعلق بالآخر� ،أو� :أين يختلف عنا
الآخر� ،إذ يتطلب احلوار �أي�ض ًا احرتام ًا ي�أخذ الآخر باجلدية
التي يتوقع الآخر �أن يعامل بها ،وهذا �أمر ع�سري جداً.
وبالن�سبة لليهود ف���إن �أ�س�س احل���وار قد وردت يف (�سفر
الالويني) :34-33 :19
(�إذا نزل غريب ب�أر�ضكم فال ت�سيئوا معاملته .يجب �أن يعامل
الغريب الذي يعي�ش معكم كمواطن� .أحبوه كما حتبون �أنف�سكم
ف�إنكم غرباء يف �أر�ض م�صر� .أنا الإله ربكم).
�إن �أهمية حب الغريب قد مت الت�أكيد عليها من خالل 36
مو�ضع ًا يف التوراة� .إن فهم الآخر يعتمد على الإقرار باالختالف،
وبعبارة �أخرى ينبغي �أن يكون هناك قبول لتفهم هذا االختالف
من �أجل معرفة الآخر.
وي�ؤكد مارتن بوبر (1965- 1878 Martin Buberم)
ال��ذي يع ّد رائ��د احل��وار يف الع�صر احلديث ،من خالل كتابه
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(�أنا و�أنت � )I-thouأن جناح احلوار مع الآخر يقوم على التقاء
طرفني واحرتام كل طرف منهما للآخر ،وعدم التقليل من �ش�أن
الآخر.
�أم��ا �إمانويل ليفينا�س 1906( Emmanuel Levinas
 1995م) ،الذي ت�أثر كثري ًا ب�أفكار مارتن بوبر ،فيع ّد �أكرثاليهود املحدثني �إ�سهام ًا يف جمال احلوار .وذهب �إلى القول� :إن
العالقة مع الآخر لي�ست العالقة املثالية للطائفة� ،أو التعاطف
ال��ذي من خالله ن�ضع �أنف�سنا يف مكان الآخ���ر ،بل �إن هذه
العالقة مبثابة �أن الآخر هو نظرينا .ويقول� :إن النظرة للآخر
حتتاج �إلى التزام �أخالقي ،و�إنه عندما ينظر كل �شخ�ص �إلى
الآخر ،فال يرى كل منهما وجه الآخر فقط ،بل وجوه الآخرين،
�أي وجه الإن�سانية.

الحوار الإ�سالمي اليهودي:
�إن امل�سلمني واليهود لديهم جتربة م�شرتكة كونهم �أقليات
دينية يف �أوروبا ،فهم نظر ًا لذلك يت�شاركون خربات واحتياجات
مت�شابهة ،غري �أن �إخفاق الطرفني يف التعامل مع ت�أثريات ال�صراع
يف ال�شرق الأو�سط  ،قد �ألقى بظالل على العالقة بينهم.
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�إن فهم ما وراء هذا الإخفاق يع ُّد �أم��ر ًا �أ�سا�سي ًا يف جناح
احلوار الإ�سالمي اليهودي يف امل�ستقبل ،ولكن ينبغي �أن تكون
هناك مواجهة حقيقية ملعاجلة اخل�لاف��ات احل���ادة ،فمعظم
اليهود يعتقدون �أن �إن�شاء دول��ة �إ�سرائيل هو وع��د ق��دمي قد
حتقق ،متمث ًال يف جتميع املنفيني ،وت�أ�سي�س دولة لها مقوماتها،
و�ضمان الأمن املادي والروحي .ولكن بالن�سبة ملعظم امل�سلمني،
ف�إن الوجود الدائم للدولة اليهودية يف منطقة ال�شرق الأو�سط
ميثّل خرق ًا ديني ًا و�سيا�سياً .وبالن�سبة لليهود � -أي�ض ًا  -ف�إن قيام
دولة �إ�سرائيل هو نوع من احلرية القومية بعد نحو �ألفي عام من
ال�ضعف والت�شرد� .أما بالن�سبة للم�سلمني ف�إن قيام دولة �إ�سرائيل
يع ّد مبثابة (النكبة)� ،إذ مت اقتالع جمتمع �إ�سالمي من جذوره،
و�أ�صبح �أقلية يف بالد كانت تع ُّد (دار الإ�سالم) ،ومعظم اليهود
ال يف�صلون ال�صهيونية من اجلذور الدينية العميقة لليهودية،
ولكن معظم امل�سلمني يفرقون بني ال�صهيونية واليهودية ،وال
يعرتفون بال�صهيونية كجزء ال يتجز�أ من اليهودية ،بل ينظرون
لها ك�أيديولوجية (عن�صرية).
وم��ن بني الأم��ور التي �أدت �إل��ى ف�شل احل��وار بني امل�سلمني
واليهود افتقار كل ط��رف مبعرفة الطرف الآخ���ر ،مما جعل
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�أعما ًال مثل التي تقوم بها معاهد �أكادميية �صغرية ،مثل مركز
كمربيدج لدرا�سة العالقات الإ�سالمية اليهودية Cambridge
،Centre for the Study of Muslim-Jewish Relations
من املراكز املهمة لتعزيز التفاهم بني امل�سلمني واليهود ،وتعمل
�أي�ض ًا على الق�ضاء على االجتاهات املناه�ضة لل�سامية وتلك
املتعلقة باخلوف من الإ�سالم .Islamphobia
فعلى �سبيل املثال ق��ام علماء م�سلمون من مركز درا�سة
العالقات الإ�سالمية الن�صرانية عام 2008م ب�إعداد ون�شر �أول
خطاب مفتوح من نوعه يف الع�صر احلديث يوجه من زعماء
م�سلمني �إلى اجلالية اليهودية منادين بال�سالم والتفاهم .يُذكر
�أن اخلطاب امل�شار �إليه قد �أعدته كل من الدكتورة �أمينة �أحمد
 ، Amineh Ahmed Hotiوال�شيخ مايكل موم�سا Michael
 .Mumisaويعد اخلطاب دعوة �إلى العمل الإيجابي البناء الذي
يهدف �إلى حت�سني العالقات بني امل�سلمني واليهود.
وحتدث طارق رم�ضان ،وهو �أحد املوقعني على اخلطاب ،عن
�أهمية هذا اخلطاب بقوله�( :أعتقد حقيقة �أن هذا اخلطاب
�إ�شارة ودعوة لنا للدخول يف حوار ...ونحن بحاجة �إلى �أكرث من
(الت�سامح) املتمثّل يف قولك (ميكنني �أن �أعي�ش معك ،ولكنني
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�أمتنى �أن ال تكون هنا)� ،إل��ى املعرفة واالح�ت�رام امل�شرتك).
وو�صف احلوار مع اليهود ب�أنه (خماطرة ولكنه �ضرورة).
وقد نوّه اخلطاب باحلقب والأماكن التي عا�ش فيها امل�سلمون
واليهود ،وبالتعاون امللحوظ والتالقح بني جمتمع الديانتني.
ولكن معظم هذا الو�ضع قد طغت عليه �أو اختطفته ال�سيا�سات
احلديثة.
لكن كيف مي�ضي امل�سلمون واليهود قُ��دم�� ًا يف احل���وار؟ �إن
ت�أ�سي�س الثقة امل�شرتكة واالح�ترام املتبادل يتم خطوة خطوة،
فعلى �سبيل املثال ميكن �أن تكون هناك زيارات متبادلة منتظمة
للأديرة وامل�ساجد ،وو�ضع ا�سرتاتيجيات ملو�ضوعات مثل التمييز
العن�صري ،كذلك دعم حماولة كل طرف احلفاظ على هويته
الدينية يف جمتمع ي�شجع ال�سري وفق ثقافة الغالبية.
و�إذا كانت التحديات التي تواجه احلوار الإ�سالمي اليهودي
تبدو �شائكة ،فعلينا النظر يف التقدم الكبري ال��ذي حدث يف
العالقات الن�صرانية اليهودية يف املائة عام املا�ضية .ومن امل�ؤكد
�أن هناك �أخبار ًا �إيجابية تربز يف عامل اليوم فيما يتعلق باملواجهة
بني الأديان ،واحلوار الن�صراين اليهودي ،بالرغم من اخلالفات
الدينية العميقة وقرون عديدة من العزلة وانعدام الثقة .لكن
81

الحـوار بين أتباع األديان

حقيقة قيام الن�صارى واليهود ببناء نوع من الثقة والتفاهم
املتبادل ،ال يعني بالطبع �أن هذا النموذج ميكن تطبيقه بالكامل
على العالقات بني امل�سلمني واليهود واحل�صول على نف�س النتائج
الإيجابية .فامل�سلمون واليهود اليوم يعي�شون ذكريات و�أحداث ًا
قدمية وق�ضايا تاريخية مت�شعبة تختلف عن تلك التي يحملها
الن�صارى واليهود فيما يتعلق بعالقتهم بع�ضهم ببع�ض .وبينما
كان هناك ما يقرب من قرن من الزمان من احلوار الن�صراين
اليهودي املثمر ،ف�إن بناء عالقات �إ�سالمية يهودية �إيجابية ما
تزال يف مراحلها الأولى ومتثل حتدي ًا جديداً.
يجب علينا �أن نعمل على ال��ت��ق��ارب ،وه��ي اخل��ط��وة التي
�ستنقلنا من حالة االزدراء �إلى االع�تراف ،حيث نرى الآخر
كمخلوق خلقه و�صوّره اهلل ،والتحول كذلك �إلى عالقة احرتام
ت�سمى احلوار.
ففي بريطانيا – على �سبيل املثال -هناك عدد من الذين
اعتنقوا الإ�سالم �أ�صبحوا نا�شطني و�سط امل�سلمني الربيطانيني.
ومن ه���ؤالء ال�شيخ عبد اهلل� ،أو هرني وليام كويليام Henry
 ، William Quilliamالذي كان فاع ًال يف ت�أ�سي�س اجلالية
امل�سلمة وتنظيمها يف مدينة ليفربول  Liverpoolيف ت�سعينيات
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القرن التا�سع ع�شر .وال��ي��وم ف���إن تيم ون�تر ،Tim Winter
املعروف �أي�ض ًا با�سم عبد احلكيم م��راد� ،أ�ستاذ الدرا�سات
الإ�سالمية بجامعة كمربيدج ،يعد من الأ�صوات التي لها وزنها
يف بريطانيا .ففي حديث له مع طالب مركز كمربيدج لدرا�سة
العالقات الإ�سالمية اليهودية يف م�سجد كمربيدج عام 2007م،
�أ�شار �إل��ى بع�ض اجلوانب حول الو�ضع احلا�ضر للم�سلمني يف
بريطانيا:
• املدار�س الدينية تدرِّ�س مناهج بالية ،وتختلف عن تلك
التي تدرَّ�س عن البلدان م�صدر هذه املناهج.
• امل�شكلة الرئي�سة و�سط اجلاليات هي االختالفات بني
الأجيال و�إ�شكالية نقل القيم والثقافة الإ�سالمية للأطفال.
• االن�شقاقات الدينية حت��دث نتيجة للهويات العرقية
ولي�س لعالقات مرتبطة ب�أمور ذات عالقة مبتطلبات الع�صر
احلديث.
• ال�شعور بنوع من الهوية امل�شرتكة لدى امل�سلمني يف حميط
مادي ومعادٍ .
ه��ذه اجلوانب م�ألوفة لليهودي ال��ذي يعي�ش يف بريطانيا.
فكونهم �أقليات ،ف�إن ك ًّال من اليهود وامل�سلمني قد واجهوا نوع ًا
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من التمييز يف املجتمع الربيطاين وعا�شوا �صعوبات االندماج.
وي�شرتك كل من اليهود وامل�سلمني الربيطانيني يف ظاهرة القلق
حول تعليم �أبنائهم ،وكذلك يف الأم��ور ذات العالقة بالفوارق
بني الأجيال ،عالوة على القلق من بروز التوجهات العن�صرية
يف املجتمع .ولدى كل من امل�سلمني واليهود �أي�ض ًا نف�س املخاوف
ون�ق��اط ال�ضعف ورمب��ا ولأول م��رة يف ال�ت��اري��خ ،يكون ك��ل من
امل�سلمني واليهود �أقليات يف بلد واحد .لكن يف الوقت احلا�ضر،
ف�إن امل�سلمني يف بريطانيا �أكرث تعر�ض ًا لل�سلوكيات والت�صرفات
املعادية مقارنة بتعر�ض اليهود لهذه ال�سلوكيات والت�صرفات.
ولليهود �أي�ض ًا جانب م�شرتك مع امل�سلمني وبع�ض الأقليات
الأخ��رى ،فيما يتعلق بالعالقة مع �أوروب��ا ،وهي �أم��ور ينبغي �أن
توجد لها احللول .وميكن �أن يوفر البعد الأوروبي يف هذا املو�ضوع
�إطار ًا يجد خالله كل من امل�سلمني واليهود طرق ًا لكي يتعاي�شوا
مع �أنف�سهم ويحققوا رغباتهم يف التميز .فعلى �سبيل املثال ،يرى
طارق رم�ضان تكوين ما ي�سمى بـ (الإ�سالم الأوروبي) على نهج
(اليهودية الأوروبية) التي يتطلع بع�ض اليهود لت�أ�سي�سها ،ويرى
�أنها �أمر �أ�سا�س الندماج امل�سلمني يف املجتمعات الأوروبية بطريقة
ال يتم معها التخلي عن جوانب الإ�سالم الأ�سا�سية.
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ول�لاق�تراب �أك�ثر وب�صورة �أك�ثر حت��دي��د ًا من وجهة النظر
اليهودية ،ن��رى �أن على اليهود الإق���رار بالتناق�ض العميق يف
عامل اليهودية حول طبيعة احلوار و�إمكاناته .و�إلى حد كبري يعد
هذا الأمر مفهوم ًا من حيث التجارب اليهودية يف ظل الإ�سالم
والن�صرانية على مر القرون .وال يحتاج املرء هنا تقدمي �سرد
مف�صل عن م�صري اجلاليات اليهودية على �أي��دي الن�صارى
وما عانوه من مذابح ،واعتناق الن�صرانية بالإكراه ،والطرد،
واالتهام ،بالقتل ،وتدمري جمتمعات ب�أكملها ،والعزل وحماكم
التفتي�ش ،واحلرق العلني للكتابات اليهودية املقد�سة ،و�أهوال
املحرقة التي حدثت يف �أوروبا الن�صرانية يف القرن املا�ضي.
وباملقارنة ف�إن معاملة اليهود حتت احلكم الإ�سالمي كانت
�أف�ضل بكثري ،بالرغم من بع�ض التجارب املريرة التي حدثت من
بع�ض الأنظمة واملتمثلة يف انتهاك و�ضع اليهود ك�أهل ذمة.
�أما اجلانب الإيجابي فهو �أنه من الوا�ضح �أي�ض ًا �أن الكثري من
الأمور املحورية بالن�سبة للفكر والتجارب اليهودية ،قد نه�ضت
خالل نف�س العقود التي مرت بها الأح��داث التي �أ�شرنا �إليها،
و�أن هذا الفكر والتجارب قد ت�أثرت ب�صورة عميقة بالعي�ش
بني امل�سلمني والن�صارى ،بالت�شرّب االنتقائي للأفكار والقيم
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املحيطة ،وكذلك عرب �إ�سهامات ثقافة البلد امل�ضيف .وظل
هناك ،على مر هذه احلقب ،تالزم بني ال�صراع والتعاي�ش.
ومن املهم اليوم الإ�شارة �إلى بُعد �آخر يف الوجود اليهودي،
ي�ؤثر على فكرة احلوار بني �أتباع الأديان .فاليهودية هي ديانة
�شعب حم��دّد ،وتتداخل م�س�ألتا العرق والهوية بع�ضهما مع
بع�ض يف هذا اجلانب .فعلى �سبيل املثال من ال�صعوبة ف�صل
ٍ
احلوار بني �أتباع الأديان ،كممار�سة دينية �صرفة ،عن جممل
الأبعاد ال�سيا�سية .و�إذا كان ال�صراع الإ�سرائيلي الفل�سطيني
يُهيمن على ه��ذه امل�سائل ،ف��الآث��ار االجتماعية الأوروبية
الداخلية الناجمة عن هذا الو�ضع لي�ست �أق��ل �ش�أناً� ،إذ �إن
الديانات الثالث ت�سعى لإيجاد هويتها ،ودورها ،وحتى �أمنها
يف جمتمع يجنح �أحيان ًا وبكل قوة ،نحو العلمانية .ف�شبح معاداة
ال�سامية ما يزال يطارد اجلاليات اليهودية يف �أوربا ،واخلوف
من الإ�سالم (�إ�سالموفوبيا  ،)Islamophobiaالناجت عن
املخاوف التي خلفتها العمليات الإرهابية ،قد و�ضع اجلاليات
الإ�سالمية يف خطر بالغ .ويف مثل هذه الظروف والأحوال ف�إن
احلوار بني الأديان يحتاج �إلى بعد �إ�ضايف من الدعم والت�ضامن
امل�شرتك.
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ولعل �أكرث اجلوانب �أهمية يف العالقات اليهودية الن�صرانية
يف العقود الأخ�ي�رة ،تتمثل يف الوثائق والإج����راءات اخلا�صة
بالكنائ�س ،من حيث الت�صالح مع املحرقة اليهودية ،وف�شل
الكني�سة يف اتخاذ موقف من احلل النهائي Final Solution
(برنامج �إبادة النازيني لليهود يف ظل هتلر) ،ناهيك عن تواط�ؤ
الن�صارى يف القيام بهذه املحرقة� .أما التغيري البارز فقد حدث
يوم � 28أكتوبر 1965م عندما نُ�شر مر�سوم جمل�س الفاتيكان
الثاين حول �أتباع الأديان غري الن�صرانية ،والذي غيرّ من تعاليم
االزدراء التقليدية �ضد اليهودي واليهودية.
وقد وجدت عملية �إعادة تقومي التعاليم الن�صرانية الأ�سا�سية
حول اليهود واليهودية ،طريقها تدريجي ًا �إلى الكنائ�س .و�أثمرت
جهود منظمات حملية وعاملية ،مثل جمل�س الن�صارى واليهود،
وم�شاريع احل��وار الأخ��رى ،التي �شملت �أي�ض ًا م�سلمني و�أتباع
ديانات �أخرى� ،أثمرت يف التخفيف التدريجي من حاالت ال�شكوك
و�إلى نوع من تطبيع العالقات .ويف �سبتمرب من عام 2000م مت
ن�شر بيان ((قول احلقيقة  )Dabru Emetحول العالقة بني
اليهودية والن�صرانية ،الذي جاء ر ّد ًا على مر�سوم الفاتيكان
حول اليهود واليهودية.
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وم��ن املهم الإ���ش��ارة �إل��ى املزيد من البيانات التي تتناول
العالقات الإ�سالمية اليهودية ،مثل بيان (الدعوة للحوار Call
.)to Dialogue
ون��ظ��ر ًا لو�ضعها كديانة �أقلية ب�ين املجتمعات الإ�سالمية
والن�صرانية ،فقد �أخ���ذت اليهودية م��ن جمتمع الديانتني،
و�أ�سهمت فيهما ،يف الوقت الذي احتفظت بهويتها الفريدة .وقد
كان �أحد ت�أثريات هذا التفاعل والتوا�صل التاريخي ،الك�شف عن
�أن اليهود ميكن �أن يدخلوا ب�سهولة يف حوار مع الديانتني كلٍّ على
حدة ،حيث يتم اكت�شاف قوا�سم م�شرتكة مهمة.
ويف ال��وق��ت نف�سه ،ف����إن الن�صارى وال��ي��ه��ود ي�شرتكون يف
الن�صو�ص الدينية� ،أي الإجنيل� ،أو «العهد القدمي» ،مع اختالف
يف بع�ض النظم والأعراف الن�صرانية .لكن الإ�صرار اليهودي
على الن�ص ال��ع�بري ومعرفة الن�صارى الوا�سعة بالرتجمة
الدارجة ،متنح انطباع ًا خاطئ ًا يف بع�ض الأحيان �أن هذا الكتاب
الذي يُقر�أ لي�س واحداً.
وينبغي الإ�شارة هنا �إلى الإ�ضافات الن�صرانية على (العهد
اجلديد) ،و�إل��ى حقبة �ألفي عام من االنف�صال عن التعاليم
الدينية .وحتى يف هذه احلالة الأخرية ،فقد كانت هناك �أوقات
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ح�صل فيها التوا�صل عرب القرون ،منها رجوع الن�صارى للمعلمني
اليهود من �أجل االطالع على الن�صو�ص العربية ،وكذلك ت�أثر
اليهود مبناهج البحث الن�صرانية املعا�صرة ،وذلك عادة ب�سبب
احلاجة �إل��ى الدفاع عن الو�ضع اليهودي فيما يتعلق ب�أنظمة
مناهج البحث العقدية املعا�صرة.
ويقدم الإجنيل لكل من اليهود والن�صارى الآليات لفتح
نقا�ش وحوار م�شرتك ،كما �أو�ضحتُ ذلك يف كتابيBound( :
 )by the Bibleال�����ص��ادر ع��ن مطبعة جامعة كمربيدج
2004م .لكن ،وفوق هذا كله ،ف�إن اليهود مثل الن�صارى ،قد
عاي�شوا اال�ضطرابات الدينية التي �أعقبت ع�صر التنوير ،وهي
التحديات التاريخية الكربى التي واجهت الن�صو�ص الإجنيلية
والدينية ذات العالقة ،وانح�سار ال�سلطة م��ن امل�ؤ�س�سات
الدينية� ،إ�ضافة �إلى نزعة الفردية والعلمانية التي يت�سم بها
املجتمع الغربي.
�أما فيما يخ�ص العالقة مع امل�سلمني ،ف�إن اليهود ي�شرتكون
معهم يف املفردات اللغوية الغنية ،نظر ًا للت�شابه بني اللغتني
العربية والعربية� ،إ�ضافة �إلى �أن الفل�سفة اليهودية يف القرون
الو�سطى قد تطورت يف و�سط �إ�سالمي� .أما ال�شعر اليهودي
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الديني والدنيوي يف القرون الو�سطى فقد كان ناجت ًا عن االت�صال
والت�أثر املبا�شر بال�شعر العربي .ولكن الأمر الأكرث �أهمية هو �أن
اليهودية ،يف �شكلها الكال�سيكي ،مثلها مثل الإ�سالم ،ت�ستند
�إلى نظام ،وهو النظام الذي ي�شمل جوانب احلياة كلّها اخلا�صة
والعامة .وعليه ف�إن الدين وال�سيا�سة �أمران ال ميكن ف�صلهما
عند النظرة �إلى هذا الكون ،مما يعني �أن اليهودية والإ�سالم
يف هذا الإطار لي�ستا ديانتني فقط و�إمنا هما (منهج حياة).
وميكن الإ�شارة �إلى �أن امل�سائل املتعلقة بالتعامالت اليومية يف
احلياة مثل نظام الغذاء والأنظمة املتعلقة بالزواج والطالق
والأ�سباب التي تدعو للدخول يف احلروب ،تعترب مت�شابهة يف
كلتا الديانتني.
ويف هذا الإط��ار ميكن القول� :إن اليهودية تقف يف منطقة
و�سطى بني الإ�سالم والن�صرانية ،ت�سلط ال�ضوء على كل واحدة
منهما ،وهذا الو�ضع ي�شبه ذاك الذي لعبه اليهود يف القرون
الو�سطى عندما قاموا بدور املرتجمني للن�صو�ص الإ�سالمية
الفل�سفية ،والدينية والعلمية ،من اللغة العربية �إل��ى اللغة
العربية ،ومن ثم من العربية �إلى الالتينية .ومن هذا املنظور
ف�إن اليهودية ميكن �أن تلعب دور الو�سيط يف احلوار ال�صعب بني
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الن�صرانية والإ�سالم وبني الغرب وال�شرق ،وهو حوار يكت�سب
اليوم �أهمية كربى.
وبالرغم من �أن ال�صراع يف ال�شرق الأو�سط يجعل املهمة
�أكرث �صعوبة ،يبقى هناك �أمل ،فما دمنا قد حددنا املوقف جتاه
بع�ضنا يف املا�ضي على �أ�سا�س املعار�ضة والتميز بع�ضنا عن
بع�ض ،فاليوم ميكن �أن نحدد موقفنا وفق عالقتنا بع�ضنا مع
بع�ض.
ٍ
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الحوار بين �أتباع الأديان في الدنمارك
عبدالواحد بيدر�سين*

ول��دت لعائلة دمناركية ن�صرانية ،وبالرغم من �أن وال��ديَّ ال
ميار�سان الطقو�س الن�صرانية املتمثلة يف الذهاب للكني�سة كل
�أ�سبوع ،لكن مل ي�ساورين ال�شك يف �أنني جزء من عائلة ن�صرانية.
ك��ان ج��دي لأب���ي ق���ارع �أج��را���س يف �إح���دى كنائ�س القرى
الدمناركية ،وكنت �أذه��ب معه يف بع�ض الأحيان لأق��وم بقرع
�أجرا�س الكني�سة .ويبدو �أنني الآن �إمام امل�سجد الوحيد � -أو
على الأقل واحد من بني قالئل يف العامل  -الذي �ساعد يف قرع
�أجرا�س كني�سة عندما كان طفالً.
وعندما بلغت ال�ساد�سة ع�شرة من عمري ب��د�أت �أت�ساءل
* مدير العالقات الخارجية للمجل�س الإ�سالمي في الدنمارك ،و�أمين عام العون الإ�سالمي في الدنمارك.
م�ؤ�س�س م�شارك ورئي�س �سابق لثالث مدار�س �إ�سالمية خا�صة في مدينة كوبنهاجن .مترجم لعدد من
الكتب عن الإ�سالم للغة الدنماركية ،نا�شط في مجال الدعوة ،و�إمام وخطيب للجمع والأعياد منذ عام
1997م ،م�شارك في العديد من الحوارات في الدنمارك وحول العالم في المو�ضوعات المتعلقة بالدين
والتعاي�ش ال�سلمي( .الدنمارك).
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عن مكونات ديني ،والتي هي عبارة عن الثقافة ال�شبابية التي
ترعرعت عليها .فقد كنت �أكّدت ن�صرانيتي عندما بلغت الرابعة
ع�شرة ،وهو تقليد �شائع يف هذا اجل��زء من العامل .لكن هذه
املرحلة كانت مليئة بالت�سا�ؤالت الكبرية عن احلياة:
من �أين �أتيت؟ وكيف �أ�سري؟
وهل هناك �إله؟
وهل للحياة معنى؟
ك��ل ه��ذه الأ�سئلة وغ�يره��ا جعلتني �أت��خ��ل��ى ع��ن الكني�سة
الدمناركية و�أن��ا يف ال�ساد�سة ع�شر من عمري .ومل يكن ذلك
ب�سبب �صراع مع الكني�سة ،ولكن لإدراك���ي �أن عليّ �أن �أبحث
عن طريق يل يف هذه احلياة ،و�أن الدين لي�س �شيئ ًا يورث من
الوالدين �أو املجتمع ،لكنه �شيء يجب �أن جتده بنف�سك.
م�ضت عدة �سنوات ومل يكن لديّ �أي دين يربطني ،فبد�أت
�أدر���س خمتلف الكتب عن الأدي��ان والفل�سفات .وعندما بلغت
احلادية والع�شرين من عمري بد�أت ال�سفر حول العامل ،وبقيت
يف حالة �سفر لأربع �سنوات ،كانت بداياتها لأفريقيا ،و�أم�ضيت
الثالث �سنوات الأخ�يرة يف زي��ارات لدول يف قارة �آ�سيا .كانت
هذه الأ�سفار الطويلة جزء ًا من تطويري الذاتي� ،إذ �إنه خالل
هذه الأ�سفار التقيت ب�أنا�س من خمتلف الديانات والثقافات،
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ولده�شتي الكبرية ولكوين من بلد �أوربي غني فقد التقيت �أي�ض ًا
بالكثري من النا�س الذين يعي�شون حياة فقر ،لكنهم مع ذلك
را�ضون بحياتهم.
هذا الواقع جعلني �أفكر و�أدرك �أن ما يجعل ه�ؤالء الفقراء
را�ضني عن حالهم هو الدين ،لي�س الدين كفل�سفة ولكن الدين
كمنهج للحياة .ولذا قررت �أن �أبد�أ يف ممار�سة ال�شعائر الدينية
لرغبتي يف �أن �أ�شعر �أي�ض ًا بذاك الر�ضا الذي ي�شعر به �أولئك
الذين التقيتهم.
يف ذلك الوقت كان تفكريي �أنه يجب �أن تكون جميع الأديان
نابعة من م�صدر واح��د ،و�أن �سبب االختالف بني �أتباع هذه
الأديان �أنهم حرفوا فيها .و�أن هذا التحريف حدث عن طريق
حذف بع�ض الأجزاء من كتب تلك الديانات ،ويف بع�ض الأحيان
ب�إ�ضافة �أجزاء �إليها .هذا الو�ضع جعلني �أعتنق الهندو�سية.
ا�ستمر اعتناقي للهندو�سية ل�سنوات كنت خاللها �أذهب حاج ًا
للأماكن املقد�سة يف الهند ،و�أركع للتماثيل مبختلف �أنواعها.
وعندما رجعت للدمنارك كنت ما زلت متم�سك ًا بالهندو�سية التي
كنت �أعبد فيها عدد ًا من «الآلهة من الذكور والإناث» .بقيت على
هذه احلال قرابة عامني �آخرين .ثم  ،و�أنا يف ال�سابعة والع�شرين
من عمري ،اكت�شفت �أنني �أ�سري يف الطريق اخلاطئ ،وا�ستولى
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عليّ �شعور �أن هناك �إله ًا واحد ًا يف هذا الكون  ،و�أنه يجب عليّ
�أن �أبحث و�أحتول لعبادة �إله واحد ال يُرى.
بعد نحو عام انتهى بي احلال �إلى �شقة يف مدينة كوبنهاجن
يقطنها ثالثة م��ن امل�سلمني الأورب��ي�ين� ،أحدهما دمناركي،
والآخر نرويجي� ،أما الثالث فكان �إجنليزياً .ويف الليلة الأولى
التي �أق�ضيها معهم ا�ستيقظت على �صوت النداء لل�صالة وكانت
ال�ساعة ت�شري �إلى الثالثة �صباحاً .وعندما �شاهدت ه�ؤالء الثالثة
ينه�ضون لل�صالة ،عقدت ل�ساين الده�شة ،ويف الوقت نف�سه
�شعرت باخلجل� ،إذ �إنني كنت �أريد منذ مدة طويلة �أن �أ�صلي،
لكنني كنت دائم ًا �أعبد اهلل يف �أوقات فراغي بعد �أن انتهي من
جميع رغباتي ولذاتي .يف هذه اللحظة وجدت نف�سي وجه ًا لوجه
�أمام �أنا�س ينه�ضون من فرا�شهم لأداء ال�صالة يف وقت يكون
فيه الفرا�ش مكانًا مغري ًا للنوم والراحة� .أديت معهم ال�صالة يف
ذلك ال�صباح وبد�أنا نتحدث عن الدين ،و�أثناء ذلك بدا وا�ضح ًا
يل �أن بحثي الطويل الذي بد�أ منذ اثني ع�شر عام ًا قد و�صل �إلى
نهايته .وبعد �أيام قالئل �أعلنت �إ�سالمي و�أ�صبحت حياتي ت�سري
وفق ًا ملنهج حياة النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم.
قد يت�ساءل القارئ الآن:
ملاذا �سردت هذه الق�صة؟
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لقد �أوردت هذه الق�صة لأبني لكل من يقر�أ هذه املقالة يف
ال�شرق �أو الغرب كيف �أن حياة الفرد ميكن �أن متثّل حوار ًا
بني خمتلف الأديان ،حتى و�إن بد�أ ذلك من خالل ثقافة دينية
�أحادية .وحيث �إنني خ�ضت جتربة العي�ش و�سط ديانتني قبل
�أن �أعتنق الإ�سالم ،ف�إنه �سيبدو من املده�ش جد ًا �أال �أنخرط
يف احلوار بني الأديان وطرح خربتي الوا�سعة يف هذا املجال.
ذلك �أنه ومنذ �سنوات �شبابي الأولى �أتيحت يل فر�صة ال�سفر
�إل��ى �شتى بقاع العامل وتكوين �صداقات يف جميع املناطق
التي زرتها .ولأنني زرت قرابة مائة دولة و�أقمت يف بع�ضها
وقتًا ط��وي�لاً ،تكوّن ل��دي �شعور ق��وي �أنني �أنتمي للعامل كله
ولي�س للدمنارك موطني .ولأن لديّ �صداقات مع �أنا�س من
خمتلف الأدي��ان ،فقد �أ�صبح العامل بالن�سبة يل مكانًا مفيد ًا
لل�سفر من عام لآخر .لقد �شاركت يف م�ؤمترات عديدة حول
احلوار بني الأديان نظمها �أنا�س من جميع الأديان ،وا�ستفدت
كثري ًا من هذه اللقاءات ،لي�س من خالل احل�ضور واال�ستماع
للمتحدثني واحلديث يف هذه امل�ؤمترات وااللتقاء بامل�شاركني
يف هذه املنا�سبات ،ولكن من خالل �أخذي لأفكار جديدة معي
للدمنارك ،وكذلك تبادل خرباتنا مع �أنا�س من خمتلف �أنحاء
العامل.
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ويف و�ضعنا نحن ك�أقلية دينية يف الدمنارك ف�إنه من املهم �أن
نحافظ على عالقات طيبة ودائمة مع املنتمني للديانات الأخرى،
وعلى وجه اخل�صو�ص الن�صرانية التي تع ُّد الديانة الرئي�سة يف
الدمنارك.
مل يعد معظم الدمناركيني يفكرون يف ما �إن كان يجب �أن
يكون هناك حوار بني �أتباع الأديان يف املجتمع �أم ال .فمثل هذا
احلوار ا�ستمر ل�سنوات م�ضت ،وبقي ال�س�ؤال املطروح الآن يف
الدمنارك هو:
ما القدر ال��ذي ميكن �أن نت�شارك فيه؟ وما اجلوانب التي
ت�شاركنا فيها يف الأ�صل؟
يف العام 1995م اُتخذت �أولى اخلطوات يف طريق ت�أ�سي�س
مركز �إ�سالمي -ن�صراين م�شرتك يف العا�صمة الدمناركية
كوبنهاجن .لقد كنت �أح��د امل�ؤ�س�سني لهذا املركز ال��ذي يُع ّد
حتى الآن �أهم امل�ؤ�س�سات التي تُعنى باحلوار ،وهو الوحيد يف
الدمنارك ورمب��ا يف القارة الأورب��ي��ة كلها� ،إذ �إن��ه ت�أ�س�س عن
طريق التعاون بني جمموعة من امل�سلمني املخل�صني وجمموعة
من الن�صارى املخل�صني �أي�ضاً ،الذين ر�أوا �أن تتوج اجتماعاتهم
املثمرة بت�أ�سي�س هذا املركز.
ت�أ�س�س املركز يف ب��ادئ الأم��ر يف منطقة جاذبة يف العا�صمة
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كوبنهاجن ،و�أقيمت فيه حوارات علنية كثرية ،رغم �أن املجموعات
امل�شاركة كانت �صغرية ال يتعدى عددها ع�شرة �أ�شخا�ص من امل�سلمني
والن�صارى كانوا يلتقون عدة مرات يف ال�سنة .وكانت كل جمموعة حتدد
مو�ضوع ًا للنقا�ش �أو احلوار؛ و�أثمرت هذه احلوارات واالجتماعات عن
اكت�شاف الكثري من الأمور امل�شرتكة بني الطائفتني.
لقد تبني للم�شاركني يف هذه احلوارات �أن هناك الكثري الذي
يجمع بينها ،ال�شوق العميق لإر�ضاء اهلل هو نف�سه يف قلوب جميع
امل�ؤمنني على اختالف دياناتهم ،و�إذا �أدركنا ذلك �سنجد �أنف�سنا
م�شرتكني يف �أمور كثرية عك�س ما يرتاءى لنا عند النظرة الأولى.
بعد نحو ع�شر �سنوات من ممار�سة املركز لن�شاطاته � ،أ�صبح
من ال�صعب �أن ي�ستمر يف املكان نف�سه .فامل�سلمون الذين كانوا
ن�شطاء يف املركز قاموا بت�أ�سي�س مركز خا�ص بهم يف نف�س
املنطقة من املدينة ،وهو �أول مركز �إ�سالمي دمناركي تُقام فيه
الدرو�س وخطب اجلمعة باللغة الدمناركية .وملا كان هناك مكتب
�شاغر يف هذا املركز مت نقل املركز الإ�سالمي امل�سيحي �إلى هذا
املكتب ليكون �ضمن املركز الإ�سالمي.
مل يكن ت�أ�سي�س ه��ذا املركز بداية احل��وار بني الأدي���ان يف
الدمنارك ،لكن كانت هي املرة الأولى التي ي�صبح العمل فيها
م�ؤ�س�سياً .وحقيقة القول� :إن كل امل�شاركني يف حوارات املركز
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يفخرون بدينهم ،وهي �صفة تالزمنا ونحن على طاوالت احلوار؛
وال غبار يف ذلك� ،إذ ينبغي علينا �أن نكون منفتحني و�أمينني حول
حبنا لديننا .و�أعترب نف�سي م�سلم ًا غري خمل�ص �إذا مل �أرغب يف
�أن يرى غري امل�سلمني جمال الإ�سالم ،ويقوم تبع ًا لذلك بقبوله
بكامل �إرادته وحريته .و�أعتقد �أن معاريف من الن�صارى يف مركز
احلوار يحملون ال�شعور نف�سه كن�صارى .فهم ينظرون للن�صرانية
على �أنها الدين احل��ق ،كما �أرى �أن��ا الإ�سالم ،و�إذا مل يكونوا
راغبني يف حتويل نحو الن�صرانية ف�سيكون هذا م�ؤ�شر على �أنهم
ال يعريونني انتباه ًا واهتماماً ،وهنا ت�أتي �أهمية احلوار.
وبديهي �أن �أي م�سلم �أو ن�صراين �أو يهودي �أو هندو�سي �أو
بوذي يحمل �شعور ًا �أن معتقده هو احلق ،و�أن املعتقدات الأخرى
بع�ض من القواعد التي
لي�ست كذلك .ومن �أجل ذلك فهناك ٌ
ينبغي مراعاتها .فمنها �أن نفهم �أو ًال �أن احلوار يختلف متام ًا
عن املحادثات .ففي املحادثات هناك دائم ًا توقعات بالتو�صل
�إلى نتائج� ،أو اتفاقية �أو ت�سوية ما� .أما يف احلوار ف�إن هذا لي�س
بال�ضرورة ما يتوقعه املتحاورون� ،إذ �إن احلوار بكل ب�ساطة يهدف
�إلى بث �آفاق جديدة يف �أذهان امل�شاركني.
وبالن�سبة يل �شخ�صي ًا �أجده حق ًا �أمر ًا ملهم ًا عند اجللو�س
مع �أ�شخا�ص ينتمون ملختلف الأديان ،وحماولة فهم ما يحملونه
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من �أفكار ور�ؤى ملا وجدوه يف ديانتهم ،و�أن �أتبادل معهم الأفكار
والر�ؤى اخلا�صة بديني.
يف الدمنارك يع ُّد امل�سلمون �أقلية ،ولي�س لهم �أي ت�أثري �أو نفوذ
�سيا�سي .والإ�سالم يحظى بالنقا�ش يف و�سائل الإع�لام ب�صورة
تكاد تكون منتظمة  ،ولكن غالب ًا ما يكون غري امل�سلمني هم الذين
يناق�شون املو�ضوعات املتعلقة بالإ�سالم .ويف الغالب عندما ي�شارك
امل�سلمون يف النقا�ش العام حول الإ�سالم يكون ذلك على �سبيل
الدفاع �أو الرد عما يُقال حول الإ�سالم �أو امل�سلمني .ور�أيي املتوا�ضع
هو �أن نكون م�شاركني فاعلني يف املجتمع ،وهذا يتم فقط �إذا ما
�أقمنا عالقات جيدة مع معتنقي الديانات الأخرى يف املجتمع.
وعندما نلتقي ب�آخرين يعتنقون ديانات �أخ��رى ف���إن الأمر
يبدو يف بع�ض الأحيان مبثابة حتدٍ كبري بالن�سبة للتقدم الذي
�أحرزناه يف ديننا .وبالن�سبة يل �شخ�صيًا ف�إن حياتي كلها عبارة
عن حوار ديني داخلي� ،أو على الأقل الن�صف الأول من حياتي.
ف�أنا �أ�شعر بالفخر ب�أنني ع�ضو يف عدد من املنظمات واجلمعيات
الدمناركية والدولية التي تركز على عملية احلوار بني الأديان،
مثل ال�شبكة العاملية لأديان الأطفال (The Global Network
 ،)of Religions for Childrenوالتي ت�أ�س�ست يف اليابان
وتتخذ من مدينة جنيف مقرها الأوربي  ،واملنتدى الدمناركي
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ل��ل��ح��وار الإ���س�لام��ي الن�صراين

(The Danish Muslim

 )Christian Dialogue-Forumوغريهما .وبالتعاون مع
كني�سة الوحدة (� )Unification Churchشاركت يف عدد
من م�ؤمترات احلوار بني الأديان من جاكرتا �إلى نيويورك ومن
القد�س �إلى �أال�سكا.
ولعل �أكرث ما يجعلني �أ�شعر باملتعة هو �أن �أجد الوقت للجلو�س
مع علماء من �أديان خمتلفة والتباحث معهم حول الأمور املتعلقة
بعقيدتهم .وقد �سبق �أن جل�ست قرابة ثالث �ساعات يف بروك�سيل
وحتاورت مع بوذي ياباين حول البوذية ومفهوم امل�سلمني ملا يحدث
بعد املوت .وبالن�سبة يل كم�سلم يبدو الأمر �صعب ًا �أن �أ�ستوعب
املفهوم البوذي ملا ي�سمونه مرحلة ما قبل احلياة الأخرى ،بنف�س
امل�ستوى من ال�صعوبة الذي يجده البوذيون يف فهم امل�سلمني
ملعنى احلياة الدنيا واالنتقال بعدها للحياة الآخرة .لكن على �أية
حال ،ومع هذه االختالفات  ،ف�إن النا�س لديهم واجبات م�شرتكة
يف هذا العامل ،فمن واجبهم �أن يعي�شوا ب�صورة طيبة و�أن يكونوا
حمرتمني و�أمناء ويعملون على حتقيق اخلري لغريهم على هذه
الأر�ض.
يف �أحد الأيام كنت �أخاطب ح�شد ًا مكون ًا من نحو � 300شخ�ص
من خمتلف الديانات يف العامل جا�ؤوا للتظاهر من �أجل ال�سالم
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�أمام حائط املبكى يف القد�س .كنت �أحتدث لهم عن معنى قوله
َّاس ِإنَّا خَ َل ْقنَاكُ م مِّن ذَكَ ٍر وَ أُنثَى وَ جَ َع ْلنَاكُ مْ شُ عُوبًا
تعالى {:يَا َأ ُّيهَا الن ُ
وَ َقبَائِلَ ِل َتعَا َرفُوا}  ،و�أن اهلل �سبحانه وتعالى لو �شاء جلعل النا�س
�أمة واحدة� ،أو قبيلة واحدة ذات لغة واحدة ودين واحد .لكن
�إرادته �شاءت هذا االختالف وعلينا �أن نتعلم من هذه احلكمة
الإلهية .وهناك عند امل�سجد الأق�صى نطق �أحد �أع�ضاء الوفود
امل�شاركة بال�شهادة و�أ�صبح م�سلماً ،وبعد دقائق قليلة وعند قبة
ال�صخرة نطقت �إحدى ال�شابات الأمريكيات بال�شهادة �أي�ضاً.
وقد �أطلقتُ على هذه ال�شابة ا�سم مرمي تيمن ًا بال�سيدة مرمي
�أم امل�سيح عليه ال�سالم .لقد �أثّرت هذه الواقعة كثري ًا على هذه
ال�شابة لدرجة �أنها ظلت تبكي ليومني متتاليني.
�إن للحوار بني �أتباع الأدي��ان منافع جمة وعظيمة ي�صعب
حتديدها ،ولعل الأمر الذي يجب �أن يخ�ضع للنقا�ش هو عدم
رغبة البع�ض �أو معار�ضتهم لإج��راء مثل هذه احل��وارات .وما
�سمعته عند حديثي مع �أ�شخا�ص يعار�ضون احلوار �أن فئة قليلة
منهم يخ�شون �أن ي�ؤثر هذا احلوار �سلبًا على معتقداتهم .لكن
هذا القول ال ميثّل ق�ضية ملن قوي �إميانه � ،إذ �إن االلتقاء مع من
يختلف عنك يف الدين يُقوّي من �إميانك مبا تعتقده وت�ؤمن به .
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هناك رجال دين كرث يف العامل ،ويف الوقت الراهن �أ�صبح
�صوت الزعماء الدينيني غري م�سموع بالدرجة الكافية  ،لأن
ال�سيا�سة الدولية حتكمها امل�صالح االقت�صادية .ولوال الكثري
من ال�شد واجلذب وعدم التوافق بني الزعماء الدينيني ،لأمكن
ب�سهولة و�ضع �أجندة جديدة للعامل ،وهي �أجندة كان ميكن من
خاللها �أن ت�أخذ الأمور املتعلقة بالأخالق مواقع �أكرث تقدم ًا مما
هو عليه احلال يف الوقت الراهن .فعندما تدار الأمور ال�سيا�سية
واملالية من خالل امل�صالح املالية فقط ،ف�إن الأم��ور �ستختلف
عما هي عليه الآن  ،ولي�س هناك دين يقر ما جتري عليه الأمور
يف الوقت احلا�ضر فيما يتعلق بالفجوة الكبرية بني الأغنياء
والفقراء -مث ًال  ، -ولكن �إذا جل�س العقالء بع�ضهم مع بع�ض
دون خوف من الآخر ف�سيكون �صوتهم م�سموعاً.
وم��ن موقعي املتوا�ضع يف كوبنهاجن �أدع��و خمل�ص ًا جميع
الزعماء الدينيني من خمتلف �أنحاء العامل لكي ي�أخذ كل واحد
بيد الآخر من �أجل معرفة الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك بينها،
وهو ما �سيخدم م�ستقبل هذا العامل الذي نعي�ش فيه جميعاً.
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المعرفة بالإ�سالم وتعزيز الحوار بين �أتباع
الأديان في اليابان
د .كينتا كا�ساي*

على الرغم من �أن اليابان ارتبطت بعالقات جتارية وثقافية
مع بع�ض املناطق الإ�سالمية يف ق��ارة �آ�سيا ومنطقة ال�شرق
الأو�سط منذ قرون خلت ،و�أن �أعداد امل�سلمني الذين يزرون �أو
يقيمون يف اليابان تزداد ب�صورة مطردة� ،إال �أن هناك بع�ض
الأ�سباب التي �أعاقت الفهم ال�صحيح لهذا الدين .وهذا بدوره
قلل من فر�ص �إقامة حوار مبني على الفهم امل�شرتك للح�ضارة
الإ�سالمية واحل�ضارة اليابانية.
* دكتوراه من جامعة طوكيو ،باحث في مركز معلومات الأديان في طوكيو .مهتم بالبحوث المتعلقة
بجمعيات و�شبكات الدعم الم�شترك .من بحوثه( :مداخل للدرا�سات
 ،)Religious Studiesو(:م�ؤ�س�سات الم�سلمين في اليابان Japan
(اليابان).

الدينية Keywords for
.)Muslim network in
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منذ العام 1990م حدثت زيادة مطردة يف �أعداد امل�سلمني
املهاجرين �أو الزائرين لليابان .ووفق ًا لبع�ض الإح�صائيات
الوطنية عن الهجرة ،هناك �أكرث من � 50ألف م�سلم يف اليابان.
وعلى وجه العموم فال ميكن القول� :إن ال�شعب الياباين يفهم
الإ�سالم جيداً .ومن �أجل ت�شجيع التفاهم امل�شرتك بني ه�ؤالء
امل�سلمني واليابانيني ،فمن املهم ن�شر املعرفة املنا�سبة عن
الإ�سالم.
ويبقى ال�س�ؤال هو:كيف ومتى و�أين نقوم بن�شر املعلومة عن
الإ�سالم لليابانيني؟
�س�أحتدث هنا ب�إيجاز عن تاريخ الإ�سالم يف اليابان لتو�ضيح
نوع االحرتام الذي يكنه اليابانيون حل�ضارات ال�شرق الأو�سط،
وتو�ضيح كيف �أن بع�ض القلق املحفوف بالغمو�ض قد ت�شكل
حول امل�سلمني ب�سبب التغطيات الإعالمية الكثرية لل�صراعات.
و�س�أناق�ش كذلك التغري الذي حدث يف الدور الذي يلعبه املركز
الإ�سالمي يف اليابان وكيف �أن هذا التغيري قد �أدى �إلى تغيري
يف العالقة بني اليابانيني وامل�سلمني .و�س�أو�ضح ثالث ًا كيف �أن
نق�ص املعرفة و�أن�صاف احلقائق ميكن �أن ت�ؤدي �إلى فهم منحاز
حول الإ�سالم ،وهو �أمر ناجت عن التغطيات الإعالمية املبنية
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على ال�صورة النمطية ( �إن مل تكن ال�صورة املحايدة) ،والعدد
امل��ح��دود من ال�ساعات الدرا�سية يف املنهج احل��ايل لتالميذ
املدار�س يف اليابان.

الإ�سالم والم�سلمون في اليابان
ارتبط اليابان بعالقات ثقافية مع الدول الآ�سيوية عرب «طريق
احلرير» .وترجع �أقدم �صور التعرف الياباين على منطقة ال�شرق
الأو�سط �إلى مقال كتبه �أحد الفر�س الذين زاروا اليابان )1(.كان
ذلك يف ال�ساد�س ع�شر من يوليو من عام 616م .ويكن ال�شعب
الياباين احرتام ًا حل�ضارات ال�شرق الأو�سط قبل الإ�سالم وبعده.
لكن تاريخ امل�سلمني احلديث يف اليابان بد�أ مع ت�أ�سي�س �أول
ثالثة م�ساجد ،ه��ي م�سجد ناجويا  Nagoyaع��ام 1931م،
وم�سجد كوبي  Kobeع��ام 1935م ،وم�سجد طوكيو Tokyo
عام 1939م� .أ�س�س هذه امل�ساجد الجئون �أتراك من التتار كانوا
قد هربوا من الثورة الرو�سية ،ومعظمهم مناه�ضون لل�شيوعية.
وهذا يو�ضح �أن هناك ع��دد ًا كافي ًا من امل�سلمني يف هذه املدن
1) In Nihon Shoki, the oldest work of Japanese myth, legends and
chronicles
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لإدارة هذه املرافق .وقد �أ�س�س امل�سلمون يف هذه املدن عالقات
�صداقة حميمة مع اليابانيني �سواء كانوا �أفراد ًا �أو م�ؤ�س�سات �أو
جمموعات �سيا�سية ،و�أبدى عدد من املثقفني اهتمام ًا ب�أ�سواق
القارة الآ�سيوية ومواردها .وقبل احلرب العاملية الثانية اعترب
بع�ض اليابانيني املرموقني ،مثل رئي�س الوزراء الأ�سبق �سنجريو
هايا�شي  ، Senjuro Hayashiوالعامل �شومي �أوكاوا Shumei
� ، Okawaأول من ترجم معاين القر�آن الكرمي للغة اليابانية� ،أن
هذه العالقة بني امل�سلمني وال�شعب الياباين عالقة مفيدة من �أجل
جمع املعلومات وت�أ�سي�س �شبكات مناه�ضة لل�شيوعية يف القارة
الآ�سيوية من خالل امل�سلمني .وا�ستطاع اجليل الأول من اليابانيني
الذين اعتنقوا الإ�سالم التعلم من احل�ضارة الإ�سالمية و�أ�سهموا
يف �أن ت�صبح اليابان مركز قيادة للرخاء يف �شرق �آ�سيا.
وب�سبب هزمية اليابان يف احلرب العاملية الثانية وما تبعها
من توجيه تُهم جرائم حرب لبع�ض ال�سا�سة واملثقفني� ،أ�صاب
الفتور العالقة بني امل�سلمني واليابانيني .لكن وخالل فرتة النمو
االقت�صادي لليابان ،در���س الكثري من الطالب امل�سلمني يف
اجلامعات اليابانية .وقد �أ�س�س الدكتور �صالح مهدي ال�سامرائي،
الذي ح�صل على درجة الدكتوراه يف الزراعة من جامعة طوكيو،
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رابطة الطالب امل�سلمني عام 1961م ،والتي �أ�صبحت املركز
الإ�سالمي ال��دويل عام 1966م ،ومن ثم املركز الإ�سالمي يف
اليابان عام 1974م .ومن ح�سن ال�صدف �أن العام الذي ت�أ�س�س
فيه املركز كان هو العام نف�سه الذي �شهد العامل فيه ما عُ رف
بـ «ب�أزمة النفط»� ،إذ بد�أت الرغبة عند الكثري من اليابانيني يف
معرفة املزيد عن الإ�سالم لأنهم يرون �أن الإ�سالم هو دين دول
ال�شرق الأو�سط املنتجة للنفط.
وتهدف ر�سالة املركز الإ�سالمي يف اليابان �إلى دعم اليابانيني
الذين يعتنقون الإ���س�لام وذل��ك من خ�لال �إق��ام��ة املنا�سبات
الإ���س�لام��ي��ة ،وت��رج��م��ة الكتب ع��ن الإ���س�لام ،و�إن�����ش��اء مقربة
للم�سلمني .وامتاز طالب املركز مبهارات لغوية كبرية من خالل
�إتقانهم للغة اليابانية ،والعربية ولغاتهم الأ�صلية .كما حافظ
الطالب على عالقات �صداقة طيبة بني املجتمع الياباين والعامل
الإ�سالمي ،ولذا كان املركز م�صدر ًا لتقدمي الدعم للم�سلمني يف
اليابان ،وتقدمي املطبوعات الإ�سالمية لليابانيني .وقام املركز
ع��ام 1977م ،بالتعاون مع جامعة �شو Chuo University
اليابانية ،ورابطة العامل الإ�سالمي التي تتخذ من مكة املكرمة
مقر ًا لها ،بعقد م�ؤمتر حول النظام لقانوين يف الإ�سالم.
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حقبة الت�سعينيات الميالدية :نقطة تحول
بد�أ الدور الذي يقوم به املركز الإ�سالمي يف اليابان يقل �شيئ ًا
ف�شيئ ًا مقارنة بال�سابق ،وال�سبب يف ذلك يعود �أو ًال �إلى �أن فرتة
الرتكيز على التنوير الأكادميي عن الإ�سالم بوا�سطة امل�سلمني
يف اليابان قد انتهت ،وبد�أ امل�سلمون بالرتكيز �أكرث على حياتهم
اخلا�صة كم�سلمني يقطنون اليابان.
�أم��ا ال�سبب الآخ��ر فهو انت�شار امل�سلمني وتفرقهم يف
خمتلف �أنحاء اليابان .حتى تركيبة امل�سلمني يف اليابان
اختلفت ،ففي ال�سابق كان امل�سلمون الذين ي�أتون لزيارة
اليابان واال�ستقرار فيه ،هم النخبة املثقفة ذات امل�ؤهالت
العالية ،الذين يهتمون بردم الفجوة بني الثقافتني .لكن
حقبة الثمانينات امليالدية �شهد فيها اليابان ازده���ار ًا
اقت�صادي ًا كبري ًا و�أ�صبح امل�سلمون ي�أتون لليابان من �أجل
ا�ستك�شاف فر�ص العمل واال�ستثمار .وحيث �إن الإ�سالم
ي���ؤك��د على مفهوم العالقة احلميمة ب�ين اجل�ي�ران ،ف�إن
غالبية امل�سلمني يف اليابان وج��دوا �أنف�سهم يختلطون مع
اليابانيني الذين لي�س لديهم �أي م�صلحة جتارية مع دول
منطقة ال�شرق الأو�سط .وه�ؤالء اليابانيون يعي�شون جنب ًا
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�إلى جنب مع جمتمع امل�سلمني كجريان ،ولكن اهتمامهم
مبعرفة الإ�سالم مل يكن كبرياً.
وكانت بداية الت�سعينيات نقطة حتول بالن�سبة للم�سلمني يف
اليابان.
ففي العام 1989م قامت وزارة العدل اليابانية ب�إلغاء الت�أ�شرية
مع باك�ستان ،الأمر الذي جعل الكثري من الباك�ستانيني يقررون
البقاء يف اليابان.
ويف العام 1992م قام امل�سلمون الباك�ستانيون بت�أ�سي�س م�سجد
«اي�شنواري  ،»Ichinowari Mosqueوهو �أول م�سجد يتم بنا�ؤه
عن طريق التربعات من امل�سلمني املحليني.
وقبل ت�أ�سي�س هذا امل�سجد كانت هناك �أربعة �أماكن فقط
للعبادة حول مدينة طوكيو� ،أما الآن فهناك �أكرث من ثالثة ع�شر.
ولعل ت�أ�سي�س هذه امل�ساجد يف �أماكن متفرقة يو�ضح نية امل�سلمني
العي�ش يف تناغم مع جريانهم اليابانيني.
ويختلف الذين �أ�س�سوا هذه امل�ساجد اجلديدة عن �سابقيهم
من امل�سلمني الذين ا�ستقروا يف اليابان ،فهم لي�سوا �أكادمييني،
�أو مهند�سني� ،أو ذوي توجهات �سيا�سية ،بل �إن معظمهم جتار
�أو عمال يعملون من �أجل توفري لقمة العي�ش لأ�سرهم املوجودة
معهم يف اليابان.
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المزيد من المعرفة  ..المزيد من �سوء الفهم؟
ينبغي �أن يكون ال�شعب الياباين الآن قد تعرف عن كثب على
امل�سلمني يف بع�ض امل��راك��ز وامل��راف��ق يف امل��دن ،مثل املوا�صالت
العامة ،ومراكز الت�سوق ،وحتى �أماكن ال�سكن والعمل .و�أ�صبح
الفرد الياباين العادي ،الذي ال يعرف تعاليم الإ�سالم ،يختلط
مع امل�سلمني .ومن ناحية �أخ��رى ف�إن امل�سلمني ال يعرفون الكثري
عن عادات املجتمع الياباين ،ولذا فهناك حاجة لت�أ�سي�س تفاهم
م�شرتك .وقد بذل املفكرون املهتمون بالدرا�سات الإ�سالمية كل ما
يف و�سعهم لتنوير اليابانيني عن الإ�سالم .وعالوة على املعلومات
عن تاريخ الإ�سالم وتعاليمه ،وزع ه�ؤالء املفكرون مطبوعات خمتلفة
تتناول الطبيعة امل�ساملة وعالقات التعا�ضد بني امل�سلمني .ومع ذلك
فال�شعب الياباين ما يزال يحمل انطباعات �سالبة عن الإ�سالم.
مل��اذا؟ وما الذي يجب القيام به – على �سبيل املثال – يف
جمال التعليم؟
يف ع��ام 2003م ق��ام ت��اك��اك��ي مات�سوموتو Takaaki
� ،Matsumotoأ���س��ت��اذ ت��اري��خ ال��ع��امل ب��امل��دار���س العليا
اليابانية ،ب�إجراء درا�سة ميدانية و�سط الطالب اليابانيني
يف املدار�س العليا .تركزت الدرا�سة حول فهم �أو عدم فهم
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ه�ؤالء الطالب للإ�سالم .وك�شف اال�ستبيان ،الذي �شمل عينة
من  1670طالباً ،عالقة مثرية بني معرفة الإ�سالم واالنطباع
ال�سلبي املكون حوله .فالطالب الذي مل تكن لديه معرفة �أو
كانت معرفته حمدودة بالإ�سالم ال يحمل الكثري من االنطباع
ال�سلبي عن الدين� ،أما الطالب الذي لديه معلومات كثرية
عن الإ�سالم ،فات�ضح �أنه يحمل �صورة �سلبية عن الإ�سالم
وب�صورة رئي�سية م��ن خ�لال تركيز و�سائل الإع�ل�ام على
الأن�شطة املتطرفة وتلك التي تت�سم بالعنف والتي ت�صدر من
بع�ض امل�سلمني.
حاول الباحث حتديد الطالب الذين لديهم رغبة يف معرفة
الإ�سالم من خالل توجيه ثالثة �أ�سئلة تدور حول� :أهم مكان
مقد�س يف الإ���س�لام ،وم�ؤ�س�سه ،وكتابه املقد�س .وق��د �أجاب
 648من الطالب ب�صورة �صحيحة عن الأ�سئلة الثالثة ،واعترب
الباحث �أن ه�ؤالء الطالب لديهم الرغبة �أو املعرفة بالإ�سالم.
وقد كانت �إجابات هذه الفئة �صحيحة ملعظم الأ�سئلة التي وردت
يف اال�ستبيان ،مثل� :صيام �شهر رم�ضان ،وعدم تناول امل�سكرات،
والزواج ب�أربع ن�ساء .لكن هذه الفئة �أجابت �إجابات خاطئة عند
توجيه بع�ض الأ�سئلة مثل :هل معظم امل�سلمني عرب؟ هل �إله
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امل�سلمني هو نف�سه �إله اليهود والن�صارى؟ وهل املر�أة امل�سلمة
ملزمة بتغطية ج�سدها بالأ�سود؟
وحلل الباحث االنطباع العام للطالب ،وخل�ص �إلى �أن ه�ؤالء
الطالب يعتقدون �أن:
• الإ���س�لام دي��ن مقيد به الكثري من الأوام���ر والقليل من
احلرية مقارنة بالأديان الأخرى.
• الإ���س�لام دي��ن غريب و�صعب الفهم وغ�ير �شامل جلميع
جوانب احلياة.
• امل�سلمون غري مت�ساحمني وعدوانيني.
• امل�سلمون رج��ال ملتحون ي�سكنون ال�صحراء وميار�سون
التفرقة بني اجلن�سني.
ويعتقد الباحث �أن �أ�سباب هذه االنطباعات ال�سلبية تعود �إلى
الأخبار والتقارير ال�سلبية الكثرية عن امل�سلمني  ،مثل تلك التي
تتناول الأعمال الإرهابية.

اليابان والحوار بين �أتباع الأديان
مما �سبق يت�ضح �أنه على الرغم من �أن امل�سلمني قد احتفظوا
بعالقات جيدة مع ال�شعب الياباين ،و�أن اليابانيني يحملون نوع ًا
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من االحرتام نحو ح�ضارة منطقة ال�شرق الأو�سط� ،إال �أن االفتقار
�إلى املعرفة ال�صحيحة عن الإ�سالم قد �شكل عائق ًا �أمام فهم
هذا الدين .وهذه احلقيقة حتتاج �إلى حوار متعمق وم�ستمر.
ومن املعلوم �أن احلوار يتطلب وجود ثقة ،و�أن بناء الثقة بني
ال�شعوب يع ّد �شرط ًا م�سبق ًا مهم ًا و�ضروري ًا لنجاح �أي حوار.
وميكن �أن ي���ؤدي احل��وار بني �أتباع الأدي��ان �إل��ى بناء �شراكات
جديدة  ،وجعل امل�شاركني يف هذا احلوار يتعاملون مع التحديات
اجلديدة كمجموعة واحدة.
والذي يبدو �أن اليابانيني تواقون للحوار مع العامل الإ�سالمي.
فعلى �سبيل املثال ،كان وزير اخلارجية الياباين الأ�سبق ،يوهي
كونو  ، Yohei Konoالذي ح�ضر امل�ؤمتر الدويل حول ال�سكان
والتنمية املنعقد يف القاهرة يف �سبتمرب من عام 1994م ،قد
�أ�شار �إلى «احلوار بني احل�ضارات» مع العامل الإ�سالمي هو من
الأمور التي ترغب بالده الدخول فيها من خالل تعاون بناء.
وجدير بالذكر �أن خ��ادم احلرمني ال�شريفني ،امللك عبداهلل
ابن عبدالعزيز ،كان قد �أعلن �أول مرة عن دعوته للحوار بني �أتباع
الأديان عندما التقى الوفود امل�شاركة يف منتدى حوار احل�ضارات بني
اليابان والعامل الإ�سالمي ،الذي عُ قد يف �أبريل من عام 2008م.
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يف ذلك االجتماع قال العاهل ال�سعودي�( :أرغب يف الدعوة
�إلى م�ؤمترات للحوار بني الأديان من �أجل حماية الإن�سانية، )..
وكان امللك ي�شري �إلى حمادثاته يف روما يف نوفمرب 2007م مع
البابا بينديكت�س ال�ساد�س ع�شر .Pope Benedict XVI
كما �أن الربوفي�سور يوزو �إيتاجاكي  ، Yuzo Itagakiرئي�س
منتدى احلوار الإ�سالمي الياباين ح�ضر امل�ؤمتر الرابع للحوار
بني �أتباع الأديان الذي نظمته رابطة العامل الإ�سالمي يف جنيف
يف � 30سبتمرب 2009م .وتر�أ�س واح��دة من جل�سات امل�ؤمتر.
وح�ضر امل�ؤمتر �أي�ض ًا من اليابان كونياكي كوين Kuniaki Kuni
رئي�س رابطة معابد �شنتو  Shintoيف اليابان.
ولدى خماطبته املنتدى الرابع حلوار احل�ضارات بني اليابان
والعامل الإ�سالمي ،والذي عُ قد يف تون�س يومي  13و 14من يناير
2006م� ،أك��د الربوفي�سور ي��وزو �إيتاجاكي على �أهمية جتاوز
اخلالفات التي رمبا تواجه امل�شاركني يف هذه املنتديات .وعبرّ
عن اعتقاده ب�أنه ال ميكن تغيري العامل يف يومني ،واعترب �أن
املنتدى خطوة جدية متهد الجتماعات يف امل�ستقبل .و�أ�شار �إلى
�أن يف اليابان �آالف ال�شباب املتخ�ص�صني يف الدرا�سات املتعلقة
ب��الإ���س�لام ومنطقة ال�شرق الأو���س��ط ،وه��م �شغوفون مبعرفة
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املزيد عن العامل الإ�سالمي .و�أبدى �شعور ًا بالأ�سف لأنه ال يرى
خمت�صني يف العامل الإ�سالمي يهتمون بدرا�سة اليابان ،وقال �إن
الق�ضاء على هذه العقبات التي تواجه احلوار الناجح يتطلب
ت�شجيع مثل هذا النوع من اللقاءات واملناق�شات.
ويف الإط���ار نف�سه عُ قد منتدى حل��وار احل�ضارات بني
اليابان والعامل الإ�سالمي يف مملكة البحرين يف الثاين ع�شر
والثالث ع�شر من مار�س من ع��ام 2002م .وك��ان املنتدى
برعاية م�شرتكة من وزارة اخلارجية اليابانية ،ووزارة
اخلارجية يف مملكة البحرين .وكانت من �أبرز �أهداف ذاك
املنتدى ما يلي:
• الو�ضع يف االعتبار �أهمية احلوار مع الإ�سالم كجزء من
حماولة �إ�شاعة احلوار مع خمتلف احل�ضارات ،انطالق ًا من عام
احلوار بني احل�ضارات الذي �أعلنته الأمم املتحدة عام 2001م.
• تو�سيع قواعد احلوار مع احل�ضارات الإ�سالمية من خالل
تعزيز فهم الإ�سالم� ،إ�ضافة �إلى تعزيز فهم اليابان يف اخلارج
للإ�سالم م��ن خ�لال �إج����راءات ت��ب��ادل ال��زي��ارات ب�ين العلماء
واملثقفني من اجلانبني و�إقامة املنتديات واللقاءات يف الدول
الإ�سالمية.
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هذه احلقائق وغريها تثبت الأهمية التي يُعلّقها امل�س�ؤولون
اليابانيون للحوار بني �أتباع الأديان .ويبدو �أن هناك اقتناع ًا تام ًا
بني اليابانيني املنخرطني يف احلوار بني �أتباع الأديان �أن احلوار
مع امل�سلمني مهم لإ�شاعة احل��وار مع الأدي���ان ،واحل�ضارات
الأخرى.
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من م�شكالت الحوار بين �أتباع الأديان:
نق�ص المعرفة عن الآخرين
د .جون حبيب*

لقيت دع��وة العاهل ال�سعودي للحوار بني ممثلي الديانات
الإ�سالم وامل�سيحية واليهودية ت�أييد ًا لدى الغالبية ال�ساحقة يف
املجتمع ال��دويل .فلي�س هناك �شخ�ص عاقل يرف�ض فكرة �أن
االح�ترام املتبادل والتفاهم بني �أتباع هذه الديانات هي من
ال�شروط امللحة من �أجل عامل �أف�ضل .كما �أنه لي�س هناك �شخ�ص
عاقل ينكر �أن نق�ص املعرفة عن الآخ��ري��ن  -وعلى الأخ�ص
يف جمال الدين  -ول��دت �صراعات كانت لها عواقب وخيمة.
* الدكتور جون حبيب ، ،دكتوراه في التاريخ من جامعة ميت�شجان  ، University of Michiganيعمل
�أ�ستاذ ًا زائر ًا في برنامج الدرا�سات الإ�سالمية بكلية جيم�س مادي�سون ،James Madison College
بجامعة ميت�شجان الحكومية .دبلوما�سي �سابق و�أ�ستاذ جامعي متقاعد .عمل �أ�ستاذ ًا زائر ًا في الواليات
المتحدة �إ�ضافة �إلى جامعة الأخوين وجامعة محمد ال�ساد�س في المملكة المغربية� .ألف كتابين عن
المملكة العربية ال�سعودية(.الواليات المتحدة).
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ولهذا ال�سبب مل تكن احلاجة �إلى التفاهم املتبادل واملعرفة عن
الآخرين ملحة يف �أي وقت من التاريخ كما هي يف هذا الع�صر.
�أناق�ش هنا بع�ض امل�شكالت التي تن�ش�أ من نق�ص املعرفة
بالآخرين ،و�أورد �أمثلة من جتربتي ال�شخ�صية لتو�ضيح هذه
النقطة .و�أرى �أي�ض ًا �أن دعوة امللك ال�سعودي �إلى احلوار تتيح
فر�صة غري م�سبوقة لت�ضييق الفجوة التي ي�سببها نق�ص معرفة
بع�ضنا ببع�ض ،كما ميكن لهذه الدعوة �أن تكون منتدى لتجفيف
الغ�ضب املكبوت والإح �ب��اط املتبادل الناجم ع��ن النزاعات
ال�سابقة وجتنب وقوعها يف امل�ستقبل.
يبقى �أن نرى ما �إذا كان القادة ال�سيا�سيون والدينيون يف
املجتمع الدويل ميكن �أن يرتفعوا �إلى م�ستوى املنا�سبة واال�ستفادة
من الإمكانات التي تتيحها فكرة احلوار.
يف وقت كان فيه التفاعل بني ال�شعوب من خمتلف الثقافات
والأدي��ان �أقل وترية مما هو عليه اليوم ،كان نق�ص املعرفة
بالآخرين يت�سبب بعدد قليل ن�سبي ًا من امل�شكالت الكبرية،
لأن معظم النا�س نادر ًا ما كانوا ي�سافرون بعيد ًا عن بلدانهم،
لكن الثورات يف جمال النقل العام تقنية االت�صاالت غيرّ ت
كل ذلك .النا�س الذين لديهم معرفة �ضئيلة بثقافات بع�ضهم
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وجدوا �أنف�سهم فج�أة م�ضطرين �إلى التعامل مع بع�ضهم يف
�أماكن العمل ويف الفنادق واملطاعم وعلى الطائرات .وغالب ًا
ما يكونون غري مهيئني للتعامل مع االختالفات التي غالب ًا ما
تظهر ،ومع ذلك ف�إن هذه امل�شكالت تظل معقولة وحمدودة
يف نطاقها االجتماعي ،لكن حني �أث��ارت الأزم���ات الدولية
هذه الأفكار امل�سبقة ،وهذه املفاهيم اخلاطئة ،وهذا النق�ص
يف املعرفة �أخ��ذت �أب��ع��اد ًا خمتلفة متام ًا م�صحوبة بعواقب
وخيمة.
هناك جانبان �أ�سا�سيان لنق�ص املعرفة عن الآخرين:
يحدث النق�ص عندما يكون هناك غياب ت��ام للمعرفة.
وامل�شكلة هنا حتل من خالل �إجراء البحوث للح�صول على �أف�ضل
املعلومات املمكنة يف ظل الظروف ال�سائدة .ويفرت�ض �أن يكون
البحث عن املعرفة عملية م�ستمرة.
يف احلالة الثانية تكون هناك معرفة ،ولكنها معرفة خاطئة
�أو معيبة .امل�شكلة هنا عندما تكون املعلومات اخلاطئة منت�شرة
يف امل��ج��ال ال��ع��ام ،وت��ك��ون ق��د �أث���رت بالفعل يف �أول��ئ��ك الذين
ح�صلوا عليها بطريقة �أو ب�أخرى� .إن حتديد املعلومات اخلاطئة
وت�صحيحها �أمر لي�س من ال�سهل القيام به .املعلومات اخلاطئة
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واملعيبة يف نهاية املطاف تدخل يف �إطار املعارف العامة وت�صبح
جزء ًا من املعيار القيمي للمجتمع.
ويف ظني �أن �أي �شخ�ص يقر�أ هذه امل�شاركة ميكن �أن يحدد
يف ثقافته اخلا�صة مواقف �ضد ثقافة معينة �أو عرق �أو دين �أو
عقيدة ،بالرغم من �أن هذه املواقف ال ميكن الدفاع عنها علمياً،
�إال �أنها تظل مع ذلك جزء ًا من من املوروث ال�شعبي (الفولكلور)،
وهي تعك�س جمموع القيم امل�شرتكة لأي جمتمع ،بغ�ض النظر
عن م�ستوى تطوره� .إن هذا املوقف يجتاز الفروق بني الطبقات
االجتماعية والأو�ضاع االقت�صادية وم�ستويات التعليم ،والأديان.
قادة احلزب الدميقراطي ي�ستخدمونه لك�سب ت�أييد اجلماهري
يف �أوقات الأزم��ات ،احلقيقية واملتخيلة .والطغاة يفعلون ذلك
�أي�ضاً ،فبالرغم من �أنهم ال يتقا�سمون ال�سلطة مع ال�شعوب �إال
�أنهم ي�ستخدمون القيم الثقافية واالجتماعية امل�شرتكة لك�سب
ت�أييدهم.
�إن اخلطر ال��ذي يكمن يف االفتقار �إل��ى املعرفة �أو يف املعرفة
اخلاطئة كبري جداً ،فقد ي�ؤدي ،بل �أدى بالفعل �إلى نتائج مدمرة.
رمبا ال �شيء يُظهر هذه احلالة من عدم املعرفة بالآخرين �أكرث
من �صرخة« :ملاذا يكرهوننا» التي ترددت يف الواليات املتحدة
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يف �أعقاب الهجمات على مركز التجارة العاملي والبنتاغون يف
� 11سبتمرب «ه��م» ،بطبيعة احل��ال ،تعني امل�سلمني .بني ع�شية
و�ضحاها وجد الأمريكيون �أنف�سهم  -وكذلك الأوروبيون الذين
�شعروا بالتهديد نف�سه من تلك الأحداث ،م�ضطرين للتعامل مع
الإ�سالم ،لكنهم مل يكونوا مهيئني لذلك .والقليل الذي كانوا
يعرفون �شيئ ًا عن الإ�سالم مل يكن �إيجابياً ،ومعظمه جاء من
هوليوود.
قد يكون هناك ا�ستثناء �أو اثنان ،ولكني ال �أتذكر فيلم ًا واحد ًا
من هوليوود يظهر العرب ك�أفراد جادين حمرتمني ،يعي�شون
حياة طبيعية بناءة .مل �أ�شاهد م�شهد ًا ملنزل م�شابه ملنزل عائلتي
وعماتي و�أعمامي و�أ�صدقائهم .بد ًال من ذلك وعلى مدى عقود
ظلت ال�سينما ت�صور الرجال العرب ك�شهوانيني م�شغولني دائم ًا
ب�إغواء الفتيات الربيئات� ،أما الن�ساء العربيات فهن يف حالة
رق�ص �شرقي دائ��م ،حتى حني يعلمن �أن �أزواجهن م�شغولون
بتلك الفتيات .وحينما ال ي�صور الرجال العرب ك�شهوانيني
ف�إنهم يو�ضعون يف �أدوار اخلونة غري اجلديرين بالثقة� ،شاهرين
�سيوفهم ،على حني �أن ن�ساءهم ،بطبيعة احل��ال ،م�ستمرات
بالرق�ص.
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ا�سمحوا يل بهذه املبالغة يف تقدمي وجهة نظر م�شروعة .حني
ي�صوّرون العرب بهذه املظاهر ف�إن ال�سينمائيني  -بب�ساطة -
يهدفون �إلى ك�سب املال ،ويف تلك الأيام مل يكن ال�صواب ال�سيا�سي
معروفاً.
عندما كنا �أطفا ًال كان �أ�صدقا�ؤنا ي�ضايقوننا بهذه امل�شاهد ،ولكن
حني و�صلنا �سن املراهقة كنا قد اكت�سبنا نوعا من احل�صانة ،وكونا
خمزون ًا من االنتقادات االنتقامية العرقية الالذعة ،و�أ�صبحنا
بارعني يف قولها� .إنها فقط م�شاغبات الطفولة يف ذلك الزمن.
لكن �أح��داث � 11سبتمرب غ�ّيررّ ت كل ذل��ك .فبات كثري من
النا�س يعتقد �أن ما ت�صوره هوليوود �صحيح :العرب كانوا �أ�شراراً،
وكانوا عنيفني ،ولي�س لديهم احرتام للحياة واملمتلكات.
هذه اخل�صائ�ص اكت�سبت املزيد من امل�صداقية من خالل
التعليقات ال�سلبية وت�صريحات ال�سيا�سيني الأمريكيني وممثلي
و�سائل الإع�لام التي ت�صور الإ�سالم وامل�سلمني �أع��داء للغرب
امل�سيحي عامة وللواليات املتحدة بوجه خا�ص.
فهل من الغريب �أنه يف �أعقاب �أحداث � 11سبتمرب جند �أن
ال�شعب الأمريكي ي�ؤيد ال�سيا�سات الظاملة ،بل وغري القانونية
التي اتخذتها ال�سلطات �ضد العرب وامل�سلمني ،حتى �إنه �أظهر
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موافقته من خ�لال �صمته على ال�سجن والتعذيب واملعاملة
غريالإن�سانية للعرب وامل�سلمني؟
حل�سن احل��ظ ف���إن �أح��داث �11سبتمرب كانت لها �آث��ار غري
متوقعة ولكنها �إيجابية ،فقد �أثارت اهتمام الأمريكيني يف التعرف
على الإ�سالم ،و�إلى حد ما عن اليهودية ،نظر ًا لعالقة الواليات
املتحدة الوثيقة مع �إ�سرائيل .وكان من نتائج هذا االهتمام �أن
ح�صل تقدم كبري يف تخفيف االنق�سام املفرت�ض الذي يف�صل
بني �أتباع هذه الديانات املختلفة .مبا�شرة بعد �11سبتمرب م�ضت
الأيام التي كان الإ�سالم وامل�سلمون مرتبطني -ب�شكل منتظم-
بالإرهاب يف و�سائل الإع�لام املطبوعة واملرئية ،ويف الربامج
احلوارية ،ويف الت�صريحات الر�سمية الغام�ضة عن عمد .اليوم
يعامل الإ�سالم وامل�سلمون غالب ًا باحرتام ،بل ويف بع�ض احلاالت
يحظون بالإعجاب .ويعود معظم الف�ضل يف هذا التغيري �إلى
الدور غري املبا�شر للحكومة.
انعكا�س قليلٍ
ٍ
�إن ت�صوير هوليوود للعرب وامل�سلمني لي�س �سوى
لتاريخ طويل من ثقافة معاداة الإ�سالم والعرب تعود �إلى الكتاب
الأوروبيني منذ فجر الع�صر الإ�سالمي .يف القرنني  19و 20
كثري من هذه الثقافة العدائية كتبت لي�س من قبل �أفراد ميكن
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�أن ي�صنفوا ب�أنهم متع�صبون �أو عن�صريون ،بل كتبتها رموز
تاريخية حمرتمة مثل �ألك�سي�س دو توكفيل وون�ستون ت�شر�شل،
وكالهما كان له ثقله وت�أثريه وم�صداقيته لدى الغرب يف احلط
من امل�سلمني والعرب.
وملتابعة مناق�شتنا حول عدم معرفة الآخرين ،يجب �أال يكون
�س�ؤالنا هو فقط« :هل هناك نق�ص يف املعرفة عن الآخرين؟» ولكن
�أي�ض ًا «هل هناك قائمة من امل�ؤلفات التي جتعل املعرفة التحقريية
عن الآخ��ري��ن م�ستمرة؟ وم��ا ال��ذي ينبغي عمله جت��اه ذلك؟»
هذه الأ�سئلة تظهر �أهمية جتديد الدعوة للحوار ،لأنه �إذا مل
يكن هناك خلل ما ،فما الغر�ض من حوار �آخر؟ و�إذا كان اخللل
موجوداً ،فكيف ميكن للحوار اجلديد �أن ي�سد الفجوة ؟
دعونا نتفح�ص بع�ض احلقائق:
احلوار بني �أتباع الأديان الثالثة لي�س �شيئ ًا جديداً ،لقد بد�أ
وازدهر يف جمال�س اخللفاء وال�سالطني امل�سلمني منذ القرون
الأولى للع�صر الإ�سالمي ،وا�ستمر طوال الع�صور الو�سطى وما
بعدها .لقرون كان العلماء اليهود وامل�سيحيون وامل�سلمون  -وعلى
الأخ�ص يف جمال�س �إ�سبانيا امل�سلمة ومدار�سها  -يتناق�شون
حول �سمات عقائدهم الدينية ومزاياها وتفرد كتبهم املقد�سة،
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معتمدين على التف�سري� ،أو من خالل املنطق والعقل اخلال�ص.
وقد ازدهر هذا التقليد احلواري يف اجلامعات واملعاهد يف جميع
�أنحاء العامل ،ولقد �شاهدت ذلك بنف�سي.
عندما كنت �شاب ًا �أمريكي ًا ح�صلت على منحة فولربايت يف
القاهرة لدرا�سة الفل�سفة الإ�سالمية حتت �إ�شراف �شيخ من
الأزه���ر ،كنت �أرى ج��ورج �شحاتة قدوتي ،وه��و كاهن م�صري
كاثوليكي دومينيكي بجانب �أخيه امل�سلم ميتحنان �أحد طالب
الدرا�سات العليا يف جامعة الأزهر حول فروق دقيقة يف الإفتاء
ويف ق�ضايا الفكر الإ�سالمي؛ كما ر�أيت لوي�س ما�سينيون ،العامل
الفرن�سي الكاثوليكي وامل�ست�شرق الإ�سالمي ال��ب��ارز يت�صفح
املخطوطات الإ�سالمية يف املعهد الدومينيكي للدرا�سات ال�شرقية،
والربوت�ستانتي الدكتور �إدوارد �إليوت كليفريل يرتجم الأطروحات
الإ�سالمية يف اجلامعة الأمريكية )1(.وقد �شجعني كل من الأب
عنواتي والدكتور كليفريل يف درا�ستي .كانا منوذجني حتتذى،
�ساعداين على التغلب على املفهومات اخلاطئة عن الإ�سالم
والتي كنت قد تلقفتها �أثناء الدرا�سة الثانوية واجلامعية.
ه�ؤالء العلماء وغريهم يف جميع �أنحاء العامل تركوا �إرث ًا من
1) The Muslim World Volume 61 Issue 3, Pages 155 – 158
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التفاهم واالحرتام املتبادل لإميان الآخرين ،وخلفوا لنا تراث ًا من
الأبحاث الأ�صيلة التي تخدم من جاء بعدهم .وقد كان ديفيد باريل،
عامل اللغة الإجنليزية املعا�صرة ،واحد ًا من ه�ؤالء الالحقني.
نظر ًا للأدلة على �أنه لي�س هناك ندرة يف احلوارات بني �أتباع الأديان،
وعلى �أن البحوث والنتائج التي خل�ص �إليها العلماء متوافرة لأولئك
الذين ي�سعون �إليها ،فال ميلك املرء �إال �أن يخل�ص �إلى �أن دعوة جديدة
للحوار تبدو لأول وهلة ال حاجة لها( ،)1لكن ال يبدو �أن الأمر كذلك.
هناك بالت�أكيد حاجة ما�سة لإقامة حوار جديد ،حوار يعالج
حقيقة �أنه لي�ست هناك م�شكلة يف نق�ص املعرفة عن الآخرين،
بل امل�شكلة �أن املخزون ال�ضخم من املعلومات عن الآخرين
حم�صور يف نطاق العلماء ،وو�صول اجلمهور �إليه يكاد يكون
متعذراً ،واحلل هو �إيجاد مكان تتاح فيه هذه املعرفة للجمهور
وتنت�شر بينهم .والعلماء ال ميلكون املوارد املالية وال القرارات
ال�سيا�سية لتنفيذ هذا احلل .هذه املهمة من م�س�ؤوليات القيادات
ال�سيا�سية� .إن تزويد النا�س باملعرفة ال�صحيحة عن الآخرين
لي�ست ترف ًا بحيث ميكن للدول �أن تتجاهله ،بل هو �ضرورة
حيوية ،وجتاهله يت�سبب يف خماطر ال حتتمل على �أمننا القومي
1) The 19th century Hungarian Jewish scholar Ignaz Goldziher is credited
as being the father of Islamic Studies in Europe.
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امل�شرتك ،ولننظر �إلى احلرب الكارثية يف العراق ،وال�صراع
امل�ستمر يف �أفغان�ستان ،وحمنة باك�ستان التي تتفتت �أمام �أعيننا
لندرك هذا املعنى جيداً .لو �أن املواطنني يف دول التحالف كانوا
�أكرث اطالع ًا مل يكونوا لين�ساقوا لل�سيا�سات اخلاطئة التي �أر�سلت
�أحباءهم و�أحباء الآخرين للحرب .مل تكن م�صادفة �أن �شعب
�أملانيا وفرن�سا قد عار�ضوا غزو العراق الذي قادته الواليات
املتحدة ،و�أن قادتهم ا�ستجابوا لذلك املوقف .ومل تكن م�صادفة
�أن القادة الذين دعموا احلرب  -رغم املعار�ضة الكبرية من
مواطنيهم  -قد خ�سروا �أ�صوات مواطنيهم وفقدوا منا�صبهم،
و�إ�سبانيا مثال واحد لهذه احلالة.
والدر�س الذي ميكن ا�ستخال�صه هنا هو �أن املواطنني الأكرث اطالع ًا
ومعرفة يحدثون فرق ًا يف كيفية ا�ستجابة حكوماتهم للأزمات الدولية.
ومن هذا املنطلق ميكن القول� :إن دعوة العاهل ال�سعودي امللك
عبد اهلل للحوار بني الأديان هي فر�صة ا�ستثنائية للمجتمع الدويل
لإيجاد بيئة فريدة ،حيث ميكن للعلماء والقادة ال�سيا�سيني العمل
مع ًا لو�ضع برامج م�صممة ل�سد الفجوة املعرفية حول ثقافات
الآخرين و�أديانهم ،وتعزيز التفاهم والت�سامح امل�شرتك .ويف
الوقت نف�سه ميكن لهذه الدعوة �أن تكون منتدى ملعاجلة اجلراح
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والق�ضاء على ال�شحناء التي تولدت عرب النزاعات ال�سابقة،
وال�سيما تلك التي ا�ستخدم فيها ال�سيا�سيون عدميو ال�ضمري
الدين حمرك ًا لتحقيق �أهداف �سيا�سية بحتة ،وم�شكوك فيها.
يقدم الدكتور �إ�سماعيل عبد املجيد يف مقالته «مكافحة
الإرهاب يف العامل»( )1حجج ًا قوية ملبادرة احلوار التي �أطلقها
امللك ال�سعودي ،فهو يقول� :إن امللك عبد اهلل ميلك امل�ؤهالت
لقيادة هذا احلوار:
�أوالً :فهو ب�صفته خادم احلرمني ال�شريفني يتمتع مب�صداقية
هائلة غري قابلة للنقا�ش وال ميلكها �أي زعيم �إ�سالمي �آخر.
ثانياً :باعتباره م�ؤيد ًا للمذهب احلنبلي املحافظ كما ف�سره
حممد بن عبد الوهاب ف�إن دعوته �إلى احلوار بني �أتباع الأديان
لها �أهمية خا�صة.
ثالثاً :باعتباره ملك ًا وزعيم ًا دولي ًا يحظى باالحرتام ،وي�سعى
ال�سيا�سيون والزعماء الدوليون للح�صول على م�شورته.
ويبقى �أن نرى �إن كان القادة الدوليون  -خا�صة زعماء الدول
الغنية واملتقدمة � -سوف يغتنمون هذه الفر�صة ويعملون من
1) Abdul Maguid, Ismail, “Combating Terror in the World”, pp 152162in Part Two of Al-Bishr, Mohammed, ed.,Saudis and Terror, Ghainaa
Publications, First Edition, Riyadh, 14262005/.
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�أجلها ،ويدفعون بها �إلى م�ستوى الأهمية الذي ت�ستحقه ،ويوفرون
الدعم والت�شجيع جلعلها حقيقة واقعة.
�إن الرغبة يف �إجراء حوار �أو�سع نطاق ًا لزيادة التفاهم بني
�أتباع الأديان الثالثة يبقى  -من الناحية العملية -م�س�ألة جدلية
ما مل ميكن �إثبات �أن الدين هو و�سيلة رئي�سة يف �ضبط العالقات
الإن�سانية ،و�أنه اليوم ي�ؤثر بقوة يف ال�سيا�سة العامة وال�سيا�سة
اخلارجية.
دعونا نبحث هذا املو�ضوع بعمق؛ الأدلة املتاحة اليوم ت�شري
�إلى �أن النا�س يتم�سكون بالدين حتى يف عاملنا اال�ستهالكي
امل��ادي م�لاذ ًا �آمن ًا من عدم اليقني ال�سيا�سي واالقت�صادي
الذي يفر�ضه هذا الزمن .انظر �إلى عودة النا�س الفورية �إلى
امل�سيحية يف رو�سيا وبلدان الكتلة ال�شرقية بعد انهيار االحتاد
ال�سوفيتي ،رغم �أن �أنظمة تلك الدول بذلت جهود ًا مت�ضافرة
على مدى ثمانية عقود من �أجل الق�ضاء على الدين .انظر كذلك
يف االجتاه املتزايد بني ال�شعوب الإ�سالمية ،خ�صو�ص ًا ال�شباب،
لت�أكيد هويتها من خالل اعتماد الزي الإ�سالمي ،وال�سعي �إلى
الإجابة على تقلبات احلياة يف املمار�سات الإ�سالمية الأ�صيلة.
انظر يف الدعم غري املحدود لإ�سرائيل من اليهود  -املتدينني
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والعلمانيني على ال�سواء -يف جميع �أنحاء العامل لت�أكيد هويتهم
التاريخية وتطلعاتهم امل�ستقبلية .ال�شعائر الدينية يف الواليات
املتحدة حتظى بتزايد ملحوظ ،بل وحتى يف بلدان �أوروب��ا
الغربية  -حيث احل�ضور املنتظم للكني�سة هو اال�ستثناء ولي�س
القاعدة  -ال يزال امل�سيحيون ي��زورون الكني�سة ثالث مرات
على الأقل يف حياتهم :لتعميد مواليدهم ،ولتزويج �شبابهم،
ولدفن موتاهم.
�أما ت�أثري الدين يف ال�ساحة ال�سيا�سية فهو �أ�شد ظهوراً� .إنه يغذي
الدعوات املطالبة باالنف�صال ،ويدمي اجلروح املتقيحة التي تولدت
نتيجة للنزاعات املا�ضية( .)1هناك �أمثلة عدة من وقتنا احلا�ضر
تتبادر �إلى الذهن .اليوم ،وبعد ما يقرب من مائة �سنة ،ما زال
الأرمن يطالبون باالعرتاف بدعواهم �أن احلكومة العثمانية عاملتهم
بوح�شية وطردتهم من وطنهم خالل احلرب العاملية الأولى بينما
ترف�ض حكومة تركيا هذا االدعاء رف�ض ًا قاطعاً .بريطانيا وفرن�سا
�أعادتا ت�شكيل ال�شرق الأو�سط املعا�صر بعد احلرب العاملية الأولى
من خالل �إيجاد عدة مناطق م�ستقلة ذاتي ًا على �أ�س�س طائفية داخل
�سورية ،و�إن�شاء جمهورية م�ستقلة يف لبنان على �أ�سا�س التمثيل
 )1املصدر السابق
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الطائفي ،وكذلك من خالل الت�سريع بهجرة اليهود من �أوروبا �إلى
فل�سطني .جتاهلت هذه ال�سيا�سات الرغبات امل�شروعة للغالبية
من ال�سكان الأ�صليني ،وخ�ضعت بد ًال من ذلك للم�صالح اخلا�صة
اال�ستعمارية واملحلية على حد �سواء .لقد ت�سببت تلك ال�سيا�سات يف
اال�ضطرابات والعنف الذي ي�سود املنطقة اليوم.
ال�صراع بني الكاثوليك والربوت�ستانت يف �أيرلندا ال�شمالية،
وال�صراع الرتكي اليوناين يف قرب�ص ،وال�صراع بني امل�سيحيني
بعد انهيار يوغو�سالفيا وبينهم وبني امل�سلمني الذين �سعوا �إلى
دولة م�ستقلة بهم ،وال�صراعات بني امل�سيحيني وامل�سلمني يف
�إندوني�سيا والفلبني ،واملواجهات بني ال�سنة وال�شيعة يف العراق
ت�ؤكد الأثر القوي للدين يف املجتمع املعا�صر .هل يتعني علينا �أن
ن�شري �إلى �أن ال�صراع يف اجلزائر من �أجل اال�ستقالل عن فرن�سا
ولد يف رحم هويتها الإ�سالمية� ،أو �أن �إي��ران الآن عملي ًا دولة
ثيوقراطية؟ �أو �أن حزب اهلل اللبناين وحما�س يف فل�سطني على
حد �سواء ي�سعيان لتحقيق �أهداف �سيا�سية حتت راية الإ�سالم؟
�أو �أن النا�شطني الدينيني على امل�ستوى املحلي ي�ستخدمون و�سائل
عنيفة لن�صرة ق�ضيتهم ل�صالح الإجها�ض �أو �ضده ،وحقوق
احليوان ،والعالقات بني اجلن�س املثلي؟
134

الحـوار بين أتباع األديان

تعقيدات هذه امل�شكالت ت�سببت يف نق�ص املعرفة لدى عامة
النا�س ،وهي حالة غالب ًا ما ترتكب من قبل القوى اال�ستعمارية
نف�سها ويتبناها الزعماء ال�سيا�سيون والدينيون من ال�سكان
الأ�صليني .املعلومات الكافية عن الآخ��ر لن تزيح الزعماء عن
مواقعهم ،بل �ست�ؤدي �إلى الفهم املتبادل مع اخل�صوم مبا ينتج عنه
حلول �أخرى غري اللجوء �إلى العنف ،وتبادل االتهامات واالنتقام.
�إن الغالبية ال�ساحقة من �سكان الأر���ض تتم�سك بعقيدة �أو
ب�أخرى ،لهذا فهي غري م�س�ؤولة حني تتجاهل القيادات ال�سيا�سية
هذه احلقيقة عند �صياغة ال�سيا�سات العامة واخلارجية .فالدين
�سيظل قوة ديناميكية فاعلة وم�ؤثرة يف امل�ستقبل املنظور ،وعلى
القيادات ال�سيا�سية �أن تتعامل مع هذا الواقع على نحو �أف�ضل.
البديل هو �أن تتخلى عنه نهائي ًا للمتطرفني مع العواقب امل�أ�ساوية
التي نعرفها جيداً.
تثقيف اجلماهري عن معنى الت�سامح وكيفية ممار�سته هو اخلطوة
الأولى للق�ضاء على امل�شكالت التي تنتج عن عدم املعرفة بالآخرين ،وهو
مفهوم كثري ًا ما ي�ساء فهمه .فمن غري املعقول �أن نتوقع �أن النا�س �سوف
يتعاملون مع جريانهم بروح مدنية �إذا كانوا ال يعرفون كيف يعي�شون معهم
ب�سالم� ،أو كيف مينحونهم القدر الالزم من االحرتام يف املقام الأول.
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الت�سامح لي�س جمرد التعبري عن املجاملة .بل يعني �أن يتعامل الإن�سان
ب�إيجابية مع ظرف غري مريح �أو مع ال�شعوب والثقافات والأديان الأخرى
التي رمبا يجدها غري �سارة ،ومزعجة ،بل ومثرية لال�شمئزاز.
الأطباء يتحدثون عن ت�سامح املري�ض مع الأمل ،والقدرة على حتمل
املعاناة .رغم �أن هناك ا�ستثناءات� ،إال �أن النا�س عموم ًا ال تت�سامح
مع والديهم ،و�أ�شقائهم ،و�أطفالهم و�أزواجهم� ،إنهم بد ًال من ذلك
يحبونهم ،ويحت�ضنونهم ،بل �إنهم يعدونهم امتداد ًا لأنف�سهم.
يف �أزمنة الكتاب املقد�س كان الت�سامح �سلعة نادرة .العهد
القدمي ي�صف بو�ضوح الأذى الذي �أحلقه العربانيون بال�سكان
الأ�صليني حني كانوا ي�سعون لال�ستيالء على فل�سطني وا�ستعمارها.
والعهد اجلديد ي�سجل ال�صلب الدامي للم�سيح وال��ذي جرى،
ح�سب العهد اجلديد ،بتحري�ض من اليهود ،وهذا بدوره قدم
للم�سيحيني يف القرون الالحقة الذريعة الرتكاب الفظائع التي ال
تو�صف �ضد اليهود يف �أوروبا.
الع�صر الن�صراين مل يكن �أف�ضل حاالً .الن�صارى يتعر�ضون
لال�ضطهاد من قبل ن�صارى �آخرين .الدول الن�صرانية تخو�ض
حرب ًا �ضد ال��دول الن�صرانية الأخ��رى .ال�صليبيون الكاثوليك
�صرفوا انتباههم عن حترير الأر�ض املقد�سة فرتة تكفي الرتكاب
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مذبحة يف حق الن�صارى الأرثوذك�س ولطرد اليهود من القد�س.
مل ي�أت الت�سامح الديني �إلى �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية �إال يف
�أواخر القرن التا�سع ع�شر ،وحتى ذلك احلني مل يكن الت�سامح
عاملياً .ففي القرن الع�شرين كان الكاثوليك واليهود يف �أمريكا
من �ضحايا التمييز الديني .لقد حرموا من ع�ضوية منظمات
حم��ددة ،ومنعتهم القوانني التي كانت تطبق ب�شدة من �شراء
منازل يف مناطق معينة .معاداة الكاثوليكية املجحفة �أ�صبحت
م�س�ألة مطروحة بقوة حني ر�شح ج��ون كينيدي نف�سه للفوز
بالرئا�سة يف الواليات املتحدة .كانت احلجة �ضده �أنه �سوف
يتلقى الأوام��ر من البابا .وقد �أ�صبح ب��اراك �أوباما يف حملته
النتخابات الرئا�سة يف عام  2008هدف ًا للتحامل �ضد امل�سلمني.
لقد ك��ان الت�سامح هو اال�ستجابة الإ�سالمية لال�ضطهاد
الديني .كان ثورة يف املفهوم ويف عاملية التطبيق .وقد جاء �إلى
العامل يف وقت كان فيه التع�صب الديني واال�ضطهاد هو ال�سائد.
الإ�سالم يطلب من معتنقيه بكل و�ضوح وب�ساطة الت�سامح مع
اليهود والن�صارى ،لي�س حبهم ،وال حتى خمالطتهم اجتماعياً� .إنه
يطلب من امل�سلمني �أن يحتملوا ه�ؤالء و�أن يرتكوهم و�ش�أنهم.
ونظر ًا لأن بع�ض املعتقدات يف كلتا الديانتني ممقوتة لدى امل�سلمني،
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فمن العجيب �أنه كانت لديهم القدرة على الت�سامح معهما� .إن رف�ض
اليهود للنبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،على �سبيل املثال ،جرح مل
يندمل ب�شكل كامل حتى يومنا هذا .والعقيدة الن�صرانية يف الثالوث
�إهانة مبا�شرة للعقيدة الإ�سالمية الأ�سا�سية يف وحدانية اهلل .وبالرغم
من ذلك فقد ت�سامح الإ�سالم معهم و�سماهم «�أهل الكتاب» و�سمح
لهم بالعي�ش كمجتمعات م�ستقلة ذاتي ًا تديرهم �سلطاتهم الدينية يف
ق�ضاياهم الدينية .وفيما عدا ا�ستثناءات قليلة� ،شملت حتى بع�ض
امل�سلمني ،مل يتعر�ض الن�صارى واليهود لال�ضطهاد املنظم.
قارن هذا مع التع�صب الذي تعاين منه املجتمعات املتطورة يف
القرن الع�شرين حينما عملت الأنظمة ال�شيوعية على الق�ضاء على
الر�أ�سماليني فحولتهم �إلى «ال ب�شر» ،وعندما ا�ستخدمت الأنظمة
الر�أ�سمالية قوانني الق�ضاء على ال�ساحرات لتحديد ال�شيوعيني
وحتييدهم .وحتى حني مل يكن ال�شيوعيون والر�أ�سماليون ي�شكلون
تهديد ًا ملجتمعاتهم كانوا يعاقبون ب�سبب معتقداتهم ،كما �أن �أولئك
الذين يقيمون معهم �صداقات �أو عالقات اجتماعية يطالهم النبذ
�أي�ضاً ،وفقد بع�ضهم وظائفهم ،بل �إن بع�ضهم �سجنوا.
ولي�س �سر ًا �أن احلركة املتع�صبة املناه�ضة للم�سلمني تقلل من
فكرة �أن امل�سلمني كانوا مت�ساحمني مع اليهود والن�صارى ،يف
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الوقت الذي ت�ضخم فيه القيود التي كانت تفر�ض عليهم ،بالرغم
من �أنها مل تكن تطبق على نطاق وا�سع ،كما �أنه نادر ًا ما كانت
القوة ت�ستخدم لتطبيقها .و�أظن �أن �ضحايا احلروب ال�صليبية
من الن�صارى الأرثوذك�س واليهود ،و�ضحايا ا�ستعادة �إ�سبانيا
من اليهود وامل�سلمني ،واملاليني من الأفارقة ال�سود الذين كانوا
يباعون وي�شرتون كمتاع �شخ�صي� ،ضحايا النازيني من اليهود،
كل ه�ؤالء �سيكونون �سعداء لو �أنهم وجودوا الت�سامح بد ًال من �أن
يكونوا عر�ضة للإذالل والتعذيب والإعدام� .إن اليهود والن�صارى
مل يتعر�ضوا ملثل هذا امل�صري حتت احلكم الإ�سالمي.
من الناحية العملية كان عامة النا�س من امل�سلمني والن�صارى
واليهود الذين يعي�شون حتت احلكم الإ�سالمي يتعاملون مع
بع�ضهم بتح�ضر وكيا�سة واح�ترام .ويف غالب الظن �أنهم مل
يكونوا يعرفون خالفاتهم املتبادلة ،وال يفهمون تفا�صيلها ،وال
يهتمون بها؛ الن�شغالهم مب�صاعب احلياة اليومية التي كانت
�صعبة مبا فيه الكفاية.
يف �أمريكا يعانى كل من ال�سود والبي�ض من النق�ص احلاد
يف املعرفة عن بع�ضهم ،وحتى يف الواليات غري املق�سمة ر�سمي ًا
على �أ�س�س عن�صرية كان النا�س من الفئتني يعي�شون يف جتمعات
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منف�صلة ،ونادر ًا ما كانوا يتوا�صلون اجتماعياً .لقد كان لكل عرق
خماوفه جتاه الآخر ،وكثري ًا ما حتولت هذه املخاوف �إلى �أعمال
�شغب وعنف عرقية ،وقد عانيت بنف�سي من هذه الأحداث.
حل�سن احل���ظ ف��ق��د ت��غ�يرت الأم�����ور ،ف��خ�لال ع��م��ري حتولت
الواليات املتحدة من �أمة كانت فيها واليات اجلنوب تفر�ض الف�صل
العن�صري بني �سكانها ال�سود والبي�ض بقوة القانون �إل��ى �إلغاء
الف�صل العن�صري نهائياً ،ثم �إلى انتخاب رئي�س �أ�سود .هذه نتيجة ال
ي�ستهان بها للجهود التي بذلتها الواليات واحلكومة الفدرالية لك�سر
تلك احلواجز الفا�صلة .وال يزال هناك طريق طويل يتعني قطعه
بالرغم من �أن هذا التقدم الذي �أحرز بالفعل مل يكن الأمريكيون
ال�سود والبي�ض ي�صدقون قبل عقود قليلة �أنه �سيحدث.
�إن م�ساعدة اليهود والن�صارى وامل�سلمني على ت�ضييق الفجوة
التي ما زالت تف�صلهم عن بع�ضهم لي�ست �صعبة كما هو احلال
يف �أوروبا والواليات املتحدة ،فخالل قرون كانت هذه املجتمعات
تعي�ش يف ال�شرق الأو���س��ط جنب ًا �إل��ى جنب ،كانوا يتخالطون
ويتزاوجون ،وكانوا يعقدون �شراكات يف م�شاريع جتارية ،وكانوا
يحتفلون ب�أعرا�سهم معاً ،يحزنون على موتاهم معاً ،ويفرحون
عند والدة طفل لأحدهم� .إن ا�شرتاكهم يف عدد من ال�صفات
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كالعرق واللغة والعادات االجتماعية �أوجد تقارب ًا ثقافي ًا جعل من
امل�ستحيل – تقريب ًا  -متييز بع�ضهم عن بع�ض .وعندما هاجرت
جمموعات من هذه املجتمعات �إل��ى �أوروب��ا والواليات املتحدة
نقلوا معهم هذه الروح ،وكانت املهمة هناك هي �أن نبني على
هذا الأ�سا�س الديني والثقايف املتني.
من امل�ؤكد �أن ال�صدامات التي حتدث �أحيان ًا بني العرب،
ن�صارى وم�سلمني ،من جهة واليهود من جهة �أخ��رى يف مدن
�أوروبا وخا�صة يف باري�س لي�ست قليلة ،ولكنها مرتبطة باجلوانب
ال�سيا�سية من امل�شكلة الإ�سرائيلية الفل�سطينية ولي�س بالأديان
نف�سها .لكن الأمر لي�س كذلك يف غرب �أوروبا و�شرقها ،وال يف
الواليات املتحدة ،حيث تعاين خمتلف جمتمعات الطوائف الدينية
من �شح املعرفة املتبادلة بينها ،مما ي�سهم يف حدوث التوترات
واندالع �أعمال العنف املعروفة با�سم «جرائم الكراهية».
�إن ن�شر الت�سامح لي�س �سوى خطوة واح��دة باجتاه تفكيك
احلواجز التي �أ�سهمت با�ستمرار حالة عدم املعرفة املتبادلة.
بالت�أكيد لي�س ذلك هو احلل الوحيد ،بل هو خطوة �أولى �ضرورية
للق�ضاء على التحيزات ق�ضاء تاماً.
املجتمع الدويل يعلم �أن م�شاعر الكراهية هذه كامنة يف خميلة
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الأجيال ،و�أنه من املحتمل �أن تعاود الظهور ب�شكل �أكرث عنف ًا وق�سوة،
ومع ذلك فهو ال يت�صرف �إال عندما ت�شتعل الأزمة فع ًال وتظهر بقوة
على ال�سطح ،ثم ما يلبث �أن يعود �إلى التقاع�س عن العمل بعد �أن
حتل امل�شكلة ب�شكل م�ؤقت� .إن �إن�شاء م�ؤمتر متخ�ص�ص يف معاجلة
هذه امل�شكالت ب�شكل نهائي كجزء من احل��وار اجلديد �سيكون
خطوة كبرية نحو تخفيف حدة التوترات العاملية .بالطبع ال ميكن
لهذا امل�ؤمتر �أن يحل كل امل�شكالت ،لكنه �إذا ا�ستطاع معاجلة جزء
منها ف�سيكون ذلك خطوة كبرية �إلى الأمام.
دعونا ن�ضع هذه الفكرة يف �سياق الق�ضية الأرمنية الرتكية،
تلك الق�ضية التاريخية التي حدثت قبل �أكرث من قرن تقريباً.
فعندما كنت دبلوما�سي ًا �أعمل يف ال�سفارة الأمريكية يف باري�س،
روى يل دبلوما�سي تركي  -كان قد تعر�ض ملحاولة اغتيال قام
بها �أرمني  -بالتف�صيل ودون �أي انفعال ،الرعب والذعر الذي
�أ�صابه وهو يرى امل�سد�س املوجه نحوه لإطالق النار عليه عدة
مرات قبل �أن يرتكه للموت.
ال �شك �أنه ال القاتل الأرمني املحتمل وال الدبلوما�سي الرتكي
ال�ضحية يعرفان بع�ضهما �شخ�صياً ،وال يحمل �أحدهما حقد ًا
�شخ�صي ًا �ضد الآخر ،كما �أنه لي�س لهما �أي عالقة مبا�شرة بالق�ضية
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املثرية للجدل التي ظهرت منذ �سنوات طويلة قبل مولدهما.
كنت ال �أزال يف باري�س عندما اندلعت �أعمال عنف �أرمنية
تركية مرة �أخرى .هذه املرة كان امل�ستهدف نادي ًا �أرمني ًا -كان
مقره ال�سابق يف املبنى الذي كنت �أقيم فيه  -وقد تعر�ض لتفجري
ت�سبب يف وفاة رجل برتغايل عجوز حمرتم كنت �أبادله التحية
كلما خرجت يف طريقي �إلى العمل ،وكان من املقرر �أن يتقاعد
ذلك الأ�سبوع ويعود �إلى الربتغال لعي�ش ما تبقى له من �أيام .لقد
عاد �إلى الوطن فعالً ..لكن يف تابوت املوتى .بالت�أكيد مل يكن
هذا ال�ضحية طرف ًا يف النزاع.
لقد ا�ستمر هذا النوع من العنف املتبادل بني هذين الطرفني
طول بقائي يف باري�س ومل تعالج الق�ضية .وبالرغم من �أن العنف
قد توقف الآن� ،إال �أن ال�ضغائن ما زالت تلوح يف الأفق.
�إن على الدول واجب الت�صرف مب�س�ؤولية لتجنب هذا النوع
من العنف ،لي�س عرب ح�شد الأدلة �ضد بع�ضها ،فذلك ال يخدم
�سوى امل�صلحة الآنية لهذا الطرف �أو ذاك.
ا�سمحوا يل مبزيد من التف�صيل؛ �إن عملية ح�شد الأدلة التي
ت�ؤيد �أو تدح�ض ادع��اءات كل طرف يف النزاع الأرمني الرتكي
هي م�س�ألة توثيق ال �أكرث ،وال حاجة ملزيد من التفا�صيل حول هذه
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النقطة .ومع ذلك ،فالدول املختلفة تتبنى مواقف متناق�ضة جتاه
هذه امل�شكلة ،ومن الوا�ضح �أنها ال عالقة لها بالأدلة ،بل تقوم
على �أ�سا�س اعتبارات �ضيقة .الواليات املتحدة ،على �سبيل املثال،
تبنت املوقف احلذر الغام�ض ،وذلك احرتام ًا حل�سا�سية ع�ضوية
تركيا يف حلف �شمال الأطل�سي ،بينما �إ�سرائيل تدعم تركيا ب�شكل
وا�ضح بالرغم من التجارب املماثلة املروعة التي تعر�ض لها بع�ض
مواطنيها ،وذلك احرتام ًا لعالقات ال�صداقة التقليدية مع تركيا.
فرن�سا تدعم ب�شكل كبري املوقف الأرمني احرتام ًا للر�أي العام
الفرن�سي .هذه البلدان تتجاهل الأ�س�س املو�ضوعية لهذه الق�ضايا؛
بل ت�ضع �سيا�ساتها على �ضوء م�صاحلها العابرة اليوم ،بالرغم
من �أنها قد تدفع غد ًا ثمن ًا م�ضاعف ًا لهذه ال�سيا�سات.
ولي�س هناك و�ضع يعك�س الأزم��ة املعا�صرة �أكرث من النزاع
الإ�سرائيلي الفل�سطيني.
�أنا ل�ست الوحيد الذي يرى �أن دعوة جديدة للحوار من �ش�أنها
�أن تكون �أكرث فاعلية �إذا ما جرى تو�سيع اهتمامها لت�شمل مهمة
ح�سم ال�صراعات املا�ضية التي �أدت �إلى الكثري من املرارة بني
�أتباع الديانات املختلفة .يف مقالته «القواعد الأ�سا�سية للحوار
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بني امل�سلمني وامل�سيحيني» )1(،قال �إدوي��ن ماكلني غافني االبن،
ب�سخرية ،و بر�ؤية ثاقبة� :إن �أي حوار هادف ال ميكن حتقيقه دون
و�ضع جمموعة من املظامل على طاولة املفاو�ضات من �أجل منحها
نظرة مو�ضوعية واتخاذ قرار ب�ش�أنها .ويف حني �أنه ال يربئ اليهود
وال امل�سلمني من املمار�سات اخلاطئة ،لكنه يجزم �أن على ممثلي
العامل الغربي امل�سيحي �أكرث من غريهم تقدمي الكثري من ال�شرح
واالعتذار للآخرين .وهو ي�ست�شهد كمثال ،بهجوم ال�صليبيني
الكاثوليك على امل�سيحيني الأرثوذك�س وطرد اليهود من القد�س،
الذين �سمح لهم بالعودة �إليها والعي�ش فيها على يد �صالح الدين
الأيوبي حني ا�ستعادها من ال�صليبيني ،كما ا�ست�شهد بطرد اليهود
من �إجنلرتا عام  ،1290ومن فرن�سا عام  ،1306ومن �إ�سبانيا
عام  ،1492والربتغال عام  1497من بني �آخرين.
نق�ص معرفة بع�ضنا ببع�ض لي�س ال�سبب الوحيد ،وال هو الق�ضية
الرئي�سة ،لفقدان الت�سامح بني �أتباع الديانات املختلفة ،والتمييز،
والتوتر ،والعنف الذي ينجم عنه� .إن الت�ضليل املتعمد �أو غري املتعمد
لي�س �أقل �ضرر ًا من نق�ص املعرفة عن الآخر ،بل يكون �أ�شد خبث ًا
حني يُروَّج من قبل الأ�شخا�ص الذين ميلكون النفوذ والت�أثري.
1) Gaffney Jr., Edward McGlynn, “Ground Rules for Muslim-Christian
Conversation, The Christian Century, October 31, 2006, pp. 2426-.
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هناك مثاالن وا�ضحان يتبادران �إل��ى ال��ذه��ن� :أحدهما
رجل كان ذا نفوذ ويحظى باحرتام كبري هو املفكر الفرن�سي
�ألك�سي�س دي توكفيل ،املعروف على نطاق وا�سع بت�أييده للحكومة
الدميقراطية ،لكنه م��ع��روف على نطاق �أق��ل لت�صريحاته
املعادية للإ�سالم وللأفارقة ال�سود ،واملثال الآخر هو ون�ستون
ت�شر�شل.
هذا ما قاله دي توكفيل عن الإ�سالم:
«لقد در�ست القر�آن بتمعن وعمق وخرجت من هذه الدرا�سة
مقتنع ًا ب�أن هناك القليل من الأديان يف العامل يت�صف بالدموية
جتاه بني الإن�سان كما هو دين حممد .و�أعتقد �أن هذا هو ال�سبب
الرئي�س يف ه��ذا االنحطاط الوا�ضح ال��ذي يعاين منه العامل
الإ�سالمي اليوم .وعلى الرغم من �أن��ه �أق��ل �سوء ًا من �شرك
الع�صور القدمية� ،إال �أن �أنظمته االجتماعية وال�سيا�سية ،هي يف
ر�أيي خميفة ،وبالتايل ف�أنا �أراه منوذج ًا لالنحطاط ال منوذج ًا
للتقدم بالن�سبة للوثنية نف�سها».
هذا يربر االعتقاد ب�أن الكثري من املواقف املناه�ضة للإ�سالم
التي يظهرها ال�شعب الفرن�سي اليوم ميكن �أن تعزى يف جزء
منها �إلى كتابات دي توكفيل هذه.
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وهذا ما يقوله دي توكفيل �أي�ض ًا عن الأفارقة ال�سود:
«ميكنك �أن متنح الزجني احلرية ،لكنك ال ت�ستطيع �أن جتعله
غري خمتلف عن الأوروبي .ولي�س هذا كل �شيء ،بل �إننا نادر ًا ما
نعرتف بال�سمات الإن�سانية امل�شرتكة يف هذا الغريب الذي جلبته
العبودية ليعي�ش بيننا� .إن �سمات وجهه ب�شعة يف عيوننا ،وفهمه
�ضعيف ،وذوقه رديء ،ونحن تقريب ًا منيل �إلى النظر �إليه ككائن
()1
و�سيط بني الإن�سان وال�سبع».
دي توكفيل مل ي��ك��ن لطيف ًا م��ع اجل��زائ��ري�ين امل�سلمني.
يف ع���ام  1837وب��ع��د وق���ت ق�صري م��ن االح��ت�لال الفرن�سي
ل��ل��ج��زائ��ر ،وق��ب��ل �أن ي��ع��م ال���ه���دوء ه���ذا ال��ب��ل��د ك��ت��ب يقول:
«لقد �سمعت كثري ًا من الرجال الذين �أكن لهم احرتاماً ،لكني
ال �أتفق معهم ،يرون �أنه من اخلط�أ �أن نحرق احل�صاد ،ونفرغ
ال�صوامع ،و�أن ن�أ�سر ال ُعزَّل من الرجال والن�ساء ،والأطفال،...
وهذا ،يف ر�أيي ،من ال�ضروريات امل�ؤ�سفة ،فال ميكن لأي �شعب
يريد �أن ي�شن حرب ًا على العرب �إال �أن يفعل ذلك».
ا�ستناد ًا �إل��ى ه��ذه الأق����وال يحق لنا �أن نفرت�ض �أن املواقف
ال�سيا�سية والع�سكرية الفرن�سية جتاه العرب وامل�سلمني قد ت�أثرت �إلى
1) Historical Quotes on Islam : http://home.comcast.net/~vincep312/islam.
html
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حد كبري ب�آراء دي توكفيل� ،أثناء تو�سعاتها اال�ستعمارية يف �أجزاء
�أخرى من �شمال �أفريقيا ،ويف لبنان و�سوريا .ورمبا ت�أثرت بها �أي�ض ًا
الإ�سرتاتيجية الإ�سرائيلية يف تفريغ فل�سطني من �سكانها العرب؟
ون�ستون ت�شر�شل  -وبو�صفه ع�����ض��و ًا يف االر�ستقراطية
الربيطانية ،ورئي�س ًا ل��وزراء بريطانيا خ�لال احل��رب العاملية
الثانية ،وكاتب ًا غزير ًا وم�ؤرخ ًا �شهرياً ،كان دون �شك الإنكليزي
الأكرث ت�أثري ًا يف وقته.
مثل كتابات دي توكفيل ،ترجمت كتابات ت�شر�شل �إلى ع�شرات
اللغات ،وقر�أها وت�أثر بها املاليني من النا�س.
وهذا ما قاله ت�شر�شل عن الإ�سالم:
«كم هي مروعة ال�شتائم التي ي�ضعها الإ�سالم (حممديزم
 )Mohammedismعلى �أل�سنة �أتباعه! بالإ�ضافة �إلى التع�صب
الهائج ،الذي ال تقل خطورته يف الإن�سان عن خطورة داء الكلب
يف الكلب .وهناك هذه القدرية اخلائفة الالمبالية� .إن �آثار هذه
ال�سمات وا�ضحة يف العديد من البلدان ،فعادات الإ�سراف،
ونظم الزراعة ال�سيئة ،و�أ�ساليب التجارة البطيئة ،وانعدام �أمن
املمتلكات توجد يف كل مكان يحكم فيه �أتباع النبي �أو يعي�شون
فيه .وهناك املذهب احل�سي املنحط الذي يحرم هذه احلياة
148

الحـوار بين أتباع األديان

من نعيمها ونقائها وكرامتها وحرمتها .يف القانون املحمدي
يجب على كل امر�أة �أن تنتمي �إلى رجل ك�أحد ممتلكاته املطلقة،
�إما ابنة �أو زوجة� ،أو خليلة ،ويجب �إبقاء العبودية حتى يكون
دين الإ�سالم القوة العظمى يف العامل .الآالف �أ�صبحوا جنود ًا
�شجعان ًا خمل�صني للمملكة ،كلهم يعرفون كيف ميوتون ،لكن
ت�أثري الدين ي�شل التطور االجتماعي لأولئك الذين ينتمون �إليه.
لي�س هناك قوة رجعية يف العامل �أقوى منه� .إن الإ�سالم هو دين
القوة والتب�شري يف الوقت نف�سه ،وقد انت�شر بالفعل يف جميع �أنحاء
و�سط �أفريقيا ،مثري ًا اخلوف والريبة يف كل خطوة يخطوها،
ورمبا ال تكون �أوروبا امل�سيحية حممية يف �أح�ضان علمها القوي،
العلم الذي كانت قد نا�ضلت �ضده بال جدوى� .إن ح�ضارة �أوروبا
()1
احلديثة قد ت�سقط كما �سقطت ح�ضارة روما القدمية».
هذه الأقوال تظهر بجالء كيف �أن ال�سيا�سيني الربيطانيني
والفرن�سيني كانوا ينكرون حقوق العرب وامل�سلمني يف �أرا�ضيهم،
واختلقوا حدود ًا م�صطنعة تف�صل بلدان العرب وامل�سلمني عن
بع�ضها من �أجل خدمة امل�صالح اال�ستعمارية والإمربيالية.
رمبا مل يلخ�ص كاتب هذا التجاهل �أف�ضل من حممد جالل
1) Churchill, Winston, The River War The River War, First edition, Vol. II
(London: Longmans, Green & Co., 1899), pp. 248250-
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ك�شك�« :إن الإمربيالية الربيطانية والفرن�سية يف م�صر ،ويف
�سوريا ويف العراق كانت تتداول املدن واملحافظات كما لو كانت
()1
�أ�سهم ًا يف البور�صة».
وحتى حني منحت بريطانيا وفرن�سا اال�ستقالل لتلك البلدان
التي �أوجدتها ،بقي ذلك اال�ستقالل �شكلياً ،لأن تلك الدول النا�شئة
ظلت حمكومة ،خلف �أبواب مغلقة ،من قبل م�ستعمريها ال�سابقني،
والعراق خري مثال يف هذا ال�سياق حتى ثورة  14متوز /يوليو .1958
واليوم تدعي قوى اال�ستعمار والإمربيالية ال�سابقة وحلفا�ؤها �أن
م�شاكل املنطقة تعود النعدام الدميقراطية عند العرب وامل�سلمني،
وللخالفات امل�ست�شرية بينهم ،ول��ع��دم قدرتهم على احلكم،
وللأ�صولية الإ�سالمية .وهكذا ي�ستمر �سرد �سل�سلة ال نهاية لها من
الأ�سباب .لكن هذه القوى ال حتمل نف�سها �أي م�س�ؤولية عن خلق
هذه البيئة من عدم اال�ستقرار يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،كما �أن
ال وجود لهيئة �أو منتدى ميكن �أن يحا�سبها على ذلك.
�إن اململكة العربية ال�سعودية هي الدولة الوحيدة يف ال�شرق
الأو���س��ط التي ظلت دائ��م�� ًا م�ستقرة وخالية م��ن اال�ضطرابات
الداخلية منذ احلرب العاملية الأولى ،وذلك لأن م�ؤ�س�سها ،امللك عبد

1) Kishk, Muhammad Jalal, Saudia wal Hal Al-Islami,, (Moody Graphics
& Trans.Centre Ld. London, (1961) p. 20.
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العزيز بن عبد الرحمن �آل �سعود� ،أحبط كل املحاوالت الربيطانية
لل�سيطرة على �شبه اجلزيرة العربية قبل احلرب العاملية الأولى
وبعدها ،و�إن�شاء �أنظمة حكم ميكنهم التالعب بها .وبد ًال من ذلك
�أن�ش�أ امللك عبد العزيز دولة تقوم على القيم العربية والإ�سالمية
التقليدية ،وال تزال هذه الدولة كذلك حتى يومنا هذا.
وهناك ق�صة قد تبدو ملفقة ،لكنها متواترة� :س�أل ال�سكرتري
اخلا�ص لون�ستون ت�شر�شل رئي�سه :ماذا �ستفعل بريطانيا العظمى
بعد �أن فقدت �إمرباطوريتها؟ �أجاب ت�شر�شل« :ال تقلق يا بني،
لقد تركنا لهم ما يكفي من امل�شاكل للمائة �سنة القادمة».
�إن احلوار الفعال يتطلب ن�شر املعلومات ال�صحيحة لت�ضييق
الفجوة املعرفية حول الآخرين ،كما يتطلب �أي�ض ًا �أن تخ�ضع
املعلومات التي حتمل حتقري الآخرين والإ���س��اءة �إليهم ب�شكل
وا�ضح �إلى تدقيق �أ�شد ،ومن ثم التعامل معها وفق ًا لذلك ،حتى
ال ين�شر للجماهري �سوى احلقائق.
ولعل كتابات دي توكفيل وت�شر�شل تبدو منا�سبة كمنطلق لهذا
النوع من تدقيق املعلومات.
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�إ�شكالية التفريق بين الإ�سالم والم�سلمين
محمد ال�سماك*

يواجه العامل املعا�صر متغريات ثقافية و�سيا�سية واقت�صادية،
تفر�ض حتديات من نوع جديد على الأمم وال�شعوب املختلفة الثقافات
والأديان وامل�صالح ،وال ي�ستثنى من ذلك العامل الإ�سالمي.
بل �إن امل�سلمني يف م�شارق الأر���ض ومغاربها معنيون بهذه
املتغريات مواجهة وتكيّف ًا وا�ستيعاباً ،باعتبار �أن الإ�سالم دعو ٌة
�إلى اهلل باحلكمة واملوعظة احل�سنة ،مفتوحة للنا�س جميع ًا حتى
قيام ال�ساعة.
* �أمين عام اللجنة الوطنية للحوار الإ�سالمي-الم�سيحي في لبنان ،متخ�ص�ص في الحوار الإ�سالمي
الم�سيحي والعقائد ال�صهيونية .له م�شاركات وا�سعة في الم�ؤتمرات التي تتناول ق�ضايا الحوار بين الأديان،
وع�ضو في العديد من اللجان الإ�سالمية ،والفكرية والإعالمية .له عدد من الم�ؤلفات ،منها :مقدمة
�إلى الحوار الإ�سالمي الم�سيحي ،وا�ستغالل الدين في ال�صراعات ال�سيا�سية ،وال�صهيونية الم�سيحية.
(لبنان).
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لقد جاء الإ�سالم ويف �أ�سا�س دعوته �أنه ر�سالة للعاملني  -ولي�س
للعرب وحدهم � -إال �أنه يف عاملية ر�سالته مل ينكر يف الأ�سا�س
ال الن�صرانية وال اليهودية ر�سالتني من عند اهلل .فالإ�سالم
يف املفهوم الديني هو كل امل�سرية الإميانية باهلل الواحد بدء ًا
من �إبراهيم {هُوَ سَ مَّ اكُ مُ المْ ُسْ لِم َني مِن َقبْلُ } ،حتى حممد مرور ًا
مبو�سى وعي�سى وا�سحاق ويعقوب و�سائر الأنبياء واملر�سلني
عليهم ال�صالة وال�سالم.
وللعاملية الدينية يف الإ���س�لام �إ���ش��ارات وا�ضحة يف القر�آن
الكرمي ،م�صدر الت�شريع الإ�سالمي� ،أورد ثالث ًا منها:
حتمل الإ�شارة الأولى الآية الأولى من �سورة الن�ساء؛ تقول هذه
الآية{:يَا َأ ُّيهَا الن ُ
َّاس ا َّتقُو ْا َربَّكُ مُ الَّذِ ي خَ َلقَكُ م مِّن َّنف ٍْس وَ احِ دَ ةٍ } (الن�ساء
 � .)1إن يف ذلك ت�أكيد ًا على امل�ساواة بني �أجنا�س الب�شر كافة مهمااختلفت �أعراقهم و�ألوانهم ،ومهما تباينت �أديانهم ومذاهبهم.
فكل النا�س ،دون ا�ستثناء ،خملوقون من نف�س واحدة.
وتتمثل الإ�شارة الثانية يف الآية  70من �سورة الإ�سراء .وفيها
يقول اهلل تعالى{ :وَ َلقَدْ كَ َّر ْمنَا َبنِي آ َدمَ} ،والتكرمي الإلهي هنا هو
لبني �آدم� ،أي لكل النا�س ،ب�صرف النظر عن �أي انتماء عرقي
�أو ديني �أو ح�ضاري �أو قومي ،وب�صرف النظر كذلك عن طبيعة
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الإميان �أو �شكله �أو مقوماته .فالإن�سان مكرّم لذاته الإن�سانية،
ولي�س لقومية ينت�سب �إليها� ،أو �إلى عقيدة ي�ؤمن بها.
�أما الإ�شارة الثالثة فتعك�سها الآية  107من �سورة الأنبياء .يف
هذه الآية يخاطب اهلل ع ّز وج ّل النبي حممد  بقوله{:وَ مَا
َأرْسَ ْلنَاكَ إ اَِّل رَحْ مَ ًة ِّل ْلعَالمَ ِنيَ}� .أي لكل النا�س .يف العامل كله .ولي�س
للعرب بني قومك فقط.
من هنا ف�إن عاملية الإ�سالم؛ �أي عاملية ر�سالته ودعوته ،ت�ستمد
�أ�س�سها م��ن امل�����س��اواة التامة ب�ين النا�س جميعهم يف اخللق من
نف�س واحدة ،ومن التكرمي الإلهي لبني �آدم الذين �أورثهم الأر�ض
وف�ضلهم على كثري ممن خلق ،حتى على املالئكة.
وا�ستخلفهم فيها ّ
غري �أن الإ�سالم يتعرّ�ض يف هذه املرحلة التاريخية �إلى كثري
من الت�شويه والإ�ساءة .وال يعود ذلك �إلى �أعداء الإ�سالم فح�سب،
الذين يقوم عدا�ؤهم له على اجلهل به .ولكنه يعود �أي�ض ًا �إلى
الدور الذي ت�ؤديه قلة �صغرية من امل�سلمني من خالل تقدمي �صورة
�سلبية عنه يجري تعميمها على �أنها هي �صورة الإ�سالم .وهكذا
يتالقى اجلهل بالإ�سالم مع �سلوك بع�ض امل�سلمني لبلورة كراهية
تتج�سد يف ال�سلوك واملواقف واالعتقادات .ومن ثم تعمم ثقافة
كراهية الإ�سالم وامل�سلمني على النحو الذي تعك�سها ظاهرة ما
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يعرف بـ (الإ�سالموفوبيا) .ومن هنا ينطلق اخللط بني الإ�سالم
من حيث هو رحمة وهدى ونور �إلهي للإن�سانية كلها ،وبني بع�ض
امل�سلمني الذين ي�شوّهون الر�سالة الإ�سالمية ب�سلوك يتناق�ض مع
ما تقول له من قيم �سمحاء.
�إن �سلوك بع�ض ه�ؤالء امل�سلمني – �أو املح�سوبني على الإ�سالم –
يحمّل الإ�سالم وزر ما يقولون وما يفعلون ،والإ�سالم من ذلك براء.
فاخلطاب الإ�سالمي يقوم مع التم�سك بالثوابت الإميانية .وذلك ما
ت�ؤكده �آيات قر�آنية كرمية كثرية� ،أكتفي بالإ�شارة �إلى �آيتني فقط:
تقول الآية الأولى ( الآيتان  )71-70من �سورة الأحزاب:
{يَا َأ ُّيهَا الَّذِ ينَ آ َمنُوا ا َّتقُوا ال َّل َه وَ قُولُوا قَوْ اًل سَ دِ يدً ا { }70ي ُْصلِحْ لَكُ مْ

أَعْ مَ الَكُ مْ وَ َي ْغفِرْ لَكُ مْ ُذنُوبَكُ مْ وَ مَن يُطِ عْ ال َّل َه وَ رَسُ و َل ُه َفقَدْ فَا َز فَوْ زًا عَ ظِ يمً ا}.
فالقول ال�سديد ال ي�ؤدي �إلى غفران الذنوب فقط ،ولكنه ي�ؤدي
حتى قبل ذلك �إلى �إ�صالح الأح��وال .وبقدر ما يكون اخلطاب
الإ�سالمي العام بعيد ًا عن ال�سداد ،تكون �أحوال امل�سلمني بعيدة
عن ال�صالح .والعك�س �صحيح.
�أما الآية الثانية (الآي��ات  ) 26-25-24من �سورة �إبراهيم
فتقول:
َب ال ّل ُه َم َث ًال كَ لِمَ ًة طَ ِّي َب ًة كَ شَ جَ رةٍ طَ ِّيبَةٍ أ َْص ُلهَا ثَاب ٌِت
{ َألَمْ َت َر كَ ي َْف َضر َ
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وَ فَرْ عُ هَا فِي السَّ مَ اء { }24تُؤْ تِي أُكُ َلهَا كُ لَّ حِ نيٍ ِبإِذْ نِ َر ِّبهَا وَ ي َْضرِ ُب ال ّل ُه
َّاس َل َع َّلهُمْ َيتَذَ كَّ رُونَ { }25وَ مَثلُ كَ لِمَ ةٍ خَ بِيثَةٍ كَ شَ جَ رَةٍ خَ بِيثَةٍ
ا َأل ْمثَالَ لِلن ِ

اجْ ُتث َّْت مِن فَوْ قِ ا َألر ِْض مَا َلهَا مِن َقرَارٍ }� .إن الكلمة الطيبة ال تثمر
�إال طيباً ،بل �إنها دائمة الثمر الطيب ب�إذن ربها .لأن اهلل طيب
ال يقبل �إال طيباً� .أما الكلمة اخلبيثة ف�إنها جمردة من الرحمة
الإلهية .وهي ال تعطي �إال ما هو خبيث و�سيئ وفا�سد.
�إن خطاب الغلو والتطرف والت�شدد ال��ذي يتمثل يف رف�ض
و�إدانة الآخر املختلف وا�ستعدائه ،يتناق�ض مع مبادئ ال�سماحة
الإ�سالمية ،كما يتناق�ض مع القاعدة الإميانية التي �أكد عليها
القر�آن الكرمي والتي ترتك هلل وحده احلكم بني النا�س يف اليوم
الآخر ،فيما كانوا فيه يختلفون.

في تو�صيف الواقع:
عندما حتدّد جماعة معينة �شخ�صيتها على �أ�سا�س الدين
الذي ت�ؤمن به� ،أو عندما ينظر �آخرون �إليها خالل هذا التحديد
الديني ال��ذي ت�ؤمن ب��ه ،ف���إن الأم��ور تبدو �أك�ثر تعقيد ًا و�أكرث
قابلية للتفجر .فالإميان الديني يعك�س �أعمق ما يف الإن�سان ويف
اجلماعات من م�شاعر� .إنه ي�شكل الذاكرة اجلماعية ،والوالء
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اجلماعي .وهذا �أمر وا�ضح وجليّ يف الإ�سالم كما يف الر�ساالت
ال�سماوية الأخ��رى .يقول املفكر الربيطاين مونتغمري وات يف
كتابه (الإ�سالم والفكر ال�سيا�سي)�( :إذا نظرنا ب�صورة عامة
�إلى العالقة بني الدين وال�سيا�سة ،ف�إن من املفيد النظر �أو ًال �إلى
املكان الذي يحتلّه الدين يف حياة الفرد .فبالن�سبة للفرد الذي
يعني عنده الدين �شيئ ًا �أ�سا�سي ًا ولي�س �شكلياً ،ف�إن �أمرين ميكن
الت�أكيد عليهما :النقطة الأولى هي �أن �إنكار ديانته ت�شكل الإطار
الثقايف واملعريف ال��ذي تنطلق خالله كل �أفعاله� .أم��ا النقطة
الثانية فهي �أن الدين يحرّك �أو يت�سبّب يف حتريك كل �أن�شطته
وتطلعاته .ذلك �أنه من دون الدين ما كان للفرد �أن يقوم بكل ما
يقوم به من �أعمال).
من �أجل ذلك غالب ًا ما يُزجّ بالدين يف ال�صراعات بني النا�س ،ولو
كانت هذه ال�صراعات يف �أ�سا�سها ويف جوهرها تدور حول م�صالح
ال متتّ �إلى الدين ب�صلة .حتى �أ�صبحت حالة ال�صراع �أو حالة
احلرب هي الأكرث رواجاً .وتقول درا�سة �أعدّها عدد من اخلرباء
ونُ�شرت يف عام 2003م�( :إن تاريخ الإن�سانية مل ي�شهد �سوى فرتات
قليلة من دون حروب و�صراعات .و�أنه يف القرن الع�شرين وحده قُتل
ما ال يق ّل عن مائة مليون �إن�سان يف حروب عاملية).
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مع ذلك ،فعندما تع�صف بالعالقات الإن�سانية �أزمات حادة
على النحو الذي تعاين جمتمعات عديدة من تبعاته ومن نتائجه
اخلطرية يف الوقت احلا�ضر ،ف�إن من الطبيعي ومن املنطقي
�أن يتوجه النا�س �إلى القيم ال�سامية بحث ًا عن حلول ومعاجلات.
و�إذا كانت هذه القيم مكر�سة يف املواثيق الدولية مثل ميثاق
الأمم املتحدة و�شرعة حقوق الإن�سان ومواثيق جنيف و�سواها،
ف�إنها �أبرز ما تكون يف ال�شرائع ال�سماوية التي �أنزلها اهلل على
�أنبيائه لإ�صالح �أحوال النا�س يف الدنيا والآخرة .وبعد الأنبياء
تتولى املراجع وامل�ؤ�س�سات الدينية القيام بهذه املهمة الأخالقية
تن�ص عليها �شرائعها ال�سماوية.
ال�سامية على �أ�سا�س التعاليم التي ّ
ولعل يف هذا ما يف�سر احلديث النبوي ال�شريف (العلماء ورثة
الأنبياء) .مبعنى �أنهم ورثة دورهم يف الدعوة �إلى اخلري واملحبة
وال�سالم بني النا�س.
عندما يتوافق روح الن�ص مع قناعات املرجعيات العلمية
الدينية ومفاهيمها ،ت���ؤدي ه��ذه املرجعيات دوره��ا البنّاء يف
معاجلة هذه الأزم��ات .ولكن هذا التوافق ال يح�صل دائم ًا مع
الأ�سف .الأمر الذي ي�شكل عقبة تعرت�ض �أداء هذا الدور وتعطّ ل
املعاجلة املن�شودة .ورمبا ي�صبح عدم التوافق بني الن�ص الديني
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وموقف عالمِ الدين م�شكلة يف ح ّد ذاتها ت�صبّ الزيت على نار
الأزم��ات امل�شتعلة ،الأم��ر الذي يحمّل الدين ظلماً ،جانب ًا من
امل�س�ؤولية و�أحيان ًا كل امل�س�ؤولية.
يت�أ�س�س عدم التوافق بني �سمو الن�ص وانحيازية املرجع على
عدة �أمور من �أبرزها:
�أ� -سوء فهم الن�ص ،ومن ثم �سوء ا�ستخدامه.
ب� -سوء تف�سري الن�ص ،ومن ثم �سوء ت�أويله.
ج  -تراكم ال�صور النمطية ال�سلبية عن الآخر املختلف ديني ًا
�أو ثقافياً.
د  -عدم توافر ج�سور احل��وار والتوا�صل ،ومن ثم انعدام
املعرفة التي يقوم عليها التفاهم.
هـ  -انت�شار ثقافة احتكار املعرفة ،ويتلو ذلك ثقافة احتكار
احلق املطلق والو�صول �إليه.
من هنا تفر�ض الت�سا�ؤالت التالية نف�سها:
ملاذا حتمل معظم احلروب وال�صراعات الدموية التي يعاين
منها العامل اليوم طابع ًا دينياً؟ ...هل م�صادفة �أن يُتهم الدين
بالوقوف وراء معظم التوترات التي تع�صف بالعالقات بني
ال�شعوب والأمم املختلفة؟ ...وملاذا مل تنجح احلوارات بني �أهل
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الأديان يف منع وقوع مثل هذه احلروب وال�صراعات والتوترات؟
وهل كان ذلك لأن امل�شكلة دينية �أم �أن جوهرها يكمن يف توظيف
الدين يف الأزمات ال�سيا�سية؟
مع ذلك ،ف�إن هذه الأمور ال ت�شكل حل�سن احلظ ثوابت دائمة.
�إنها الوجه الآخر للواقع ،وهو الوجه الذي ي�ستقطب االهتمام
ل�سلبيته ولي�س ل�صوابيته� .أما الوجه الآخر الذي غالب ًا ما يتم
جتاوزه ،جه ًال �أو جتهيالً ،ف�إنه ينطلق من مقومات وقيم معاك�سة
للأمور اخلم�سة التي �سبقت الإ�شارة �إليها.
وهنا تربز امل�س�ؤولية الإ�سالمية يف �إر�ساء القاعدة الثابتة
جل�سر الفهم والتفاهم واالح�ت�رام املتبادل .وه��ي م�س�ؤولية
ي�صطدم االلتزام بها ب�صعوبات متداخلة ال بد من الإقرار بها
ومن ثم العمل على معاجلتها ،منها:
�أ -ت�صاعد موجة الأ�صولية (لي�س مبعنى العودة �إلى الأ�صول،
ب��ل مبعنى احتكار احلقيقة وتكفري ك��ل م��ن ه��و خ��ارج ثقافة
االحتكار).
ب  -التداخل بني ما هو ديني وما هو �سيا�سي يف الأزمات
التي تع�صف بالعامل الإ�سالمي وبعالقاته مع العامل.
ج  -عدم فك االرتباط ب�شكل جذري يف الإعالم والثقافة ويف
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املمار�سة ال�سيا�سية بني احلرب على الإرهاب وما يبدو �أنه حرب
على الإ�سالم.
د  -ات�ساع نطاق ثقافة العقاب اجلماعي التي تعاين منها
اجلاليات الإ�سالمية يف بع�ض دول ال��غ��رب نتيجة للأعمال
الإرهابية املدانة التي يرتكبها �أفراد �أو جماعات حم�سوبة على
الإ�سالم.
هـ  -االنعكا�سات ال�سلبية لهذه الثقافة على �أو�ضاع املواطنني
الن�صارى يف بع�ض الدول الإ�سالمية.
�أدرك امل�سلمون �أن �صورة الإ�سالم يف الوقت احلا�ضر �سيئة
وم�شوّهة .وجت�سّ د ه��ذا الإدراك والت�صدي له وال�سعي �إلى
ت�صحيحه يف املبادرة التي اتخذها خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز �أو ًال يف م�ؤمتر مكة للعلماء امل�سلمني ،ثم
يف م�ؤمتر مدريد الذي جمع ممثلني عن �أهل الأديان والثقافات،
وبعد ذلك يف نيويورك حيث تبنّت الأمم املتحدة مبادرة العاهل
ال�سعودي لإقامة ج�سور التعارف والتفاهم واالحرتام املتبادل
بني �أهل الأديان والعقائد والثقافات املختلفة.
الفرق بني �أن تكون �صورة الإ�سالم �سيئة �أو م�شوّهة هو �أن
ال�سوء يتمّ ب�أيدٍ �إ�سالمية ،و�أن الت�شويه يتم ب�أيدٍ غري �إ�سالمية،
161

الحـوار بين أتباع األديان

بع�ض الت�شويه عن عمد وكراهية وبع�ضه الآخر عن جهل و�سوء
تقدير� .أ�سهم يف الإ�ساءة ويف الت�شويه مع ًا �أمور ثالثة:
�أوالً :غياب � -أو تغييب  -املركزية يف املرجعية الإ�سالمية.
ثانياً :فو�ضى الفتاوى ال�شرعية وتناق�ضها.
ثالثاً� :سوء الت�صرف وتفلّت ردّات فعل بع�ض امل�سلمني با�سم
الإ�سالم.
كذلك �أدرك امل�سلمون �أن الهوة بني العامل الإ�سالمي والعامل
ه��ي يف ات�ساع ،م��ا ي�شكّل خ��ط��ر ًا لي�س على �أو���ض��اع امل�سلمني
وحدهم وعلى م�صاحلهم� ،إمنا ينعك�س �سلب ًا على اال�ستقرار
والأمن العامليني .فامل�سلمون كالن�صارى منت�شرون يف كل بقاع
الدنيا تقريباً ،ثلثهم يعي�ش يف دول وجمتمعات غري �إ�سالمية،
ولذلك ف�إن ا�ستعداءهم �أو جمرد �شعورهم باال�ستعداء قد يفجر
ا�ضطرابات دينية �سرعان ما تتحول �إلى �صراعات و�صدامات
�أمنية و�سيا�سية.
و�أدرك امل�سلمون �أي�ض ًا �أن ظاهرة (الإ�سالموفوبيا)� ،أي
كراهية الإ�سالم عن جهل به ،تزداد ح�ضور ًا يف الثقافة الغربية
العامة ب�سبب الدور الرتويجي لها يف الإعالم العاملي .فامل�سلمون
يف الغرب يواجهون خيارات ترتاوح بني التقوقع على الذات �أو
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الذوبان يف جمتمعاتهم اجلديدة ،كما يواجهون و�ضع ًا ي�ضطرون
معه لالختيار بني االنتماء �إلى الهوية اجلديدة ثقافي ًا واجتماعي ًا
�أو االل��ت��زام بثقافتهم امل�ستمدة من القيم الإ�سالمية؛ وبني
التم�سك بعاداتهم وتقاليدهم �أو ال�صدام مع املجتمع اجلديد
الذي يعي�شون فيه.
ولقد �أدّى ر ّد الفعل الإ�سالمي على هذه الظاهرة ،مبا ات�سم
به �أحيان ًا من توتر و�سلبية� ،إلى زيادة الهوة ات�ساعاً ،و�أدّى �إلى
تغذية الإ�سالموفوبيا وتنميتها.
ذلك �أن �سوء فهم الإ�سالم من جهة ،و�سوء تقدمي الإ�سالم
ب�سبب �سوء ت�صرف بع�ض امل�سلمني من جهة ثانية ،يوفران املادة
للمزيد من الأفعال واملواقف التي ت�سيء �إلى عالقات امل�سلمني
مع الآخرين ،بحيث يكون الفعل �أو القول املعادي مبني ًا على �سوء
الفهم ،وبحيث يكون ر ّد الفعل الإ�سالمي �أو با�سم الإ�سالم مبن ّي ًا
على �سوء تف�سري الأ�س�س واملبادئ ال�شرعية التي يفرت�ض �أن يقوم
عليها هذا الرد .الأمر الذي ي�ؤدي �إلى تغييب احلكمة واملنطق يف
تبادل االتهامات مما يعمّق عدم الثقة املتبادل.
من �أجل ذلك كان ال بد من القيام مببادرة ما على ال�صعيد
الإ�سالمي تكون ذات بُعد عاملي وتنطلق من مبد�أ �إمياين ي�ؤ�صل
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لعالقة الإ�سالم مع �أهل العقائد والثقافات الأخرى على قاعدة
�إن�سانية م�شرتكة ،فكانت مبادرة خادم احلرمني ال�شريفني.
�أب��رزت هذه املبادرة �أم��ام �أهل الأدي��ان والثقافات كيف �أن
الإ�سالم يقوم على:
• قيم الت�سامح ال العنف.
• االعتدال ال التطرف.
• الو�سطية ال الغلو.
وبيّنت �أ�صالة ثقافة قبول االختالفات واحرتامها مبا يف ذلك
االختالفات الدينية .ونبذ املفهومات التي حتتكر الطريق �إلى
اهلل والإميان به .و�إقامة عالقات تعاون و�سالم مع �أهل الأديان
الأخرى ،ال الت�صارع معهم.
كما �أنها عملت على ت�صحيح �صورة الإ�سالم ،وذلك عرب:
• فك االرتباط بني الدين والتوظيف ال�سيا�سي له.
• �إب��راز القيم الدينية الإ�سالمية التي تتالقى مع القيم
الإن�سانية ال�سامية.
• م ّد يد احلوار والتعاون ال التنابذ والتقاتل.
• العمل على بلورة �صورة لعامل يقوم على مبد�أ التكامل
احل�ضاري ولي�س على الت�صارع بني �أهل احل�ضارات والأديان.
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ْض
فالقر�آن الكرمي يقول{ :وَ َلقَدْ كَ َت ْبنَا فِي ال َّزبُو ِر مِن َبعْدِ الذِّ كْ رِ أَنَّ الأْ َ ر َ
الص حِالُونَ } (الأنبياء  .)105 -كما يقول{ :وَ إِذْ قَالَ
يَرِ ُثهَا عِ بَادِ َي َّ

َرب َُّك ِللْمَ َالئِكَ ِة ِإنِّي جَ اعِ لٌ فِي ا َألر ِْض خَ لِي َفةً} �سورة (البقرة .)30 -
ومل يقل �إنه ا�ستخلف �شعب ًا دون �آخر.

التوظيف ال�سيا�سي للدين:
يف عام  1856بعث الدبلوما�سي الفرن�سي بالن�ش  -وكان
قن�ص ًال لبالده يف بريوت  -بتقرير �إلى وزارة اخلارجية الفرن�سية
قال فيه( :احلقيقة الكربى والأبرز التي حت�ضر �أثناء درا�سة هذه
البلدان ،هي املكانة التي يحتلها الفكر الديني يف �أذهان النا�س،
وال�سلطة العليا التي ي�شكلها يف حياتهم .فالدين يظهر حيث كان،
وهو بارز يف كل املجتمع ال�شرقي ،يف الأخالق ويف اللغة والأدب
ويف امل�ؤ�س�سات ...وترى �أثره يف كل الأبواب ...ال�شرقي ال ينتمي
�إلى وطن حيث ولد ،ال�شرقي لي�س له وطن ،والفكرة املعربة عن
هذه الكلمة� ،أي عن كلمة وطن� ،أو بالأحرى عن ال�شعور الذي
توقظه ،غري موجودة يف ذهنه ،فال�شرقي متعلق بدينه كتعلقنا
نحن بوطننا .و�أمة الرجل ال�شرقي هي جمموعة الأفراد الذين
يعتنقون املذهب الذي يعتنقه هو ،والذين ميار�سون ال�شعائر
ذاتها ،وكل �شخ�ص �آخر بالن�سبة له هو غريب.)...
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بني �سنة 1856م و�سنة 2009م ال يبدو �أن �شيئ ًا �أ�سا�سي ًا يف
هذه البنية االجتماعية قد تغيرّ .
ولو يعود بالن�ش �إلى احلياة اليوم ملا غيرّ يف تقريره فكرة
واحدة� .سريى �أن مالب�سنا وبيوتنا و�شوارعنا قد تغريت �إال �أن
نفو�سنا بقيت كما عرفها وكما و�صفها قبل �أكرث من قرن ون�صف
القرن.
و�شهد ع�صرنا احلا�ضر ظاهرة ات�ساع التديّن يف العامل كله.
تعك�س هذه الظاهرة الأرقام التالية:
يف عام 1900م كانت ن�سبة امل�ؤمنني (بالن�صرانية واليهودية
والإ�سالم والبوذية والهندو�سية) تعادل  67باملائة من النا�س.
يف عام 2005م ارتفعت الن�سبة �إلى  73باملائة ،ومن املتوقع �أن
توا�صل ارتفاعها لت�صل يف عام 2050م �إلى  80باملائة .ترتافق
هذه الظاهرة مع ظاهرة التع�صب والغلوّ .وبقدر ما تكون ظاهرة
التديّن بناءة تكون الثانية هدامة .تربز هذه احلقيقة من خالل
ات�ساع م�ساحة الت�شابك بني الدين وال�سيا�سة؛ من الهندو�سية
يف الهند� ،إلى البوذية يف تايلند� ،إلى اليهودية يف �إ�سرائيل� ،إلى
الإجنيلية يف �أمريكا ،والى الإ�سالم يف بع�ض الدول الإ�سالمية.
كما �شهد الع�صر احلا�ضر انت�شار الن�صرانية يف دول العامل
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الثالث وخا�صة (يف �آ�سيا و�إفريقيا :يف عام 1900م كان  % 80من
الن�صارى يف �أوربا و�أمريكا ال�شمالية).
�أما الآن ف�إن ثلثي الن�صارى يعي�شون يف العامل الثالث حيث
ي�ستوطن الإ�سالم .هذا يعني �أنه مل تعد الن�صرانية دين الرجل
الأبي�ض� ،أو دين الغني� ،أو دين امل�ستعمر.
ويرى د� .أندرو والز من جامعة �أدنربة� :أن الأحداث املكونة
للن�صرانية يف القرن  21جتري يف �آ�سيا و�إفريقيا ،و�أن املجتمع
الأوروبي هو جمتمع ما بعد الن�صرانية .Post Christianity
ثم �إن الإ�سالم الذي كان غريب ًا عن �أورب��ا و�أمريكا ال�شمالية
واجلنوبية وك��ذل��ك �أ�سرتاليا� ،أ�صبح حا�ضر ًا فيها مباليني
��ض��اف بثقافته لون ًا
امل�سلمني ،بل ج��زء ًا من همّها اليومي ،و�أ� َ
جديد ًا مل ي�ألفه الكثريون ومل يت�آلفوا معه.
هذان الأمران و�ضعا الإ�سالم والن�صرانية يف حالة متا�س دائم.
ف�إما تعاي�ش و�إم��ا ت�صادم .ففي نيجرييا مثالً ،قد تتجاور قبيلتان
واحدة ن�صرانية والثانية �إ�سالمية ،ف�إذا اختلفتا على رعي املا�شية
مث ًال �أو على ريّ احلقول الزراعية ،يتحول اختالفهما �إلى ت�صارع ديني
قبلي ،ومنه �إلى �صراع وطني ،فدويل .من هنا تكمن �أهمية الرتبية
على احرتام االختالف الديني وعلى ثقافة عدم احتكار احلقيقة.
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�إن ال�صراعات بني النا�س عندما تدور حول امل�صالح ف�إنها
تكون قابلة للت�سوية مبا تتطلبه الت�سوية من تنازالت متبادلة.
ولكن عندما تدور حول العقيدة ،ف�إن الت�سوية هنا ت�صبح على
ح�ساب املبادئ الإميانية ،حيث يبدو �أي تنازل وك�أنه تنازل عن
ثوابت هذه العقيدة ،وهو �أم��ر ال ميلك ق��راره �أح��د ،وال يجر�ؤ
على حتمّل نتائجه �أح��د ،من هنا تربز خطورة توظيف الدين
يف ال�سيا�سة وتوظيف ال�سيا�سة يف الدين ،وهما من الأمور التي
ت�ؤدي �إلى �س ّد الأبواب يف وجه الت�سويات التي تفرت�ض طبيعتها �أن
تكون منفتحة على املفاهيم واالجتهادات املختلفة وعلى �ضرورة
احتوائها ومعاجلتها باحل�سنى ،بل بالتي هي �أح�سن.
م��ن هنا ف����إن �أط���ول ال�����ص��راع��ات و�أع��ق��ده��ا ال��ت��ي عرفتها
الإن�سانية يف تاريخها هي ال�صراعات املتلب�سة بالرداء الديني
�أو العقائدي ،ثم �إنها كانت �أ�شر�سها .فالتوظيف الديني لل�صراع
ك��ان وال ي��زال ي�شكل القوة املحركة لظاهرة (اال�ست�شرا�س)
من جهة ،وملا يت�سم به املرتبطون بهذه الظاهرة من ا�ستعداد
للت�ضحية بالنف�س وللتفاين بالغايل والثمني من جهة ثانية .وهذه
م�شاعر �إن�سانية تقوم على �أ�سا�س االعتقاد ب�أن الت�ضحية واجب
مقد�س للمحافظة على حق اهلل والدفاع عنه.
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الإ�سالم واالختالف:
يقرر الإ�سالم االختالف حقيق ًة �إن�ساني ًة طبيعيةً ،ويتعامل
َّاس ِإنَّا خَ َل ْقنَاكُ م مِّن ذَكَ ٍر وَ أُنثَى
معها على هذا الأ�سا�س{ :يَا َأ ُّيهَا الن ُ
وَ جَ َع ْلنَاكُ مْ شُ عُوبًا وَ َقبَائِلَ ِل َتعَا َرفُوا} (�سورة احلجرات ،الآية .)13
وم��ع اختالف الأل�سن والأل���وان ك��ان من طبيعة رحمة اهلل
اختالف ال�شرائع واملناهج ،وهو ما �أكدته الآية  48من �سورة
املائدة{ :لِكُ لٍّ جَ َع ْلنَا مِنكُ مْ شِ رْ عَ ًة وَ ِم ْنهَاجً ا وَ لَوْ شَ اء ال ّل ُه جَ َل َعلَكُ مْ ُأ َّم ًة
َات ِإلَى الله مَرْ جِ عُكُ مْ
وَ احِ دَ ًة وَ لَـكِ ن ِّل َي ْبلُوَ كُ مْ فِي مَآ آتَاكُ م فَاسْ َت ِبقُوا ا َخل ْير ِ

جَ مِ يعًا َف ُي َن ِّبئُكُ م بمِ َا كُ نتُمْ فِي ِه تَخْ َت ِلفُونَ } .و�سورة هود {وَ لَوْ شَ اء َرب َُّك
ني {ِ }118إ َّال مَن رَّحِ مَ َرب َُّك
َّاس ُأ َّم ًة وَ احِ دَ ًة وَ َال َيزَالُونَ مُخْ َت ِل ِف َ
جَ َلعَلَ الن َ

وَ لِذَ ل َِك خَ َل َقهُمْ } (�سورة هود ،الآية .)119 -118
ولقد �أر�سى القر�آن الكرمي قواعد وا�ضحة لالعرتاف بالآخر
وبوجهة نظره �إجال ًء للحقيقة ،وذلك من خالل احلوار املبا�شر
الذي يبدي فيه كل طرف ر�أيه بحرّية .ويف القر�آن الكرمي مناذج
غنية لهذه الأنواع من احلوارات.
فهناك �صيغة احلوار ،كما ورد يف �سورة الأعراف (الآيات من
� 10إلى  ،) 24ويف �سورة احلجرات ( الآيات من � 15إلى .)40
وهناك �صيغ حوار اهلل تعالى مع الأنبياء (الآية  260من �سورة
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البقرة) ،وهناك حوار الأنبياء مع النا�س (الآية الأولى من �سورة
املجادلة) ،وهناك حوار النا�س مع النا�س (الآية  34من �سورة
الكهف).
�أر�سى جمتمع املدينة املنورة يف عهد النبي حممد  قاعدة
لإقامة ن�سق تعاوين بني فئات النا�س من م�ؤمنني و�أهل كتاب .الوثيقة
النبوية �أقرت �أ�صحاب الآراء على �آرائهم وتكفلت بحمايتهم كما
هم .قام جمتمع املدينة على قاعدة ن�شر الدعوة مع تقبّل االختالف
واحت�ضانه ،ولي�س مع جتاهله وال مع حماولة �إلغائه.
حاور النبي  ن�صارى جنران يف بيته املطهّر يف املدينة
املنورة و�أح�سن وفادتهم .وعندما حان وقت �صالتهم مل يجد
النبي �أي غ�ضا�ضة يف دعوتهم ،كما تذكر رواياتُ الثقات� ،إلى
�أداء �صالتهم� .إن العقيدة يف الإ�سالم ،ت�ستقر بالفكر اختيار ًا
وال ُتلْ�صقُ بالل�سان قهر ًا و�إكراهاً.
على قاعدة هذه ال�سابقة النبوية يف دول��ة املدينة الأول��ى ،ف�إن
الإ�سالم ال ي�ضيق حتى بتنوّع االنتماء العقدي ،وال ي�أخذ بالنقاء
العرقي (ال ف�ضل لعربي على �أعجمي �إال بالتقوى) .ف�إذا كان التنو ُع
من طبيعة تكوين املجتمع  -بل والعامل  ،-ف�إن احلوار هو الطريق
الوحيد الذي ي�ؤدي باالختيار احلر وباالحرتام املتبادل �إلى الوفاق
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وال��ى التفاهم وال�سالم .ذلك �أن البديل عن احل��وار هو القطيع ُة
واالنكفا ُء على الذات وتطوي ُر ثقافة احلذر وال�شك والعداء للآخر.
يتبينّ من ذلك �أن احل��وار يتطلب وجود تباينات واختالفات يف
املوقع ويف الفكر ويف االجتهاد ويف ال��ر�ؤى .ويف ذلك انعكا�س طبعي
للتنوع الذي يع ّد يف ح ّد ذاته �آية من �آيات القدرة الإلهية على اخللق
ومظهر ًا من مظاهر عظمته وجتليّاته .والقر�آن الكرمي ي�شري �إلى ذلك
يف مواقع عديدة ،فالآية  22من �سورة الروم تقول{ :وَ مِنْ آيَا ِت ِه خَ لْقُ
السَّ مَ اوَ ِات وَ الأْ َ ر ِْض وَ اخْ ِتلاَ ُف َألْسِ َنتِكُ مْ وَ َأ ْلوَانِكُ مْ إِنَّ فِي َذل َِك آَلي ٍَات ِّل ْلعَا مِلِنيَ}.
ويف الآية  99من �سورة يون�س ،يقول القر�آن الكرمي{ :وَ لَوْ شَ اء َرب َُّك
آلمَنَ مَن فِي ا َألر ِْض كُ ُّلهُمْ جَ مِ يعًا َأ َفأ ََنت تُكْ ِر ُه الن ََّاس حَ تَّى يَكُ ونُو ْا مُؤْ ِم ِننيَ}.
�إن وحدة اجلن�س �أو اللون �أو اللغة لي�ست �ضرورة حتمية ال يتحقق
التفاهم دونها .لذلك ال بد ،من �أجل �إقامة عالقات مبنية على املحبة
واالحرتام ،من احلوار على قاعدة هذه االختالفات التي خلقها اهلل،
و�أرادها �أن تكون ،والتي يتك�شّ ف للعلم �أنها موجودة حتى يف اجلينات
الوراثية التي ت�شكّل بعنا�صرها �شخ�صية كل واحد ًا منّا ومتايزاتها،
ومن ثم ال�شخ�صية املجتمعية ل�شعب معني �أو لأمة معينة.
ويف �أي جمتمع متعدّد الأديان واملذاهب ي�صبح احلوار الدائم
املنفتح ركن ًا من �أركان وحدته وا�ستقراره .فاحلوار ال يكون �إال مع
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الآخر ،و�إال ي�صبح حوار ًا مع الذات .والآخر ال يكون �إال خمتلف ًا
و�إال تنتفي احلاجة �إليه .لذلك ف�إن الركيزة الأولى للحوار هي
القبول بالتعدد وباالختالف معاً .ي�شكل هذا القبول ميزة من
ميّزات الفقه الإ�سالمي� .إن القر�آن الكرمي يقول{:وَ لَوْ شَ اء َرب َُّك
َّاس ُأ َّم ًة وَ احِ دَ ًة وَ َال َيزَالُونَ مُخْ َت ِل ِفنيَ}�( .سورة هود  -الآية
جَ َلعَلَ الن َ
� .)118إن من العبث �إلغاء االختالف ،ومن امل�ستحيل �صهر كل
العقائد والأفكار يف بوتقة واحدة وحتويلها �إلى وفاق مطلق .ولكن
من املمكن ج ّداً ،بل من ال�ضروري ،عدم حتويل االختالف �إلى
خالف .لقد �شبّه روجيه غارودي يف كتابه( :نحو حرب دينية) �ص
 ،96الإن�سان ب�أنه (مثل موجة ت�سكنها جميع اندفاعات املحيط،
موجة بال ح��دود يف حميط من الطاقة ال �ضفاف ل��ه .كذلك
الإن�سان ،فهو م�سكون بجميع الآخرين� .إنه جميع الآخرين).
خاطب الإ�سالم العقل الإن�ساين احرتام ًا واعتمد على املنطق وعلى
مقارعة احلجة لت�سفيه عقيدة ال�شرك ،ولتحرير الإن�سان من عبادة
الأوثان احرتام ًا له �أي�ض ًا و�إقناعه بعبادة اهلل الواحد الأحد .ومل يحمل
ال�سيف داعياً ،فالدعوة �إلى اهلل ال تكون �إال باحلكمة واملوعظة احل�سنة.
ولكن عندما حمله كان دفاع ًا عن النف�س وعن العقيدة ،ومبد�أ الدفاع
هنا هو الأ�سا�س الذي يقوم عليه ركن اجلهاد وفل�سفته.
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الخاتمة:
ير�سي الإ�سالم ثوابت �أ�سا�سية للعالقات الإن�سانية .يف مقدمة
هذه الثوابت:
�أوالً� :أن الإن�سان ال ي�أثم على ذنب مل يقرتفه {وَ َال تَكْ سِ ُب كُ لُّ
َنف ٍْس ِإ َّال عَ َل ْيهَا وَ َال تَزِ ُر وَ ا ِز َر ٌة وِ ْز َر أُخْ رَى} (الأنعام .)164 -
{وَ مَن َضلَّ َفإ مَِّنَا ي َِضلُّ عَ َل ْيهَا وَ َال تَزِ ُر وَ ا ِز َر ٌة وِ ْز َر أُخْ رَى} (الإ�سراء
 .)15ثانياً� :أن الإن�سان هو خليفة اهلل على الأر���ض .وخالفة اهلل
مهمة تعك�س �أعلى مراتب التكرمي الإلهي للإن�سان.
ْض خَ لِي َف ًة قَالُو ْا أ جَ َْتعَلُ
{وَ إِذْ قَالَ َرب َُّك ِللْمَ َالئِكَ ِة ِإنِّي جَ اعِ لٌ فِي ا َألر ِ
ِك الدِّ مَاء وَ نَحْ نُ نُسَ بِّحُ بِحَ مْ دِ كَ وَ ُنقَدِّ ُس ل ََك
فِيهَا مَن ُيفْسِ دُ فِيهَا وَ يَسْ ف ُ

قَالَ ِإنِّي أَعْ لَمُ مَا َال َت ْعلَمُ ونَ }( .البقرة .)30 -
ثالثاً :لأن الإن�سان هو خليفة اهلل ،فقد �سخر اهلل له ما يف
ْض
ات وَ ا َألر َ
ال�سماوات وما يف الأر���ض {ال ّل ُه ا َّل��ذِ ي خَ لَقَ السَّ مَ اوَ ِ
َات ِر ْزقًا لَّكُ مْ وَ سَ خَّ َر لَكُ مُ ا ْل ُفل َْك
وَ أَنزَلَ مِنَ السَّ مَ اء مَاء َفأَخْ رَجَ ِب ِه مِنَ الثَّمَ ر ِ
ِلتَجْ رِ َي فِي ا ْلبَحْ رِ ِب َأمْرِ ِه وَ سَ خَّ َر لَكُ مُ ا َأل ْنهَا َر { }32وَ سَ خَّ ر لَكُ مُ الشَّ مْ َس

وَ ا ْلقَمَ َر دَآ ِئ َب َني وَ سَ خَّ َر لَكُ مُ ال َّليْلَ وَ ال َّنهَارَ}�( .إبراهيم.)34-32 :
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هذا يعني �أن اهلل خلق قوانني الطبيعة و�سخّ رها للإن�سان
ْض
ليقوم مبهمة خالفة اهلل يف �إعمارها{ .هُوَ أَنشَ أَكُ م مِّنَ ا َألر ِ
وَ اسْ َتعْمَ رَكُ مْ فِيهَا} (هود .)61:ذلك �أن من مقومات خالفة اهلل
عمارة الكون وبنا�ؤه خدمة للإن�سانية ولي�س �إف�ساده وتدمريه.
رابعاً� :أن خالفة اهلل �أمانة� ،أي �أن خالفة اهلل يف النا�س
(عدالة احلكم) �أمانة .وخالفة اهلل يف الطبيعة (املحافظة على
البيئة) �أمانة .والأمانة م�س�ؤولية كربىِ { .إنَّا عَ ر َْضنَا الأْ َ مَا َن َة عَ لَى
َي أَن يَحْ مِ ْل َنهَا وَ أَشْ َفقْنَ ِم ْنهَا وَ حَ مَ َلهَا
البَالِ َف َأب نْ َ
ْض وَ جْ ِ
ات وَ الأْ َ ر ِ
السَّ مَ اوَ ِ

ُول} (الأحزاب.) 72:
الإْ ِنسَ انُ ِإ َّن ُه كَ انَ ظَ لُومًا جَ ه اً
خام�ساً� :أن اهلل خلق الإن�سان بحيث يقدر على ا�ستجالء علوم
الدنيا وا�ستيعابها كلها{ .وَ عَ لَّمَ آ َد َم األَسْ مَ اء كُ َّلهَا} (البقرة.)31 :
ولذلك حثّ اهلل الإن�سان على �أن يتفكر يف خلقه ويف نف�سه ويف الكون
من حوله ،حتى يدرك �أن �سقف العلم مرتفع و�أن �آفاقه وا�سعة ،و�أنه
مهما اكت�شف الإن�سان من معادالت املعرفة فثمة مزيد يجب �أن
يعمل عقله وفكره على اكت�شافه{ .وَ مَا أُوتِيتُم مِّن ا ْل ِعلْمِ ِإ َّال َقلِيالً}
(الإ�سراء{ .)85 :وَ فَوْ قَ كُ لِّ ذِي عِ ل ٍْم عَ لِيمٌ}( .يو�سف.)76 :
�ساد�ساً :خلق اهلل الإن�سان {فِي أَحْ سَ نِ َتقْوِ ميٍ } (التني)4 :
{وَ َص َّورَكُ مْ َفأَحْ سَ نَ ُصوَ رَكُ مْ } (التغابن )3 :من اخللية احلية مبا
174

الحـوار بين أتباع األديان

حتمله من مورّثات ووظائف� ،إلى العقل املفكر ،وما ي�ستطيع �أن
ي�صل �إليه من �آفاق املعرفة والقدرة على الإب��داع واال�ستدالل.
{وَ َلقَدْ كَ َّر ْمنَا َبنِي آ َدمَ} (الإ���س��راء ،)70:والتكرمي الإلهي هو
�أ�سمى درجات العالقة بني اهلل اخلالق والإن�سان املخلوق.
�إن احرتام هذه املكرمات الإلهية وااللتزام بها من �ش�أنه �أن
يكبح جماح ال�صراعات التي تتجاوز حقوق الإن�سان وتعتدي
على كرامته .ومن �ش�أنه �أن ي�ؤ�س�س ل�سالم حقيقي ي�ستمد �أ�س�سه
ومقوماته من هذه الكرامة الإلهية.
و�إذا كانت هناك قلة قليلة من امل�سلمني تت�صرف مبا يتناق�ض
مع هذه القيم الإ�سالمية ،فال يعود ذلك �إلى الإ�سالم .وال يجوز
حتميله وزر هذا الت�صرف.
وم��ن هنا تظهر �أهمية ال��ت�لازم بني ح��وار يجمع امل�سلمني
و�سواهم من �أهل الثقافات والعقائد الدينية ،وفك االرتباط
و�إزالة اللب�س بني الإ�سالم الر�سالة الإلهية ال�سامية ،والت�صرفات
ال�سلوكية الفردية التي تتناق�ض معها.
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اال�ستغالل ال�سيا�سي� :سيا�سة الخوف
وليام بيكر*
على مر التاريخ �أودت احلروب بحياة ع�شرين �ألف مليون من
الب�شر ،وكان القرن الع�شرين املن�صرم من �أكرث القرون دموية،
�إذ ق�ضى  100مليون �شخ�ص نتيجة احلروب التي ن�شبت ب�سبب
الت�صرفات غري الأخالقية ،والأ�شكال ال�سيا�سية للحكومات،
وهي �أ�شكال مبنية على النعرات القومية ،واملادية ،والإمربيالية.
وظل التطبيق امل�ستمر لال�ستغالل ال�سيا�سي من �أكرث العوامل
التي دفعت هذه احلكومات والأمم النتهاج هذه ال�سيا�سات.
وال��ت��اري��خ ال��ق��دمي م��ل��يء ب��الأم��ث��ل��ة ال��وا���ض��ح��ة على �صعود
* م�ؤ�س�س ومدير المركز الإ�سالمي الن�صراني لل�سالم ،وهي م�ؤ�س�سة مهتمة بن�شر ال�سالم والتفاهم
بين الم�سلمين والن�صارى حول العالم� .ألّف عدد ًا من الكتب ،و�شارك في العديد من البرامج الإذاعية
والتلفزيونية العالمية مثل� :سي ان ان � ، CNNأيه بي �سي  ، ABCبي بي �سي  ، BBCوالجزيرة
وغيرها ،و�شارك في �أكثر من  500محا�ضرة وحلقة نقا�ش وم�ؤتمر في الواليات المتحدة وبع�ض دول العالم.
(الواليات المتحدة).
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�إم�براط��وري��ات ك�برى ،هيمنت على رقعة وا�سعة من العامل،
لكنها ما لبثت �أن تال�شت وبقيت �آثارها تاريخاً .فالإمرباطورية
الرومانية – على �سبيل امل��ث��ال – تعد بالن�سبة للكثري من
امل���ؤرخ�ين مثا ًال للأمة وال�شعب املتح�ضر ،ومثا ًال كذلك على
الهيمنة والنفوذ .وللإمرباطورية الرومانية يعود الف�ضل يف
�إهداء العامل اللغة الالتينية ،وهي �أ�سا�س كل اللغات الغربية
والأوروبية .وروما القدمية هي التي �أ�س�ست لأنظمة القوانني
الغربية والأوروبية ،وما تزال العمارة الرومانية تلفت الأنظار،
وال يوجد لها يف بع�ض اجلوانب نظري يف �أي ح�ضارة �أو جمتمع
قدمي �أو حديث.
لكن هذه الإمرباطورية التي كان لها �إرث من احل�ضارة،
والنظم ،و�أنظمة احلكم ،واملعارف املتقدمة ،يذكرها النا�س
ب�صورة خا�صة يف جهودها لغزو العامل واحتالله وحكمه بوا�سطة
اجليو�ش املاهرة ،وفنون القتال الذي ال يحمل �شفقة �أو لين ًا جتاه
�أولئك الذين يحاولون الدفاع عن بلدانهم� ،أو �أولئك الذين
يحاولون فقط �إنقاذ حياة عائالتهم والأبرياء من النا�س.
ويقف مدرج «الكولوزمي» الروماين �شاهد ًا على املعاملة غري
الإن�سانية والوح�شية التي ال نظري لها� ،إذ مت تعذيب الرجال،
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والن�ساء ،والأطفال وعائالت ب�أكملها ،قامت بتقطيعهم حيوانات
متوح�شة جائعة جلبت من القارة الأفريقية.
هيمنت روما على العامل قرابة  400عام ،ولكنها تعر�ضت
للدمار واخلراب نتيجة الف�ساد الداخلي واالنحطاط الأخالقي.
وباملثل �أ�سهمت الإمرباطورية اليونانية القدمية يف احل�ضارة
والنظام والفل�سفة واملعرفة .ويعترب كل من �أفالطون ،Plato
و�أر�سطو  ،Aristotleوبلوتارخ  Plutarchمن بني الكثري من
املثقفني اليونانيني الذين ما تزال كتاباتهم تُدرّ�س يف امل�ؤ�س�سات
الأك��ادمي��ي��ة العاملية ،وظ��ل الإم�براط��ور اليوناين ،يحكم هذه
الإمرباطورية ال�شا�سعة دون منازع .ولكن الإمرباطورية اليونانية
عانت مما عانت منه الإمرباطورية الرومانية من تر ٍّد �أخالقي
وروحي� ،أدى �إلى ا�ضمحاللها وانهيارها كقوة عاملية ذات جمتمع
متقدم .ويف القرون التي تلت ذلك ،ظهرت �إمرباطوريات وقوى
وتال�شت ،وهناك �أخريات يف طريقها لل�سقوط.

�سيا�سة الخوف :نموذج جديد لقرن جديد
�أ�ضاف الفال�سفة اليونان العديد من احلقائق الإن�سانية
للعامل ،ومن بني هذه احلقائق ما �أ�صبح قاعدة من قواعد علم
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النف�س احلديث ،ويتمثل هذا يف القول� :إن الإن�سان عدو ما يجهله
�أو ال يفهمه .وهذا النوع من اخلوف كان هو الآلية التي ا�ستخدمت
لال�ستغالل ال�سيا�سي يف الكثري من الثقافات ،والأديان ،والأمم.
وحتى يحدث اال�ستغالل ،ويقوم بتربير �سيا�سة التدخل بكل
جناح ،ويف معظم احلاالت االعتداء واالحتالل غري الأخالقي
وغ�ير القانوين �ضد الأب��ري��اء من ال�شعوب وال��دول والأدي���ان،
فينبغي �أن يتم زرع ثقافة اخلوف بني مواطني الدولة التي يتم
االعتداء عليها .وهذا يتم من خالل الرتديد امل�ستمر للتهديدات
التي متثلها هذه الدولة ،مما يعزز من موجة التربير والدعم
للتدخل ،واللجوء للحرب واالحتالل وال�سيطرة على الرثوات
الطبيعية لهذه الدولة.
وب�صفتي �شاب ت��رع��رع يف �أمريكا خ�لال م��ا �سُ مي بزمن
«احلرب الباردة» ،وهي املدة التي كانت كل من الواليات املتحدة
واالحت��اد ال�سوفيتي تتناف�سان فيها على الهيمنة والنفوذ على
بقية �أم��م العامل ،وبالرغم من �أنني مل �ألتق مبواطن رو�سي،
فقد كنت �أخ�شاهم و�أعتقد �أنهم وبلدهم ميثلون تهديد ًا حقيق ّي ًا
لأمريكا ولأ�سلوبنا يف احلياة .و�أتذكر جيد ًا تدريبات النجاة من
املوت يف املرحلة االبتدائية ،عندما كان يتم تدريبنا على كيفية
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�أن نختبئ حتت طاوالت ال�صف من �أجل النجاة من تفجريات
بقنبلة ذرية ،والتي كنا نخ�شى �أن تقع يف �أي حلظة.
وك��ان اخل��وف حا�ضر ًا يف تغطية الأح��داث العاملية املتعلقة
بالدولتني ،الأمر الذي فتح الأبواب ال�ستغالل �سيا�سي بوا�سطة
احلكومتني وال�سيا�سيني .وبالرغم من �أن العالقات بني الدولتني
قد حت�سنت ب�صورة كبرية� ،إال �أن �سيا�سة اخل��وف والأن�شطة
املتعلقة باال�ستغالل ال�سيا�سي ظلت كما هي دون تغيري.

اال�ستغالل ال�سيا�سي للإ�سالم :العدو الجديد لل�سالم
بعد �أن تغريت الأه��داف االقت�صادية وال�سيا�سية لكل من
الواليات املتحدة ورو�سيا ،و�أ�صبحت �إمكانية حدوث دمار للجانبني
بالأ�سلحة النووية حقيقة �سيا�سية مقبولة ،بد�أ العامل الع�سكري
ال�صناعي يبحث عن «عدو جديد» ،ويا حبذا لو كان طرف ًا ميكن
و�صفه ب�أنه ي�شكل تهديد ًا للقوتني العظميني وحلفائهما وعلى
ذلك فهو ي�شكل تهديد ًا «لال�ستقرار وال�سلم العاملي» .من هنا
بد�أت حملة ا�ستهداف الدين الإ�سالمي� ،أ�سرع الأديان انت�شار ًا
يف العامل .خالل احلرب الباردة ،كان هناك فيلم م�شهور ي�سمى
«الرو�س قادمون  ،»The Russians are comingولكن وحيث
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�إن هناك تقارب ًا بني العدوين ال�سابقني ،فقد ظهر �شعار جديد:
«امل�سلمون قادمون .»The Muslims are coming
ومرة �أخرى تن�شط الدعاية يف ترويج اخلوف من الإ�سالم
وامل�سلمني ،وي�ؤدي اال�ستغالل ال�سيا�سي مرة �أخرى دوره يف دعم
ال�سيا�سات املتمثلة يف احل��روب ،واالحتالل ،واال�ستيالء على
الرثوات اخلارجية املتمثلة يف املوارد الطبيعية واملالية.
و�س�أذكر هنا مثالني من �ضمن �أمثلة كثرية حتتوي الكثري من
�أ�ساليب الغ�ش والتدلي�س والكراهية واخلوف من الإ�سالم.
املثال الأول ما قاله �شون �ستيل  ،Shawn Steelالرئي�س
ال�سابق للحزب اجلمهوري يف والية كاليفورنيا  Californiaيف
�أبريل من عام 2003م:
«هناك �سرطان ينمو داخل اجلالية الإ�سالمية ،وهو داء يكره
اليهود ،ويكره احلرية ،ويكره املجتمع الغربي .ينبغي ت�صحيح
مر�ض الإ�سالم ،فهو �إما �أن تقتله �أو يقتلك».
�أما جريت ويلدرز  ،Gert Wildersفتحدث يف كاليفورنيا
بالواليات املتحدة يف �أبريل من عام 2009م ،قائالً:
«الإ�سالم ال يتفق مع ح�ضارتنا الغربية ودميقراطيتنا ،ولن
يتفق معهما �أب��داً ،لأن الإ�سالم ال يريد التعاي�ش ،بل يريد �أن
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ي�ست�سلم الآخرون له ،ويقوم هو بو�ضع الأجندة كاملة .فالإ�سالم
يعني ا�ست�سالم غري امل�سلمني الكفار مثلي ومثلك للم�سلمني ،ولذا
فينبغي �أال نفهم غري ذلك عن �أهدافه».
وعلى امل�ستوى ال�شخ�صي ف�إن خويف من الإ�سالم والعرب �سرعان
ما تبدد عندما ق�ضيت بع�ض الوقت ،و�أنا طالب �أدر�س علم الآثار
وكنت �أقوم ب�أعمال حفريات يف فل�سطني ،وعلى وجه اخل�صو�ص يف
ال�ضفة الغربية .لقد كان هناك حدثان وقعا يل� ،أثناء عملي جنب ًا
�إلى جنب ولقاءاتي مع فل�سطينيني م�سلمني وم�سيحيني ،جعالين
�أت�ساءل عن كل هذا الهجوم �ضد الإ�سالم والعرب.
احلدث الأول وقع يف موقع ي�سمى «تيكوا  ،»Tekoaوهو موقع
قدمي يقع على بعد ب�ضعة �أميال من بيت حلم ،املدينة التي وُلد
فيها امل�سيح عي�سى عليه ال�سالم .ف�أثناء عملي يف �أحد الأ�ضرحة
يف هذا املكان النائي� ،سمعت �أجرا�س ًا ثبتت على ذيول ال�ض�أن،
وعندما خرجت من ال�ضريح الذي كنت �أعمل فيه وحيد ًا لعدة
�أيام خلت� ،شاهدت راعي ًا فل�سطيني ًا ي�ستعد لأداة �صالة الع�صر،
وقد راقبت ذاك البدوي يجثو على ركبتيه رغم �شدة حرارة
الطق�س ،ويوا�صل �صالته .ولأنني  -كن�صراين  -كنت قد در�ست
وتعلمت اللغة العربية ،فقد ت�أثرت كثري ًا ب�إخال�صه و�شكره خلالقه
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�أثناء ال�صالة .لقد �أ�صبحت �أنا وهذا الرجل �صديقني� ،إذ كان
يح�ضر يل ال�شاي كل يوم ويجل�س معي يف ال�ضريح .مل تكن هذه
ال�صالة التي ت�ؤدى من �أجل الهيمنة على العامل ،وبالطبع فهي
مل تكن �صالة �شخ�ص �إرهابي� ،أو �شخ�ص يحمل كراهية للغرب
وثقافته ودياناته.
�أما احلدث الآخر فقد وقع �أثناء امل�شاركة يف �أعمال حفرية
كربى يف اجلدار اجلنوبي الغربي من جبل الهيكل� ،أو احلرم
القد�سي ال�شريف .فبمجرد �سماع الأذان يدعو ل�صالة الع�صر،
حتى توقف جميع زمالئي الفل�سطينيني عن العمل وذهبوا لأداء
ال�صالة يف قبة ال�صخرة .وقد دعوين هذه املرة مل�شاركتهم،
فوافقت على الفور .ومل تكن هناك �صالة واحدة �أو دعاء واحد
ي�شجع على العنف� ،أو الإرهاب �ضد الأمم� ،أو الأديان� ،أو ال�شعوب
الأخرى .وبف�ضل هذه التجارب وغريها الكثري بد�أت �أح�سن من
م�ستواي يف اللغة العربية عن طريق ق��راءة القر�آن ومناق�شة
الكثري من رجال الدين امل�سلمني والن�صارى.
وكلما تعلمت املزيد عن تعاليم الإ�سالم ،حتررت �أكرث من �سلطة
اخلوف التي ظل من�سوج ًا يف امل�ؤ�س�سات التعليمية الغربية.
ففي عام 1982م كتبت �أول كتاب يل حول ال�صراع الفل�سطيني
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الإ�سرائيلي ،وك��ان الكتاب بعنوان «�سرقة �أم��ة a
 ،»Nationوتناول تاريخ املنطقة قبل �إيجاد دولة �إ�سرائيل ،ويحدد
ال�سكان الأ�صليني ،ويفح�ص تعاليم الإجنيل التي مت حتريفها
لدعم فكرة قيام دول��ة �إ�سرائيل وا�ستمرارها واال�ستيالء على
الأرا�ضي واملمتلكات الفل�سطينية .وقد عر�ضت يف هذا الكتاب
ما �أعتقد �أنه الإجراءات احلقيقية والنهائية التي ميكن �أن ت�ؤدي
�إل��ى �إزال���ة العوامل التي تقف �ضد �أي حتركات نحو ال�سالم،
وامل�صاحلة ،والعدالة يف منطقة ال�شرق الأو�سط وجزء كبري من
العامل احلديث.
ويف عام 1983م دُعيت �إلى العا�صمة ال�سورية دم�شق والتقيت
بعدد م��ن الزعماء الدينيني وال�سيا�سيني .وك��ان لأح��د هذه
االجتماعات الأثر البالغ على حياتي ،حتى �إنني ركزت ما بقي
من عمري يف الكتابة والتحدث وتو�ضيح الت�شويه واال�ستغالل
ال�سيا�سي ال��ذي طال الإ�سالم وت�أليف الكتب التي ت�ؤكد على
امل�شرتك بني الديانتني الرئي�ستني ،وهما الإ�سالم والن�صرانية،
واللتان يعتنقهما �أكرث من ن�صف �سكان العامل.
وعندما كنت يف دم�شق دُعيت ل��زي��ارة ولقاء ال�شيخ �أحمد
كفتارو ،الذي يعد من �أكرث العلماء امل�سلمني الذين حظوا باحلب،

Theft of
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و�أكرثهم �سياحة يف الأر�ض .وكان ال�شيخ كفتارو من املدافعني عن
ال�سالم العاملي ،وهو �صديق البابا بول�س الثاين ،وم�ؤلف وعامل
معروف حول العامل .وقد ا�ستقبلني يف مزرعته على بعد �أميال
قليلة من املدينة ،وبعد ال�ضيافة العربية املعتادة وتناول القهوة
والفواكه ،بد�أنا النقا�ش حول ديانتينا ،الإ�سالم والن�صرانية.
وكان جمل�سه ال�ضخم ممتلئ ًا بالرجال والن�ساء ،ورجال الدين،
�إ�ضافة �إلى زعماء حمليني و�أ�ساتذة جامعات و�إداري�ين .ا�ستمر
نقا�شنا قرابة ثماين �ساعات وامتد حتى �ساعات ال�صباح الأولى.
لقد تطرقنا بالنقا�ش ل�شتى املو�ضوعات ،وقد تركز جل النقا�ش
على القر�آن والإجنيل ،وكنت يف كل مرة �أتطرق مل�سائل اخلالف
بني الديانتني ،ي��رد ال�شيخ كفتارو ب���إي��راد امل�سائل امل�شرتكة.
وعندما اقرتبت جل�ستنا على االنتهاء �أوردت املالحظة التالية:
«�أعتقد �أن الفرق احلقيقي بيننا هو �أنكم ال توقرون �أو حتبون
امل�سيح عي�سى كما نفعل نحن الن�صارى».
وهنا و�ضع ال�شيخ �أحمد كفتارو يده على كتفي وقال وهو ينظر
مل ّي ًا يف عينيّ :
«�أخي احلبيب ،من امل�ستحيل �أن تكون م�سلم ًا حق ًا �إذا مل حتب
وتوقر �سيدنا عي�سى».
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وعندما كان يودعني ونحن يف الطريق �إلى �سيارتي� ،أخذين
بالأح�ضان ثانية حتى الم�ست حليته البي�ضاء وجهي ،وقال يل:
«�إننا يف مع�سكر واحد يا �أخي».
يف ذلك امل�ساء كنت يف الطائرة يف رحلة �إلى العا�صمة اللبنانية
بريوت ،ويف �أثناء الرحلة كتبت يف �أحد دفاتري« :نحن يف مع�سكر
واحد» .وكتبت اخت�صار عبارة «الن�صارى وامل�سلمون من �أجل
ال�سالم  ،»Christians and Muslims for peaceومن هنا
ولدت م�ؤ�س�ستي امل�سماة «مع�سكر  »Campوالتي يحمل عنوان
موقعها على �شبكة الإنرتنت (.)campintl.org or.com
وقد بقيت �أنا وال�شيخ �أحمد كفتارو �أ�صدقاء حميمني حتى
وفاته .وكنتيجة مبا�شرة لذاك االجتماع والنقا�ش ،وجدت
نف�سي �أهتم بتناول امل�سائل التي تتعلق بال�صراع بني امل�سلمني
وال��ن�����ص��ارى ،و�أط��ل��ب م��ن الطرفني الرتكيز على الأم���ور
امل�شرتكة ،واحلاجة لإنهاء االقتتال ،والعمل مع ًا مل�ساعدة
�أولئك الذين هم بحاجة للم�ساعدة من اجلانبني .وقد مت
افتتاح فروع مل�ؤ�س�سة «مع�سكر» يف كل من الفلبني ،و�أفريقيا،
و�أوروبا ،وهناك فروع يجري التخطيط الفتتاحها يف مناطق
�أخرى من العامل.
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�إن عملية اال�ستغالل ال�سيا�سي للأمم وال�شعوب والأديان
ميكن �أن يتم احلد منها� ،إذا ما متت ال�سيطرة على اخلوف
والق�ضاء عليه يف كل �أمة وثقافة وعرق� .إنه اخلوف الذي يولّد
الكراهية ،و الأحكام امل�سبقة ،والعن�صرية ،وعدم الأمن مما
ي�ؤدي �إلى ال�صراع امل�سلح .وتع ّد فل�سطني ،ولبنان ،والعراق،
و�أفغان�ستان ،وك�شمري ،والبو�سنة ،وال�شي�شان �أمثلة قليلة على
�إراقة الدماء التي ال نهاية لها واملعاناة التي يعي�شها مواطنون
يف هذا العامل كانوا �ضحايا ما ر�أي��ت �أن �أ�سميه «املع�سكر
العاملي ال�صناعي الع�سكري» .وبب�ساطة ميكن ال��ق��ول� :إن
هناك الكثري من الأرباح املادية التي يتم احل�صول عليها من
خالل ا�ستمرار ال�صراعات الراهنة وخلق �صراعات جديدة
من خالل تطبيق اال�ستغالل ال�سيا�سي ،مما يجعل املرء يُ�سلّم
�أن عاملنا �سيعاين با�ستمرار من حروب �أبدية ل�سالم �أبدي،
ت�ضمن الربح الدائم.
�إن اجلهل هو عدو احلقيقة ،وه��ذا اجلهل هو «ال�شريك»
الآخر الذي ي�ستخدم لتحقيق اال�ستغالل جنب ًا �إلى جنب مع
اخلوف .فاخلوف واجلهل هما الأ�سلحة الثنائية ،واللذان �إن
اجتمعا يجعالن من اال�ستغالل ال�سيا�سي �أم��ر ًا ممكناً .وكما
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�أ�شرت من قبل ف�إن االفتقار ملعرفة �صحيحة ومعا�صرة عن
�أوروب���ا ال�شرقية ،خ�صو�ص ًا من قبل االحت��اد ال�سوفيتي ،قد
جعلت من احلرب الباردة التي ا�ستمرت خم�سة وخم�سني عام ًا
�أمر ًا ممكناً.
وباملثل ف���إن اجلهل بحقيقة الإ�سالم بني كل من امل�سلمني
وغري امل�سلمني ،ي�ؤدي ب�أولئك الذين يبحثون عن تربير للعنف
والإره��اب والكراهية و�شن احلروب �ضد الدول �أو ال�شعوب �أو
الأديان ،ي�ؤدي بهم للح�صول على م�ؤيدين و�أتباع يروجون للخوف
وي�ؤيدون التطبيق احلتمي لال�ستغالل ال�سيا�سي.
وع��ن��دم��ا ك��ن��ت ذات م���رة م��ت��ح��دث�� ًا زائ����ر ًا يف كلية لندن
لالقت�صاد ،ك��ان املو�ضوع ال��ذي حتدثت فيه ه��و« :الإ�سالم
والن�صرانية :ت�صادم �أم حتالف» .وقد بيّنت يف حديثي ذاك
�أنني ك�أمريكي ن�صراين كتبت عدة كتب عن معاناة امل�سلمني
الربيئني حتت وط���أة االحتالل الع�سكري ،وكذلك الو�ضع يف
فل�سطني وك�شمري.
حدّ ثت احل�ضور عن التهديدات باملوت التي مل تنح�صر يف
�شخ�صي فقط ،بل و�صلت �إلى �أ�سرتي� ،إ�ضافة �إلى املحاوالت
الفعلية التي ا�ستهدفت حياتي .ملاذا؟ لأنني بب�ساطة جتر�أت
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على ت�أليف كتب موثقة كا�شف ًا الإرهابيني احلقيقيني املحتلني،
وه��م �إ�سرائيل والهند ،ولي�س املواطنني امل�سلمني يف كلتا
الدولتني .وعندما ذكرت ذلك ،هبَّ �سريع ًا �أربعة من الطالب
الآ�سيويني مقاطعني حديثي ،قائلني �إن الإ���س�لام والأمة
لي�سا بحاجة �إلى �أمريكي ن�صراين للدفاع عنهما .وعندما
طلبت منهم �أن يو�ضحوا للح�ضور العوامل التي تقف خلف
عمليات االحتالل الراهنة ،وما هي الظروف التي يعي�شها
كل من الفل�سطينيني والك�شمرييني ،الذوا بال�صمت ،فه�ؤالء
ال�شباب مل يف�ضحوا جهلهم عن ه��ذا االح��ت�لال ،ولكنهم
�أي�ض ًا قد ف�ضحوا جهلهم بالإ�سالم فيما يتعلق بالت�صرف مع
الن�صارى:
َاب إ اَِّل بِا َّلتِي هِ يَ أَحْ سَ نُ إ اَِّل الَّذِ ينَ ظَ لَمُ وا ِم ْنهُمْ
{وَ اَل جُتَادِ لُوا أَهْ لَ الْكِ ت ِ
وَ قُولُوا آ َمنَّا بِالَّذِ ي أُنزِ لَ ِإ َل ْينَا وَ أُنزِ لَ ِإ َليْكُ مْ وَ ِإ َل ُهنَا وَ ِإ َلهُكُ مْ وَ احِ ٌد وَ نَحْ نُ َل ُه

مُسْ لِمُ ونَ } (العنكبوت – الآية .)46

َّاس عَ َ��داوَ ًة ِّللَّذِ ينَ آ َمنُو ْا ا ْل َيهُو َد وَ الَّذِ ينَ أَشْ رَكُ و ْا
{ َلتَجِ دَ نَّ أَشَ دَّ الن ِ
وَ َلتَجِ دَ نَّ َأ ْق َر َبهُمْ مَّوَ َّد ًة ِّللَّذِ ينَ آ َمنُو ْا الَّذِ ينَ قَالُوَ ْا ِإنَّا ن ََصارَى َذل َِك ِبأَنَّ ِم ْنهُمْ

قِسِّ يسِ َني وَ رُهْ بَانًا وَ َأ َّنهُمْ َال يَسْ تَكْ ِبرُونَ } (�سورة املائة� -ألآية .)82

َات ال ّل ِه آنَاء ال َّليْلِ
َاب ُأ َّم ٌة قَآئِمَ ٌة َي ْتلُونَ آي ِ
{ َليْسُ و ْا سَ وَ اء مِّنْ أَهْ لِ الْكِ ت ِ
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ُوف
وَ هُمْ يَسْ جُ دُ ونَ { }113يُؤْ ِمنُونَ بِال ّل ِه وَ ا ْليَوْ ِم اآلخِ رِ وَ َي ْأ ُمرُونَ بِالمْ َ ْعر ِ
ال َني {}114
الص حِ ِ
َات وَ أُوْ لَـئ َِك مِنَ َّ
وَ َي ْنهَوْ نَ عَ نِ المْ ُنكَ رِ وَ يُسَ ارِعُ ونَ فِي الخْ َ ْير ِ

وَ مَا َي ْف َعلُو ْا مِنْ خَ ي ٍْر َفلَن يُكْ َفرُوْ ُه وَ ال ّل ُه عَ لِي ٌم بِالمْ ُ َّت ِق َني } (�سورة املائدة-
الآيات .)115-113
لكن من املحزن �أن وجوه الإرهابيني و�أ�صواتهم هي التي ال
تعرف حقيقة تعاليم الإ�سالم ،ولكنهم مت�أثرون بقادة ومعلمني
من ذوي التوجهات ال�سيا�سية الباطلة� .إنها وجوههم و�أ�صواتهم
التي تُرى وتُ�سمع عرب العامل غري الإ�سالمي.
وباملثل ف�إن الكثري من الذين يزعمون �أنهم زعماء للن�صرانية،
ظلوا يجهلون التعاليم الأ�سا�سية للإجنيل ،الذي ين�ص على �أن
(على الن�صارى �أن يحبوا ويحرتموا ويقدروا ويحيوا كل �شخ�ص
بال�سالم).
�إن الن�صارى احلقيقيني املطيعني هم ُ�صناع ال�سالم .ولي�س
هناك ن�ص يف الإجنيل يبارك �أو يُعظّ م �أو يدعم احل��رب� ،أو
االحتالل ،اال�ستغالل ال�سيا�سي .ثم �إن معظم الن�صارى ،مثلهم
مثل �إخوانهم امل�سلمني ،خمطئون يف عدم تعلم التعاليم احلقيقية
للن�صرانية واتباعها.
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المبادرة ال�سعودية لل�سالم والحوار
�إنني مقتنع �أن �إطالق املبادرة ال�سعودية للحوار بني �أتباع
الأدي��ان �ستثبت �أنها �إح��دى �أهم املبادرات التي تبلورت يف
القرن احلادي والع�شرين� .إن عملية جمع الثقافات املتعددة
وممثلني ل�شعوب ال��ع��امل م��ن �أج��ل ت��ب��ادل الآراء والأفكار
ومعرفة بع�ضهم بع�ضاً ،يت�سق مع هدف الق�ضاء على العاملني
الرئي�سيني لال�ستغالل ال�سيا�سي ،وه��ذان العامالن هما
اخلوف واجلهل.
ع�شر �سنوات م�ضت منذ دخول العامل القرن اجلديد ،ومعظم
مواطني العامل يحدوهم الأمل �أن ي�شهد هذا القرن اجلديد
نهاية احلروب ،واالحتالل ،والكراهية وعدم الت�سامح .ولكن
يبدو �أن العامل مل يتعلم من التاريخ الدرو�س احلقيقية ل�شن
احلرب على الآخر .فال�سيا�سيون والتجمع الع�سكري يف العامل
يبحثون عن �أه��داف جديدة ،ويركزون على الدول ال�صغرية
التي ال ت�شكل تهديداً ،ولكنها متتلك م�صادر هائلة من الطاقة
مثل البرتول ،والغاز الطبيعي ،واليورانيوم ،واملعادن الثمينة.
�إن القوى العظمى ،وتلك التي متتلك ق��درات �أقل من �أجل
تطوير �أ�سلحة نووية ،تتناف�س لتحقيق تفوق تقني يف الف�ضاء
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العتقادها �أن العامل ميكن ال�سيطرة عليه من خالل التهديد
بالهجوم� ،أو حتى التال�شي ب�سبب �أ�سلحة املوت املرعبة.
هناك حاجة الآن للمبادرة ال�سعودية للحوار ،فدعوة جميع
زعماء الأديان ،والأكادمييني وال�سيا�سيني ،تُع ّد دعوة للبحث عن
طريق للعي�ش ب�سالم ،مع احرتام متبادل وحتقيق العدل واحلرية
جلميع �شعوب العامل.
متثّل املبادرة ال�سعودية للحوار دعوة لل�شعوب والدول لاللتقاء
مع ًا والإقرار بنقاط االختالف واخلالف بينهم ،وكذلك البحث
عن واقع م�شرتك ك�شركاء يف العامل.
هناك مثل قدمي يقول�« :إن احلرب تُخلّف للدولة ثالثة جيو�ش:
حزنى ،وك�سيحني ،ول�صو�ص».
وقال ون�ستون ت�شر�شل�« :أول �ضحايا احلرب هي احلقيقة».
من هنا ف�إن على الزعماء الدينيني ،مثلهم مثل زعمائهم
ال�سيا�سيني� ،أن يكفوا عن توظيف اال�ستغالل ال�سيا�سي يف
حماولة للق�ضاء على املعتقدات والأدي��ان الأخ��رى ،وعليهم �أن
يتوقفوا عن الرتكيز على التحالف بد ًال عن العمل على �أن يتحوّل
الآخر العتناق نف�س املعتقد.
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لديّ حلم
بع�ضهم بع�ضاً،
هو حلم �أن يجد امل�ؤمنون من كل الأدي��ان ُ
بع�ضهم بع�ض ًا ي�ساعد كل منهم الآخ��ر على
وعندما يجدون ُ
كتابة تاريخ جديد ،عهد جديد للعامل ،من الت�صادم �إلى
التحالف ،من العداوة �إلى ال�صداقة ،من عدم الت�سامح �إلى
الت�سامح ،و�أن يكون امل�ؤمنون احلقيقيون �شركاء يف ال�سالم.
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الحوار واال�ستغالل ال�سيا�سي
جف جيت�س*

يتطلب الق�ضاء على اال�ستغالل ال�سيا�سي ح�صول املت�ضررين
منه على الأدوات التي متكنهم من الر�ؤية الكاملة لأبعاد هذا
اال�ستغالل .لكن ،وحتى يتم �إب��راز طرق اال�ستغالل و�أ�ساليبه
وك�شف م�صادره بكل �شفافية  ،ف�إن حتقيق الأمن وال�سلم �سيبقى
بعيد املنال.
ومما ال�شك فيه �أن احلوار بني �أتباع الأديان ميكن �أن ي�ساعد
على حل هذه امل�شكلة  ،ب�شرط �أن يو�ضح احلوار كيفية قيام الفكر
* م�ؤلف ،ومحامي وم�ست�شار حكومي .يعمل م�ست�شار ًا لمتخذي قرار في  35دولة .عمل لمدة �سبع �سنوات
م�ست�شار ًا للجنة المالية بمجل�س ال�شيوخ الأمريكي .من م�ؤلفاته كتاب( :الجُ رم بالتواط�ؤ :كيف قاد الغ�ش
وخداع النف�س �أمريكا للحربGuilt by Association: How Deception and Self-Deceit
 ،)Took America to Warو (الديمقراطية في خطر :كيف يمكن �إنقاذ ال�شارع من وول �ستريت
 ،)Democracy at Risk: Rescuing Main Street From Wall Streetو (حلول الملكية:
نحو م�شاركة ر�أ�سمالية في القرن الحادي والع�شرين The Ownership Solution: Toward a
 ( .)Shared Capitalism for the 21st Centuryالواليات المتحدة) .
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مبعاجلة �أي �سلوك يجنح نحو اال�ستغالل� .س�أتناول هنا كيف
ين�شط هذا اال�ستغالل بني امل�ستفيدين منه ،كما �س�أ�ستعر�ض بع�ض
الأمثلة ذات العالقة ب�أحداث معا�صرة ،ومن ثم �أقرتح احللول
املمكنة للق�ضاء على م�شكلة اال�ستغالل ال�سيا�سي للحوار.

�ساحة ال�صراع� :إعادة تعريف
يُعد جم��ال الوعي امل�شرتك هو �ساحة ال�صراع يف القرن
احلادي والع�شرين� ،إذ �إن م�سرح العمليات هو مكان ا�ستقرار
الآراء املتفق عليها ،حيث يتم ت�شكيل احلقائق املقبولة عموماً.
ويف هذا املجال غري امللمو�س يتم ا�ستبدال احلقائق بالدرجة
التي ت�ؤدي �إلى خداع اجلماهري امل�ستهدفة لت�صديق ما يطرح
عليها.
وباخت�صار ف�إن امل�ستغلِّني ي�ستهدفون عقلية اجلمهور ،فالبيئة
العقلية توفر �ساحة اللعب لأولئك املهرة يف حمل الآخرين على
اعتناقهم بحرية الأفكار التي ت�سعى لتقوي�ض حريتهم .وحتى
تكون هذه العمليات ال�سيكولوجية وا�ضحة للنا�س ،ف�إن املعتقدات
املغرية �سيت�سمر ن�شرها من �أجل التالعب ال�سيا�سي على ح�ساب
الفئات امل�ست َغلَّة.
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�إن ا�ستخدام اخل��داع كو�سيلة للتحري�ض على ال�صراعات،
يقدم مثا ًال كال�سيكي ًا على كيف �أن الفكر يتم ا�ستغالله من �أجل
ا�ستبعاد احلقائق على مر�أى من اجلميع .ولعلنا نتذكر االزدواجية
التي �سبقت غ��زو العراق ع��ام  ،2003فنحن الأمريكيون قد
خُ دعنا عندما اعتقدنا �أن العراق ميتلك �أ�سلحة للدمار ال�شامل،
و�أن��ه حدث اجتماع بني قيادات عراقية مع القاعدة يف مدينة
براغ ،و�أن هناك معامل للأ�سلحة البيولوجية املتنقلة يف العراق،
وح��دوث ات�صاالت على م�ستوى عالٍ بني �شخ�صيات نافذة يف
النظام العراقي وتنظيم القاعدة ،وقيام احلكومة العراقية
ب�شراء مادة اليورانيوم من النيجر .وعلى الرغم من �أن جميع
هذه املعلومات كاذبة� ،إال �أن املزاعم اال�ستخباراتية امل�ضللة
كانت هي ال�صوت الأعلى الذي هيمن على احلوار ال�سيا�سي،
الذي �أف�ضى  -بدوره � -إلى الغزو الأمريكي للعراق.
وتلعب العاطفة دور ًا يف عملية اخلداع والتزييف ،فبعد �أحداث
احلادي ع�شر من �سبتمرب 2001م عا�ش الأمريكيون ال�صدمة
و�شعروا باحلزن والغ�ضب ،وقد �ساعدت هذه احلال على زعزعة
احلقائق ،وكانت حالة الهياج واال�ضطراب الداخلي هذه مبثابة
قوة م�ضاعفة يف الت�أثري على عملية اتخاذ القرار.
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�إن عملية �صنع القرار ال�سيا�سي لي�ست �أف�ضل من املعلومات
التي يعتمد عليها متخذو القرار ،وهذا هو ال�سبب الذي جعل
من التحري�ض على املعتقدات اخلاطئة و�سيلة من و�سائل
اال�ستغالل ال�سيا�سي؛ وهو ال�سبب �أي�ض ًا الذي جعل من و�سائل
الإعالم  -ولوقت طويل  -ت�ؤدي دور ًا حموري ًا يف جناح عملية
التالعب بالعقول .ومن �أجل �أن ي�ؤدي احلوار بني �أتباع الأديان
دور ًا يف ت�شكيل م�ستقبل يت�سم بال�شعور بالإن�سانية ،ف�إنه يتوجب
�أن ت�صبح كيفية �صياغة مثل ه��ذه العمليات ال�سيكولوجية
معروفة على نطاق وا�سع.
�إن ال�صراعات التي �أفرزتها هذه االزدواجية قد عرّ�ضت
عملية التحول ملجتمع املعرفة للخطر .ومع هذا ف�إن املعرفة ميكن
�أن تُن�شر لتمثل حماية للحوار ال�سيا�سي من هذا اال�ستغالل.
وبوجود الأدوات الالزمة لك�شف التالعب بالعواطف يف الوقت
املنا�سب ،ف�إن اجلمهور الواعي ميكن �أن يكون و�سيلة لك�شف هذا
االعتداء واال�ستغالل وم�ساءلة اجلهات التي تقف وراءها.

الحرب القديمة في عالم اليوم
احلقائق هي الأ�سا�س الذي يعتمد عليه حكم القانون ،وعملية
ا�ستبدال احلقائق باالعتقادات تعود �إلى ما قبل ع�صر التنوير
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عندما مل يكن احل��وار املبني على احلقائق واملعرفة العملية
م��وج��ود ًا ملواجهة التالعب بالدين .تخيّل كيف �أن ال�سلم قد
تعر�ض للخطر بوا�سطة دولة عظمى(الواليات املتحدة) متتلك
�سالح ًا نووي ًا قامت على اعتقادات خاطئة و�أدت �إلى غزو دولة
ال تُ�شكّل تهديد ًا لها �أو للعامل املحيط بها .و�إذا كانت نتائج هذا
اال�ستغالل ال�سيا�سي (�سفك الدماء ،واملوت ،واملعاناة على نطاق
وا�سع) لي�ست من بقايا الع�صور املظلمة فما تكون �إذن؟
لقد جنحت ه��ذه اخليانة م��ن خ�لال ا�ستغالل احلريات
التي يق�صد منها حماية احلرية مبا يف ذلك حرية ال�صحافة،
وحرية التعبري ،واحلرية الدينية .ويف �إطار �شبكة ال مثيل لها من
االزدواجية التي تكتنف العملية ال�سيا�سية على �أ�سا�س م�ستمر
ومتزايد ،ف�إن احلوار املبني على معلومات خاطئة ال ي�ؤدي �إال
ت�أجيج الأجندة امل�سبقة والدفع بها قُدماً.
لقد انتقلت حما�سن العمليات ال�سيكولوجية �إلى املقاتلني
الأق����در على ال��ت���أث�ير على البيئة العقلية .ول���ذا ف����إن ال��دور
اال�سرتاتيجي يف عملية اخلداع هذه قد متت من خالل االنحياز
غري املعلن يف و�سائل الإع�لام .فالعمالء داخ��ل وزارة الدفاع
الأمريكية قد �ساعدوا يف �إيجاد نوع من «ال�صدى امل�ؤثر» الذي
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مهد لغزو العراق من خالل ت�ضليل امل�شرعني .وقد �أكّ��د هذا
اخلداع �أن متخذي القرار قد وقعوا �ضحية تقارير ا�ستخباراتية
و�إعالمية كاذبة  ،يف الوقت الذي كانوا يعي�شون مرحلة ما بعد
�أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب امل�ؤملة.
جتلى داف���ع االن��ح��ي��از الإع�لام��ي يف ع��ب��ارة �صاغها وزير
الدفاع الأمريكي روب��رت جيت�س يف �أكتوبر من عام 2007م.
ففي �إ�شارته �إلى املقاتلني الأكرث �إ�شكالية عند �شن «حرب غري
تقليدية» و�صف جيت�س ،وهو املدير ال�سابق لوكالة اال�ستخبارات
الأمريكية ،ه�ؤالء الأعداء �أنهم (الطابور اخلام�س) .ويف ع�صر
املعلومات ف���إن امل�ستغلني ال�سيا�سيني يوزعون عملياتهم بني
اجلمهور امل�ستهدف واملعلومات املطلوبة للح�صول على موافقة
هذا اجلمهور .وبالإ�ضافة �إلى و�سائل الإع�لام ،فهناك عوامل
�أخرى ت�ؤثر يف ت�ضليل الر�أي العام بهدف اال�ستغالل ال�سيا�سي،
وت�شمل :الثقافة ال�شعبية ،وامل�ؤ�س�سات الأك��ادمي��ي��ة ،ومراكز
الدرا�سات ،وال�سيا�سة.
فيما يلي �س�أقوم ب�إلقاء ال�ضوء على كل واحد من هذه العوامل
ممث ًال بال�سلوك الإ�سرائيلي وال�سلوك امل��وايل لإ�سرائيل يف
الواليات املتحدة لتو�ضيح كيف �أن احلوار املبني على املعلومة
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يف حماولة لإ�ضفاء العقالنية على عملية اتخاذ القرار قد مت
التالعب به من الأ�سا�س.
الثقافة ال�شعبية :يف عقد اخلم�سينيات من القرن املن�صرم
كلّف «اد جوتيليب  ،»Ed Gottliebاخت�صا�صي العالقات العامة
يف مدينة نيويورك،الروائي «ليون �أوري�س  » Leon Urisبكتابة
«�سفر اخل��روج  ،»Exodusوهي ق�صة رومان�سية عن ت�أ�سي�س
دول��ة �إ�سرائيل .وق��د �أ�سهم ن�شر ه��ذه الق�صة يف طم�س واقع
مظلم وهو قيام املتع�صبني ديني ًا مبمار�سة التطهري العرقي يف
�أكرث من  400قرية فل�سطينية� .إ�ضافة �إلى ذلك ف�إن �إ�سرائيل
كانت قد لعبت دور ًا حموري ًا يف �إحداث �أزمة قناة ال�سوي�س عام
1956م .وقد �أدى دور تل �أبيب يف ذاك ال�صراع �إلى قيام الرئي�س
�إيزنهاور  ،Eisenhowerعندما �أدرك �سيطرة �إ�سرائيل على
الكونغر�س الأمريكي ،بتوجيه نداء لل�شعب الأمريكي مبا�شرة
عرب التلفزيون.
وو���س��ط حملة �ضخمة م��ن العالقات العامة تُرجمت هذه
الق�صة �إلى  50لغة ،واُنتج منها فيلم من بطولة بول نيومان Paul
 Newmanوايفا ماري �سانت  .Eva Marie Saintوقد ح�صل
املغني الإيطايل �سال مينيو  Sal Mineoعلى جائزة الأكادميية
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عن دوره الذي لعبه يف هذا الفيلم وهو عبارة عن مهاجر يهودي.
وقد �أثرت هذه الق�صة والفيلم والزخم الإعالمي الذي حظيا به
يف �إيجاد معتقد �سائد مفاده �أن الإ�سرائيليني هم الأبطال و�أن
العرب هم الأ�شرار.
�إن م�س�ألة ا�ستبدال احلقائق باخليال تتطلب مدة من الزمن
لإعداد الر�أي العام بحيث تتحول عنده االفرتاءات �إلى حقائق،
�أو م��زج بع�ض احلقائق مع اخليال بطريقة متكن من �إقناع
اجلماهري بقبول �أجندة �سيا�سية تتناق�ض مع احلقائق .ويف اللغة
ال�سيا�سية يتم ا�ستخدام و�سائل الإعالم والثقافة ال�شعبية من
�أجل تعزيز لغة اخلطاب.
كان خطاب الرئي�س ب��اراك �أوباما  Barack Obamaيف
القاهرة يف يونيو 2009م  -على �سبيل امل��ث��ال -مق�صود به
الرتويج يف العامل الإ�سالمي لنهج جديد يف العالقات اخلارجية
للإدارة الأمريكية اجلديدة ،مبا يف ذلك موقفها من ال�صراع
الإ�سرائيلي الفل�سطيني .ولكن �أ�صحاب النفوذ يف الرئا�سة
نقلوا الرئي�س مبا�شرة من القاهرة �إلى �أملانيا لالحتفال بذكرى
املحرقة والتقاط �صور يف مع�سكر «بو�شنوالد »Buchenwald
لالعتقال يف العهد النازي.
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وال�س�ؤاالن اللذان يربزان هنا يف هذا الو�ضع الذي تُ�شكّل فيه
و�سائل الإعالم والثقافة ال�شعبية الت�صورات اجليو�سيا�سية هما:
�أي من ال�صورتني �أحدثت �أثر ًا �أكرب؟
ما اخلطاب الذي كان �أكرث �أهمية وت�أثريًا؟
امل�ؤ�س�سات الأكادميية :عادة ما تبد�أ عملية و�ضع �إطار للحوار
عن طريق التعليم يتم زرع احلقائق الأكرث قبو ًال يف عقول الطالب
من قبل �شخ�صيات ذات نفوذ و�سلطة .وكما حدث عند اندماج
الكني�سة وال�سلطة يف عهد الإمرباطورية الرومانية يف القرن
الرابع امليالدي ،ف�إن كل من يتجر�أ على حتدي احلقائق ذات
القبول العام ف�سيجد نف�سه معر�ض ًا لالتهام ب�أنه زنديق وعدو
للدولة ،هذه هي احلالة الذهنية امل�شرتكة التي كانت �شائعة على
نطاق وا�سع.
وتعود �أ�صول �إجماع الآراء �إلى االجتاه الأكادميي ،فخالل ن�صف
القرن املا�ضي عكفت اجلامعات على م�ستوى العامل على تدري�س
طالبها االعتقاد ب�أن احلرية املالية هي التي ت�ؤدي �إلى احلرية
ال�شخ�صية .وان�صب احلوار الأكادميي يف االقت�صاد على الكيفية
التي يُ�ستغل بها املال بطريقة �أف�ضل من �أجل احل�صول على �أعلى
عائد منه .ومع ذلك كانت هناك جماعات ذات نفوذ مايل تعمل
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دون قيود على تكوين جمموعات �صغرية من الأ�شخا�ص من ذوي
القوة وال�سلطة لرتكيز الرثوة والدخل يف �أيديهم يف جميع �أنحاء
العامل ،مما �أدى �إلى تقوي�ض الدميقراطيات والأ�سواق .فتعاليم
«مدر�سة �شيكاغو» االقت�صادية – على �سبيل املثال -قد تو�سعت
على نطاق عاملي ،ومت تغيري م�سماها �إلى «�إجماع وا�شنطن».
واالعتقاد امل�شرتك على نطاق وا�سع هو �أن عملية اتخاذ القرار
ينبغي �أن تدور حول قيم امل��ال ،الأم��ر الذي �أدى �إلى �إ�ضعاف
االقت�صاد الأمريكي .وهذه النظرة ال�ضيقة قد �شوهت من �سمعة
الواليات املتحدة� ،إذ �إن الأكادمييني الأمريكيني ي�صرون على
عوملة هذا االعتقاد الأحادي.
ولذلك ف�إن احلوار حول التنمية االقت�صادية ال يزال حتكمه
وجهة النظر هذه .وكلما انت�شرت جمموعات ال�ضغط والنفوذ
على نطاق العامل ،كلما ات�سعت دائرة الفقر  ،وانكم�شت الطبقة
الو�سطى ،ويف الوقت نف�سه �أدى التعويل على القيم املالية
والركون �إليها �إلى �أن حتل هذه القيم حمل القيم ال�ضرورية
لتعايف املجتمعات مثل التعاطف ،واالن�سجام ،واال�ستقرار،
واال�ستدامة البيئية وغريها .وكلما تعمقت عوامل االختالل هذه
كلما �أ�صبح احلوار غري جمدٍ � ،إذ ينخرط متخذو القرار يف حل
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امل�شكالت التي باتت تهدد املجتمع من جراء هذه النزعة املادية،
دون �إيجاد الفر�صة للت�سا�ؤل عن فحوى املعتقدات ال�صحيحة.
مراكز الدرا�سات :عند �شن حرب على البيئة النف�سية،
ف���إن مراكز الدرا�سات ت���ؤدي دور ًا رئي�س ًا من خ�لال بلورة
الق�ضايا وت�أطري النقا�ش وتوفري مو�ضوعات للتعليق واحلوار.
لقد ب���د�أت فكرة ك��ت��اب��� :ص��دام احل�����ض��ارات The Clash
 of Civilizationsمل�ؤلفه �صمويل هننجتون Samuel
� ،Huntingtonsأول مرة من خالل مقال ن�شر عام 1993م
يف جملة «ال�ش�ؤون اخلارجية  ،» Foreign Affairsوهي جملة
ذائعة ال�صيت ي�صدرها جمل�س العالقات اخلارجية Council
 on Foreign Relationsيف الواليات املتحدة  .وعند ظهور
فكرة هذه املقالة يف كتاب عام 1996م� ،سارعت �أك�ثر من
مائة من امل�ؤ�س�سات غري احلكومية ،مبا فيها مراكز للدرا�سات
والبحوث� ،إلى �إيجاد توافق جديد من خالل ترويجها لفكرة
ال�صراع التي وردت يف هذه الأطروحة.
وعندما انتقل احل��وار ال�سيا�سي من احل��رب ال��ب��اردة �إلى
احلرب العاملية على الإرهاب ،قام عدد من املحافظني اجلدد
الأمريكيني ع��ام 1996م بن�شر وثيقة ا�سرتاتيجية لرئي�س
204

الحـوار بين أتباع األديان

الوزراء الإ�سرائيلي يف ذلك الوقت بنيامني نتنياهو Benjamin
Netanyahu

بعنوان (بداية وا�ضحة ..ا�سرتاتيجية جديدة

لت�أمني الكيان A Clean Break – A New Strategy for

 ،)Securing the Realmواملق�صود بالكيان هنا �إ�سرائيل.
وقد مت تعيني ريت�شارد بريل  ،Richard Perleع�ضو املجل�س
اال�ست�شاري ل�سيا�سة وزارة الدفاع الأمريكية و�أبرز م�ؤلفي هذه
الوثيقة ،رئي�س ًا لهذا املجل�س عام 2001م .ومن �أبرز ما احتوته
هذه الوثيقة �إنهاء حكم الرئي�س العراقي �صدام ح�سني بو�صفه
�أكرب معوق لتنفيذ �أجندة التو�سع ال�صهيوين.
وقد ات�ضح الدور اخلفي واملتحيز ملراكز الدرا�سات عندما
قام كايل ال�سن  ، Kalle Lasnحمرر جملة (،)Adbusters
يف مار�س من عام 2004م بن�شر درا�سة ميدانية عن  50من �أبرز
املحافظني اجلدد الداعني لغزو العراق .وبالرغم من �أن ن�سبة
( )%1.7من �سكان الواليات املتحدة هم من اليهود� ،إال �أن � 26أو
 52يف املائة من �أبرز املحافظني اجلدد هم من اليهود الغربيني
( .)Ashkenazimولأن كايل ال�سن من ا�ستونيا ()Estonian
وم�س�ؤول �إعالنات �سابق يف نيويورك ،فقد كان يعرف كيف ميكن
التالعب بالبيئة النف�سية .فمقالته امل�شار �إليها عر�ضت احلقائق
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على �شكل �س�ؤال هو :ملاذا ال يقول �أي �شخ�ص �أن هذه املجموعة
هم يهود؟ وبطرحه لهذا ال�س�ؤال تعر�ض للهجوم بو�صفه «معادٍ
لل�سامية».
ال�سيا�سة :ظلت الأمور املتعلقة بالدميقراطية والأ�سواق حمور
احل��وار على مر الأج��ي��ال .وظ��ل هناك ن��وع من االح�ترام منذ
ما قبل الع�صور الرومانية وحتى اليوم للأمور ال�سيا�سية التي
تكر�س احلوار والنقا�ش .وحيث �إن هناك حكومات برزت كممثلة
للقاعدة ال�شعبية العري�ضة ،فقد زادت الدوافع التي ت�ستهدف
التالعب بعقول �صناع القرار كقوة تزيد من عدد �أفراد الطابور
اخلام�س.
وبت�أطري النقا�ش والتالعب بالن�صو�ص ،ف���إن املاهرين يف
اال�ستغالل ال�سيا�سي ذوي امل�ستويات واملنا�صب الرفيعة ميكن �أن
يعملوا خارج القيادة ،كما ثبت ذلك عندما قام اجلي�ش الأمريكي
بغزو العراق حتت ذرائع كاذبة.

ت�شكيل الحوار بعد الحرب العالمية الثانية
بعد احلرب العاملية الثانية كانت الواليات املتحدة موطن ًا
لنحو  ٪50من القوة الإنتاجية العاملية ،وه��ذه القوة املالية
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�ضمنت بقاء هذه القوة ذات هيمنة دولية لعقود .ويف مايو من
ع��ام 1948م ق��ام الرئي�س ه��اري ت��روم��ان Harry Truman
باالعرتاف بالكيان اليهودي املتطرف رغم املعار�ضة القوية من
وزير اخلارجية جورج مار�شال  ،George Marshallور�ؤ�ساء
هيئات الأركان ،ووكالة اال�ستخبارات املركزية وكثري من �أع�ضاء
ال�سلك الدبلوما�سي الأمريكيني.
وبحلول عام � 1962أ�صبح ال�سناتور جي .وليام فولربايت
 ، J.William Fulbrightرئي�س جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية،
�أكرث اهتمام ًا بدور �إ�سرائيل يف ال�سيا�سة الأمريكية ،حتى �أنه
فكر يف �إرغام اللوبي الإ�سرائيلي على ت�سجيله كما هو ويظل
عمي ًال �أجنبياً .لكن فولربايت ووزي��ر العدل روب��رت كينيدي
� Robert Kennedyأخفقا يف هذه املهمة .ويف عام 1963م
كان الرئي�س جون كينيدي  John F. Kennedyيفكر يف �إرغام
�إ�سرائيل على فتح مفاعل دميونة  Dimonaالنووي للتفتي�ش
الدويل .لكن بعد وفاته يف نوفمرب من عام 1963م� ،أ�صبح نائب
الرئي�س ليندون جون�سون � Lyndon Johnsonأقل اهتمام ًا
برت�سانة تل �أبيب النووية يف املنطقة .وعندما �شرع روبرت
كينيدي يف الرت�شح للرئا�سة عن احل��زب الدميقراطي عام
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1968م ،مل يكن وا�ضح ًا ما �إن كان �سيقتفي �أثر �أخيه ويعمل على
�إغالق الرت�سانة النووية الإ�سرائيلية ويت�ضامن مع فولربايت
يف الإ�صرار على ت�سجيل اللوبي الإ�سرائيلي كعميل �أجنبي.
لكن موته على يد مهاجر فل�سطيني مهدت ال�سبيل ليتولى
ريت�شارد نيك�سون � Richard Nixonسدة احلكم .وب�ضغط
من جولدا مائري  ، Golda Meirوافق نيك�سون عام 1969م
على منح �إ�سرائيل �صفة و�ضع «غام�ض  »ambiguousيتمثل
يف احتفاظها ب�أ�سلحتها النووية دون االعرتاف برت�سانتها .وقد
ظلت هذه الأح��داث ت�شكل احلوار اجلغرايف ال�سيا�سي وتلقي
بتداعياتها على الأمن واال�ستقرار يف منطقة ال�شرق الأو�سط
وبقية �أنحاء العامل.

الح�سابات الريا�ضية لال�ستغالل ال�سيا�سي
ي�شتمل اال�ستغالل ال�سيا�سي على ح�سابات ريا�ضية  ،ويجب
�أن تُفهم هذه احل�سابات من �أجل حتديد امل�صدر الذي يمُ كّن من
التالعب بالعقول على نطاق وا�سع .والأدلة على حدوث انتهاكات
مماثلة عرب الأجيال ت�شري �إلى �أن هذا اخلداع قد ظل منتظم ًا
ومل يتغري.
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تنك�شف امل�ؤامرات عندما يقوم �شخ�ص ما ببيع معلومات
عن هذه امل�ؤامرات لو�سائل الإعالم .وباملثل ف�إنه قد ثبت �أنه من
ال�صعب احلفاظ على االتفاقيات على مر الزمن .ولكن كيف
�صمدت �أ�ساليب اال�ستغالل ال�سيا�سي عرب الأجيال؟ وكيف ظل
هذا اخلداع م�ستمر ًا ب�صورة وا�ضحة ومع ذلك �أمنِ العقاب؟
�إن امل�ستغلني امل��ح�ترف�ين يعتمدون على نظرية النماذج
الريا�ضية لتوقع اال�ستجابة ال�ستفزازاتهم .وت�صبح ردود
الأفعال قابلة للتنب�ؤ �ضمن نطاق مقبول من االحتماالت .ح�صل
روبرت جون �أومان  ، Robert J. Aumannعامل الريا�ضيات
واالقت�صادي الإ�سرائيلي ،على جائزة نوبل يف علم االقت�صاد
عام 2005م وهو امل�ؤ�س�س امل�شارك ملركز العقالنية يف اجلامعة
العربية .قال جون مان ،الذي يعي�ش يف القد�س�( :إن املدر�سة
الفكرية التي �أ�س�سناها يف �إ�سرائيل قد حوّلت �إ�سرائيل �إلى حُ جة
يف هذا املجال).
فمن منظور االحتماالت الإح�صائية ،كيف �سيكون من ال�صعب
لنموذج ريا�ضي �أن يتوقع قيام الواليات املتحدة بن�شر جي�شها رد ًا
على ا�ستفزاز متثل يف قتل جماعي على �أر�ضيها وخا�صة عندما
يرتافق ذلك مع ن�شر معلومات م�ضللة؟ كيف يكون من ال�صعب
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توقع �أن يتم �إعادة توجيه رد الفعل هذا لغزو بلد مل ي�ؤ ٍّد �أي دور
يف ذاك الهجوم ،ولكن م�ستقبله ال�سيا�سي ميثل �أ�سا�س �أمن ذلك
الكيان؟
�إن احل�سابات الريا�ضية لال�ستغالل ال�سيا�سي ت�ستخدم
«نظرية املرا�سالت  » correspondence theoryلنقل املفهوم
اخلاطئ للعالقات .وعندما يتم �شن حرب على الوعي امل�شرتك،
ف�إن قوة ح�شد الآخرين مع الفكرة تع ّد من �أكرث الأ�سلحة فعالية.
ول��ذا ،وعلى �سبيل املثال ،مت �إيفاد وزي��ر اخلارجية الأمريكي
�آنذاك كولن باول  Colin Powellملجل�س الأمن التابع للأمم
املتحدة يف فرباير 2003م من �أجل ح�شد الدعم وراء مزاعم
ا�ستخباراتية كاذبة تقول� :إن العراق ميتلك خمتربات متنقلة
للأ�سلحة البيولوجية وهي جاهزة لقيام بغداد بن�شرها ك�أ�سلحة
دمار �شامل.
وميكن توظيف نظرية املرا�سالت من �أجل التعزيز (كما يف
حال �شهادة كولن باول) �أو الت�شويه .الحظ �أي�ض ًا دور الطابور
اخلام�س عند ح�شد الدعم لعملية التالعب عند اتخاذ قرار ما.
�إن احلوار ال�سيا�سي حول �شرعية غزو العراق يف مار�س 2003م
قد ت�شكل بظهور كولن باول �أمام الأمم املتحدة ،وبالرغم من
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�أنه �أقر فيما بعد �أنه خُ دع� ،إال �أن �سيا�سة ح�شد الدعم قد �أثبتت
جناحها يف حتقيق هدفها ال�سيا�سي.
وميكن ن�شر �سيا�سة احل�شد على نطاق الأفراد �أو على امل�ستوى
اجليو�سيا�سي .وعندما ال تتفق احلقائق مع اخلطاب املطروح
وت�شكل خماطر لال�ستغالل ال�سيا�سي ،ف�إن مكت�شف هذه احلقيقة
يُو�صف بكل ال�سلوك وال�صفات امل�شينة .وكمثال على ذلك تهمة
«معاداة ال�سامية» التي تُطلق على كل من يحاول قول احلقيقة.
�أما على امل�ستوى اجليو�سيا�سي ،ف�إن الواليات املتحدة فقدت
م�صداقيتها بتحالفها القوي مع �إ�سرائيل .ولأن الواليات املتحدة
قد ارتبطت بال�سلوك ال�صهيوين ،ولذا فنحن مذنبون بالتبعية.

الح�سابات الفيزيائية لال�ستغالل ال�سيا�سي
عند احلديث عن العنا�صر الفيزيائية يف اال�ستغالل ال�سيا�سي
ف�إن التالعب الإ�سرائيلي يُنا�سب �أن يكون �أمثلة جيدة يف هذا
ال�سياق .فاال�ستخبارات الإ�سرائيلية وجهاز عملياتها اخلارجية
(املو�ساد  )Mossadقد عرفت منذ وقت طويل ب�شنها احلروب
عن طريق �إتباع �أ�ساليب اخلداع .الحظ – على �سبيل املثال-
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ا�سرتاتيجية التمويه التي تبناها رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي ديفيد
بن غوريون يف يونيو 1963م .ور�سالة الرئي�س كنيدي لـ «بن
غوريون» يف  15يونيو من عام 1963م مل تكن حتمل بني طياتها
�إال كل �صداقة ،فقد مت اختيار الكلمات بطريقة دبلوما�سية .لكن
باملعايري القانونية ،فهذه الكلمات حتمل م�س�ؤولية جنائية .يف
تلك الر�سالة �أ�صر قائد اجليو�ش الأمريكية يف الواليات املتحدة
�أن يقوم ه��ذا احلليف ب�إثبات «مب��ا ال ي��دع جم��ا ًال لل�شك» �أن
الكيان ال�صهيوين ال يقوم بتطوير �أ�سلحة نووية .وقبل يوم من
�إر�سال هذه الر�سالة �إلى تل �أبيب ،ا�ستقال بن غوريون مربر ًا
ذلك ب�أ�سباب �شخ�صية� .أُعلنت اال�ستقالة قبل ت�سليم الر�سالة،
وادع��ى ال ُكتّاب امل���ؤي��دون لليهود �أن الر�سالة مل ت�صل �إل��ى بن
غوريون .لكن هذا التف�سري غري املنطقي يتجاهل ما يعرف منذ
زمن بعيد عن العمليات الإ�سرائيلية داخل الإدارات الأمريكية
املتعاقبة ،وعن قيام تل �أبيب ب�صورة منتظمة بر�صد ات�صاالت
البيت الأبي�ض .وبهذه اال�ستقالة ،املخطط لها ا�سرتاتيجياً ،حُ رم
الرئي�س كينيدي من حكومة �إ�سرائيلية ميكن التفاو�ض معها على
و�ضع نهاية مبكرة ل�سباق الت�سلح يف املنطقة ،ولعل موت كينيدي
املفاجئ قد دفن هذا الأمل متاماً.
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يف يوليو 2008م ق��ام رئي�س ال����وزراء الإ���س��رائ��ي��ل��ي بن�شر
ا�سرتاتيجية مماثلة ،فعندما كادت «خارطة الطريق» �أن تقود �إلى
ت�سوية �سلمية ،قدم ا�ستقالته ،الأمر الذي جعل بنيامني نتنياهو
يعود رئي�س ًا للوزراء .وقام حزب الليكود بالتنكر خلارطة الطريق،
وغري اخلطة �إلى م�سار بعيد بد ًال عن احلوار مع الفل�سطينيني
للحرب على �إيران ،مما �أدى �إلى جتميد عملية ال�سالم.
وم��ن الناحية العملية ،ف���إن ال�سيا�سة يف ال�شرق الأو�سط
تت�شكل من قبل �أكرث العنا�صر املتطرفة يف �إ�سرائيل .و�إذا ما �أراد
�صانعو ال�سيا�سة الأمريكية حكومة �إ�سرائيلية ميكن التفاو�ض
معها فيجب عليهم �إر�ضاء الأط��راف الأكرث تطرف ًا يف حكومة
ائتالفية يقودها املت�شددون.
هذه الأمثلة التي �سقناها تو�ضح املخاطر التي تحُ دق بعملية
احلوار بني �أتباع الأديان عند قيام حزب واحد بتبني �أجندة ال
تت�سم بال�شفافية تدعمها تر�سانة من الأ�ساليب اال�ستغاللية التي
ترعاها الدولة.

الهجوم على الذات:
ه��ذه الأ�ساليب امل��ذك��ورة ميكن ن�شرها لتقوي�ض الثقة
بالنف�س الالزمة للحكم الذاتي مبا يف ذلك ثقة املحكومني يف
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حكومتهم .فيلم ق�صة اغتيال الرئي�س جون كينيدي امل�سمى
( ) JFKوالذي �أنتج عام 1991م – مث ًال  -ح�صد  8جوائز.
وقد �أخذت ق�صة الفيلم مبا�شرة من االتهامات املتعلقة مب�ؤامرة
اغتيال كينيدي عام 1961م  ،وهي االتهامات التي �سجلها جيم
جاري�سون  Jim Garrisonاملدعي العام ملنطقة نيو �أورليانز
 .New Orleansجاري�سون ح�صل على متويل من جمل�س
مدينة نيو �أورليانز من �أجل حماكمة املتهم كلي �شو Clay
 ، Shawالذي بُرِّ ئ بعد حماكمة طويلة .وال�شاهد هنا �أن هذا
الفيلم عمل على ت�أ�سي�س خطاب جلماهري ت�صدق ما يُروى لها.
فخالل عام من �إطالقه� ،أ�صبح �أكرث من  %70من الأمريكيني
يعتقدون �أن حكومتهم (وت�شمل وكالة اال�ستخبارات املركزية)
قد اغتالت رئي�سهم ال�شاب الذي يتمتع ب�شعبية كبرية .وحتى
الآن ف�إن الكثري من الأمريكيني ال يثقون يف حكومتهم ،وذلك
يعود يف جزء كبري منه� ،إلى هذا الفيلم الذي كان منتجه،
وهو الإ�سرائيلي �أرنون ميل�شان  ،Arnon Milchanيعمل يف
جمال �شراء ال�سالح و يقوم مبهمته كعميل ا�ستخباراتي لتل
�أبيب .ويف الوقت الذي كان الأمريكيون يعملون على �إنهاء
الف�صل العن�صري يف جنوب �أفريقيا ،ا�ستحوذ ميل�شان على
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و�سائل �إعالمية من �أجل حت�سني �صورة حكومتها العن�صرية
البي�ضاء.
�إن انعدام ثقة الأمريكيني يف قيادتهم ي�ستمد فعاليته من
�ضعف التما�سك االجتماعي ،ويعد ح�سن النية يف احلوار
�أمر ًا �ضروري ًا للأمن الوطني .وعملية انعدام الثقة هذه قد
عززتها اال�ستخبارات التي �أدخلتنا يف احلرب يف ال�شرق
الأو���س��ط بنا ًء على ادع���اءات كاذبة ت�سعى لتنفيذ �أجندة
�إ�سرائيل الكربى .وت�ؤكد ا�ستطالعات الر�أي �إلى �أنه مع مرور
كل عام ف�إن عدد الأمريكيني الذين يثقون يف حكومتهم يقل
ب�شكل وا�ضح.
ويف �أعقاب هجمات احل��ادي ع�شر من �سبتمرب ا�ستفادت
الواليات املتحدة من التعاطف العاملي معها .ففي الوقت الذي
�شاطرنا فيه الآخ��رون احلزن والأ�سى ،حتوّلت احلواجز التي
فرقت بيننا �إلى م�شاعر من القلق وال�شعور العاطفي الذي وحّ د
بيننا .لكن ال�صراع الأخ�ير (احل��رب العاملية على الإرهاب)
الذي جاء نتيجة لتلك الهجمات مَ ثَّل عملية �أخرى من عمليات
التالعب بالعقول دبرها �أولئك الذين داوم��وا على مثل هذه
املمار�سات.
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الخاتمة :الحوار و�صراع الأ�ضداد
يوفر احلوار و�سيلة واعدة لأتباع خمتلف الديانات ،والأعراق،
واجلن�سيات ،والثقافات للو�صول �إل��ى فهم م�شرتك ،وجتاوز
�أطروحة «ال�صدام» التي ت�ؤطر احلوار اجليو�سيا�سي يف الوقت
الراهن .بيد �أن هذا الفهم يواجه �سي ًال من التحديات ب�سبب
االزدواجية امل�ستمرة لأولئك الذين ميثلون الطابور اخلام�س.
وب��د ًال من مواجهة ه��ذا الغدر ب�صورة مبا�شرة ،ف���إن احلوار
ميكن �أن يخلق نظام ًا موازي ًا من امل�شاركة لف�ضح هذا اخلداع
ومواجهته.
والطبيعة املتكررة لهذه االزدواجية تدل على احلاجة امللحة
لرتكيز احلوار العاملي على ت�سا�ؤلٍ فحواه:
كيف ا�ستمر اال�ستغالل ال�سيا�سي عرب الأزمنة والأمكنة
وامل�سافات للتالعب بالعقول؟
ومبثل �إنتاج فيلم ،ف�إن �صراع الأ�ضداد قد �أفرز جمموعة
م��ن الأ���ش��رار ال��ذي��ن جن��ح��وا يف �إ���ش��ع��ال احل���روب على مر
الأجيال ،يف الوقت الذي �أخفقوا فيه يف ح�شد املوارد الالزمة
خللق الرخاء امل�شرتك ال�ضروري للأمن ،والوئام االجتماعي
وال�سلم الدائم.
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و�إذا كانت مثل هذه ال�صراعات من �إنتاج �أولئك املاهرين يف
التالعب بالأفكار والعواطف ،كما تدل على ذلك الأمناط املتكررة،
ف�إن م�صدر اال�ستغالل يجب �أن يكون وا�ضح ًا حتى تتم م�ساءلة
املتورطني فيه وحماكمتهم على ارتكابهم جرائم �ضد الإن�سانية.
وبالنظر �إلى هذا الو�ضع ،ف�إن احلوار بني �أتباع الأديان ميكن
�أن ينجح يف متكني الإن�سانية من حترير نف�سها من هذا الع�صر
املظلم مع حلول ع�صر املعلوماتية .وميكن كذلك حتقيق تقدم
�سريع يف عملية ت�سريع الو�صول �إلى جمتمع املعرفة� ،إذا ما توفر
ح�سن النية واحل��وار احلميم .ونظرًا لغياب هذا التوجه ،ف�إن
العالقات الدولية ت�سري يف الوقت الراهن نحو املزيد من الآالم
واملعاناة و�سفك الدماء.
�أما احلوار دون التو�صل �إلى نتائج فلن ي�ؤدي �إال �إلى تعميق
حالة الي�أ�س التي ي�شعر بها الكثري من النا�س� ،إذ تت�سع دائرة
الفقر يف ظل م��رور االقت�صاد العاملي بحالة من االنكما�ش،
وتدخل احلكومات يف الديون من �أجل �شن احلروب املبنية على
مزاعم كاذبة ،يف الوقت الذي يتطلع فيه النا�س يف جميع �أنحاء
العامل �إلى الأمن وال�سالم ،ويحدوهم الأمل يف �أن تتحقق لهم
وللأجيال القادمة حياة �أف�ضل.
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الخاتمة

�أ.د .حممد بن �سعود الب�شر*

من المقرر عندنا نحن الم�سلمين �أن االختالف بين الب�شر
�سنة قررها اهلل تعالى ،وهي ما�ضية �إلى يوم القيامة .ومن لوازم
هذا االختالف ا�ستحالة �أن يكون النا�س �أمة واح��دة ،ولكنهم
مختلفون لحكمة �أرادها الخالق جل وعال .
فقد علمنا القر�آن الكريم هذه ال�سنة ،قال تعالى :
َّاس ُأ َّم ًة وَ احِ َ��د ًة وَ َال َيزَالُونَ مُخْ َت ِل ِفنيَ}:
{وَ لَوْ شَ اء َرب َُّك جَ َلعَلَ الن َ
(هود)118 :
وقال :
َّاس ِإ َّال ُأ َّم ًة وَ احِ دَ ًة فَاخْ َت َلفُو ْا وَ لَوْ َال كَ لِمَ ٌة سَ َبق َْت مِن َّرب َِّك
{وَ مَا كَ انَ الن ُ

َلق ُِضيَ َب ْي َنهُمْ فِيمَ ا فِي ِه يَخْ َت ِلفُونَ } (يون�س )19
* رئي�س الفريق العلمي لم�شروع الفكر العالمي عن ال�سعودية
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وق��د بين ال��ق��ر�آن ف��ي غير مو�ضع منه الحكمة م��ن هذا
االختالف ،و�أ�سبابه ،وم�آالته.
و�أهم ما في هذه ال�سنة االلهية التي �أخبرنا بها القر�آن الكريم
هي �أن يتبين الحق من الباطل ،ويتمح�ض الخير من ال�شر .
والدعوة للحوار بين �أتباع الأديان التي تبنتها رابطة العالم
الإ�سالمي في مكة المكرمة وحظيت بتوجيه ودعم من خادم
الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز ورعاية
لمنا�سباتها هي محاولة اللتقاء الم�ؤثرين في حياة الإن�سان على
القيم النبيلة ،وتقليل مظاهر الظلم والف�ساد والتحلل الأخالقي
الذي تعاني منه الإن�سانية اليوم ،و�إح�لال القيم الفا�ضلة في
المجتمعات ،كي يرتقي الإن�سان ،ويجمع بين �سعادة الروح
و�سعادة الج�سد.
هذه الغايات ال�سامية للحوار بين �أتباع الأديان لن ت�ؤتي ثمارها
وتحقق نتائجها التي يتطلع �إليها العقالء في كل �أمة �إال �إذا تجرد
المحاورون من اال�ستغالل ال�سيا�سي �أو الثقافي تجاه هذه البادرة
الح�ضارية ،و�أن تكون لديهم  -قبل حواراتهم وبعدها -معلومات
�صادقة ومو�ضوعية عن غيرهم من �أطراف الحوار ،و�أن ي�أخذ
العدل مكانه الطبيعي بين هذه الأطراف المتحاورة .
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ه��ذا الإ���ص��دار الفكري ال��ذي تن�شره دار غيناء للدرا�سات
والإع�لام تناول مو�ضوع الحوار بين �أتباع الأدي��ان ت�ضمن ر�ؤىً
ثقافية مختلفة ،ناق�ش فيه الم�شاركون ما ينبغي �أن يكون عليه
الحوار المرتجى ،و�شخ�صوا �أهم الم�شكالت التي تواجهه ب�أ�سلوب
علمي ومو�ضوعي نرجو �أن يكون �إ�سهام ًا فاع ًال في م�سيرة الحوار
الذي ن�أمله ،يحدونا في ذلك االلتقاء على الحق الذي نن�شده
ونبحث عنه  ،وهو الحق الذي نعتقد جازمين �أن الب�شرية �إذا
تو�صلت �إليه وعرفته حق المعرفة �ست�سعد في حياتها.
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