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الحـوار بين أتباع األديان

الحوار بين اأتباع الأديان ..من مكة اإلى نيويورك

 اأ.د. عبد اهلل بن عبد المح�شن التركي *

احلمد هلل، وال�شالة وال�شالم على حممد ر�شول اهلل، وعلى 
جميع اأنبيائه املبعوثني رحمة للعاملني، اأما بعد:

غيناء  ــدار  ل اأ�شكر  اأن  الكلمة،  هــذه  م�شتهل  يف  في�شعدين 
�شعود  بن  الدكتور حممد  الأ�شتاذ  ولأخي  والإعــالم،  للدرا�شات 
الب�شر هذا اجلهد الذي يناق�ض مو�شوع احلوار بني اأتباع الأديان 

واحل�شارات.
لقد �شبقت هذه الدار اإلى ا�شتكتاب كوكبة من كبار العلماء 
والباحثني من خمتلف اأنحاء العامل، الذين اأثروا املكتبة الإن�شانية 
باإنتاجهم املهم يف تطوير احلوار احل�شاري، وو�شعوا بني اأيدي 

* الأمين العام لرابطة العالم الإ�شالمي، وع�شو هيئة كبار العلماء. عمل مديرًا لجامعة الإمام محمد بن 
�شعود الإ�شالمية في الريا�ض، ثم وزيرًا لل�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد، ثم م�شت�شارًا في 
الديوان الملكي. يراأ�ض عددًا من المجال�ض العلمية والإ�شالمية في العالم الإ�شالمي، و�شارك في عدد كبير 

من الموؤتمرات الإ�شالمية حول العالم. )ال�شعودية(.
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قرائهم ثلة من احلقائق املهمة التي تزداد احلاجة اإليها يف عامل 
اأثقلته الآلم والنزاعات، وقد اأكدوا على اأن هذه النزاعات وتلك 
تكن  ومل  احلقة،  اهلل  ر�شالت  من  نا�شئة  تكن  مل  ال�شراعات 
ثقافية البواعث، واإن تلب�شت دوافعها ال�شتعمارية بلبو�ض الدين 
ال�شتعمارية  امل�شالح  من  اأكــر  قدر  حتقيق  بغية  الثقافة؛  اأو 
بالتفوق  العن�شري  ال�شعور  اإليها  يدفع  التي  الأنانية  والنزاعات 

وال�شتعالء العرقي.
– نظرية  الباحثون  راأى  – كما  اأنتجت  البغي�شة  النزعة  هذه 
�شراع احل�شارات التي اأعطت للحمالت ال�شتعمارية بعدًا ثقافيًا، 
من  باملزيد  الب�شرية  م�شتقبل  تهدد  حتمية  حقيقة  منه  وجعلت 
الكوارث والنكبات والآلم، وتزرع املزيد من بذور ال�شقاق والكراهية 
بني اأطياف املجتمع الإن�شاين، وهو ما اأوجب على العقالء مواجهة 
بالحرتام  والتمييز  بالتعاي�ض،  وال�شتعالء  بــاحلــوار،  ال�شراع 

املتبادل.
فجاءت الدعوات اإلى احلوار من قلب العامل الإ�شالمي، لتعر 
خيارًا  راأوه  الــذي  النهج  بهذا  امل�شلمني  من  �شادقة  رغبة  عن 
ا�شرتاتيجيًا للتعامل مع العامل، وللتخفيف من الأزمات والتغلب 
التعاون  والرتكيز على  بحا�شرنا،  تع�شف  التي  على اخلالفات 
الآخر  على  للتعرف  الفر�شة  واإعطاء  امل�شرتكات،  يف  الإيجابي 
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امل�شبقة  الأحكام  عن  بعيدًا  واإبداعه؛  تراثه  خالل  من  وثقافته 
املثقلة برتاكمات موؤملة، ل يح�شن املراوحة عندها.

براءة  اإلــى  الرثية  مقالتهم  يف  الباحثني  من  عدد  نبه  وقد 
الإ�شالم من ظاهرة الإرهاب الذي ل ينتمي اإلى لون اأو عقيدة، 
من  كئيبة  لظالل  وانعكا�شًا  خاطئة  ملمار�شات  نتاجًا  وه  وعـــدُّ
جروحًا  تركت  التي  الدولية  ال�شيا�شية  واملمار�شات  النزاعات 
الدين  بني  تفرق  مل  التي  وخميلتها  الأجيال  ذهنية  يف  غائرة 
والتوظيف ال�شيا�شي له يف اللعبة الدولية، التي اأثَّر الإعالم فيها 
�شلبًا باإ�شاعة ال�شور النمطية التي ر�شخت �شوء الفهم والحتقان 

والت�شنج الجتماعي.
منهجًا  اأر�شى  ال�شراع  دعــوات  على  امل�شتعلي  الإ�شالم  اإن 
رنا بع�ض امل�شاركني ببع�ض  حواريًا وا�شح املعامل والأهداف، ذكَّ
معامله واآدابه، فهو ر�شالة اهلل ورحمته للعاملني، وامل�شلمون كانوا 
من اأ�شبق الأمم اإلى احلوار واأكرثها تعاونًا مع املكونات الثقافية 
كانتا  التعاي�ض  وجتربة  الرتجمة  حركة  اأن  ريــب  ول  الأخـــرى، 
اإلى  من اأبرز مظاهر هذا النفتاح على الآخرين، الذي مل يوؤدِّ 
اأو  فقدان اخل�شو�شية  اأبدًا  يعن  كما مل  ال�شتالب احل�شاري، 

التماهي مع الآخر.
لتجاربهم يف احلوار،  الباحثون على خال�شة مهمة  واأطلعنا 



الحـوار بين أتباع األديان

11

وك�شفوا عن وعي وب�شرية بطبيعة امل�شكالت التي تعوق احلوار، 
املعا�شرة  للوقائع  وفهم  التاريخية  الرتاكمات  يف  عالية  وخرة 
التي ت�شتدعي مواقف جريئة و�شريحة توؤكد على القيم الإن�شانية 

النبيلة.
العامل  رابطة  نظمته  الــذي  للحوار  العاملي  مكة  موؤمتر  اإن 
الإ�شالمي؛ بتوجيه من خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل 
ابن عبد العزيز اآل �شعود حفظه اهلل ورعاه مل يكن نقطة البدء 
يف م�شرية احلوار، لكنه كان حمطة بارزة يف هذه امل�شرية التي 
انطلقت يف اأربعينيات القرن الهجري املن�شرم، م�شجلًة القليل 
من النجاحات التي مل ت�شتطع اأن جتعل احلوار يف م�شاره املاأمول 
خمتلف  بني  احلــوار  يكون  اأن  لوا  اأَمَّ الذين  العامل،  عقالء  عند 
العامل،  املتفاقمة يف  النزاعات  لف�ض  الأ�شباب  اأقوى  من  الأمم 
التي  والجتماعية،  الأخالقية  التحديات  مواجهة  يف  وم�شهمًا 

تنذر مب�شتقبل كئيب لالأ�شرة واملجتمع الإن�شاين.
النتاج خطاأ  القيم، وكان  العامل تراجعًا كبريًا يف  فقد �شهد 
من  اليوم  الإن�شانية  املجتمعات  تعانيه  ما  اأولــه  لي�ض  ج�شيمًا؛ 
القتلى  ماليني  اآخره  ولي�ض  اجتماعي؛  وتفكك  اأخالقي  انحالل 
اأُفنوا يف حروب عاملية �شارية، عدا من ُق�شي عليهم يف  الذين 

ال�شراعات والنزاعات الإقليمية واملحلية الأخرى.
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اإن نظرة فاح�شة اإلى هذا التاريخ القريب، تكفي ل�شت�شعار 
درء  يف  وي�شعوا  منهم  الــرواد  ولي�شمر  اخلطر،  فداحة  العقالء 
املخاطر واإنقاذ الب�شرية من اأتون هذه التحديات؛ �شعيًا للو�شول 

اإلى م�شتقبل اأف�شل.
العاملية  القيادات  اهتمام بع�ض  القرن  ن�شت�شعر يف هذا  اإننا 
ال�شيا�شية  احلياة  م�شار  ت�شديد  يف  واأثــرهــا  الدينية  باجلهود 
تراجع  بعد  ال�شعوب  مــن  كثري  يف  والأخــالقــيــة،  والجتماعية 
وهذا  املا�شي،  القرن  يف  التاأثري  كبري  لها  كان  التي  املعتقدات 
اأمر قد يتخوف البع�ض منه، فريونه باعثًا للمزيد من ال�شراع 
وال�شقاق، وبخا�شة اأن املتطرفني هنا وهناك يزرعون نذر ال�شر 

بدعوتهم اإلى �شراع احل�شارات، فيما ي�شمى نهاية التاريخ.
لكن املتاأمل فيما لدى اأتباع الأديان من قيم وُمُثل، يلحظ اأنها 
متلك قدرًا م�شرتكًا من القيم النبيلة، والروؤى امل�شرتكة التي ميكن 
يجمع  التي  العاملية  التحديات  مواجهة  يف  خاللها،  من  التعاون 
يف  لها  الت�شدي  و�شرورة  خطورتها،  على  العامل  عقالء  معظم 

عامل اأ�شحى كالقرية ال�شغرية يتاأثر كله مبا ميوج يف جوانبه.
الإن�شاين،  امل�شرتك  هــذا  ل�شتثمار  مــدعــوون  الــيــوم  ونحن 
وجهات  وتوافق  الــروؤى،  تقارب  جت�شد  علمية  برامج  �شياغة  يف 
النظر اإزاء كثري مما يواجهنا من حتديات وم�شكالت، اإذ احلوار 
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لي�ض هدفنا بذاته، ولكنه – بال �شك – الو�شيلة الأمثل لتج�شري 
العالقات بني الأمم، وردم الهوة احلاجزة بينهم، واإزاحة العوالق 
التي  النمطية  ال�شور  لتجاوز  وتعاونهم،  تفاهمهم  دون  احلائلة 

كانت ال�شبب يف كثري من الإ�شكالت وال�شراعات التاريخية.
بن  اهلل  عبد  امللك  ال�شريفني  احلــرمــني  خــادم  اأدرك  وقــد 
عبد العزيز اآل �شعود حفظه اهلل هذه احلقائق، فدعا مببادرته 
مل�شلحة  اجلميع  فيها  يتعاون  جديدة  �شفحة  فتح  اإلى  الرائدة 

الإن�شانية جمعاء.
وحر�شًا منه حفظه اهلل على التاأ�شيل ال�شرعي لهذه اخلطوة 
احلوار  يف  للتباحث  امل�شلمني  علماء  من  كوكبة  دعــا  الكبرية؛ 
يف  الإ�شالمي  العامل  رابطة  نظمته  عاملي  اإ�شالمي  موؤمتر  عر 
مكة املكرمة يف يونيو 2008 حول فكرة احلوار بني اأتباع الأديان 
والثقافات، وو�شع اأهدافه واآفاقه و�شبل تطويره، ودرا�شة العوائق 

التي تعرقل م�شريته وحتول دون حتقيقه للنتائج املاأمولة منه 
اإلى  املوؤمتر،  هذا  افتتاح  يف  ال�شريفني  احلرمني  خادم  واأ�شار 
الدور الرائد الذي يرقبه العامل من الأمة امل�شلمة التي متلك ر�شيدًا 
العامل،  اأمم  بقية  مع  للحوار  يوؤهلها  عريقًا  واإرثا  كبريًا،  ح�شاريًا 
وتقدمي احللول الناجعة لالأزمات املعا�شرة، واإظهار ما يدعو اإليه 

الإ�شالم من �شماحة وعدل وتعاي�ض وخري لالإن�شانية جمعاء.
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واأكد حفظه اهلل على اأهمية احلوار، واأنه البديل الأمثل الذي 
تتقدم به الأمة امل�شلمة يف مواجهة تداعيات الغلو والتطرف، وتعميق 

التفاهم والتعاي�ض مع اأتباع الأديان واحل�شارات املختلفة:
»اإننا �شوت عدل، وقيم اإن�شانية واأخالقية، واإننا �شوت تعاي�ض 
هي  بالتي  وجدال  وموعظة  حكمة  و�شوت  وعادل،  عاقل  وحوار 
ْكَمِة َواْلَْوِعَظِة  اأح�شن؛ تلبية لقول اهلل تعالى }اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِ
َسَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَن َضلَّ َعن َسِبيِلِه  اْلَ

َوُهَو َأْعَلُم ِبالُْهَتِديَن{ )النحل: 125(.
البيت احلرام،  املنعقد يف جنبات  للحوار  مكة  موؤمتر  وقدم 
واآلياته  احلــوار  لطبيعة  وا�شحًا  اإ�شالميًا  ت�شورًا  العامل  اإلــى 
حني  ال�شابقة،  التجارب  اإخفاقات  وجتــاوز  واأهــدافــه،  واأُ�ش�شه 
دعا اإلى تو�شيع نطاق احلوار لي�شمل اأتباع الفل�شفات الو�شعية، 
الأنبياء  ر�شالة خامت  لعموم  املعترة؛ حتقيقًا  الفكرية  واملناهج 

عليه ال�شالة وال�شالم وعامليتها.
واأكد على النفتاح يف احلوار على خمتلف الجتاهات املوؤثرة 
واإعالمية  واأكــادميــيــة  وبحثية  �شيا�شية  املعا�شرة،  احلياة  يف 
وغريها، وعدم القت�شار على القيادات الدينية، مطالبا ب�شمول 
احلوار للجهات ذات املواقف امل�شيئة لالإ�شالم؛ وذلك من اأجل 

بيان حقائقه وت�شحيح املفاهيم اخلاطئة واملغلوطة عنه.
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ولتاأكيد جدية امل�شلمني ووحدة موقفهم وت�شوراتهم يف م�شائل 
الإ�شالمي  العامل  رابطة  املوؤمتر  يف  امل�شاركون  اأو�شى  احلــوار، 
بتكوين هيئة اإ�شالمية عاملية للحوار لو�شع ا�شرتاتيجية موحدة 
مع  ذلك  يف  والتعاون  والتن�شيق  وتن�شيطه،  �شوؤونه  ومتابعة  له 

خمتلف اجلهات املعنية.
مركز  اإن�شاء  اإلــى  بدعوته  احلــوار  م�شرية  املوؤمتر  دعم  كما 
امللك عبد اهلل بن  ا�شم »مركز  اأطلق عليه  ال�شاأن،  خا�ض بهذا 
بف�شل  اعرتافًا  احل�شارات«  بني  للتوا�شل  الدويل  العزيز  عبد 
ال�شالم  اإلى  للدعوة  عامليًا  رمزًا  اأ�شبحت  التي  ال�شخ�شية  هذه 
وتدريب  ــوار،  احل ثقافة  اإ�شاعة  اإلــى  املركز  ويهدف  واحلـــوار. 

مهاراته وتنميتها وفق اأ�ش�ض علمية دقيقة.
كما اأو�شى باإقامة »جائزة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز العاملية 
للحوار احل�شاري«، ومنحها لل�شخ�شيات والهيئات العاملية التي 

ت�شهم يف تطوير احلوار وحتقيق اأهدافه.
ال�شريفني  احلرمني  خادم  اإلى  املوؤمتر  يف  امل�شاركون  وتوجه 
متميزة  ل�شخ�شيات  الــكــرميــة  دعــوتــه  مــوؤمــلــني  اهلل،  حفظه 
الر�شالت  اأتباع  و�شائر  امل�شلمني  من  احلــوار،  يف  ومتخ�ش�شة 
موؤمتر  يف  للم�شاركة  املعترة،  الو�شعية  والفل�شفات  الإلهية، 
عن  �شدرت  التي  للحوار  الإ�شالمية  الروؤية  فيه  تعر�ض  عاملي، 
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موؤمتر مكة، والتفاق على �شيغة عملية حلوار عاملي مثمر، ي�شهم 
يف حل امل�شكالت التي تعاين منها الب�شرية اليوم. كما نا�شدوه اأن 
يبذل م�شاعيه عر الأمم املتحدة ودول العامل ومنظماته، ليكون 

م�شروع احلوار عامليًا ومثمرًا.
اأتباع  ال�شريفني  وقد حتقق ذلك، حيث دعا خادم احلرمني 
نظمته  الذي  للحوار  العاملي  املوؤمتر  اإلى  والأديــان،  احل�شارات 
الرابطة يف مدريد يف يوليو 2008، بح�شور ممثلي اأربع وخم�شني 
دولة، واأثنى امل�شاركون فيه على مبادرة خادم احلرمني للحوار 
التعارف  و�شائل  اأهم  ومن  اأ�شحى من �شروريات احلياة  الذي 
والتعاون، وتبادل املنافع، والو�شول اإلى احلق والعدل الذي ي�شهم 

يف �شعادة الإن�شان.
واأكدوا اتفاقهم على مبادئه التي تقوم على اأ�شا�ض وحدة اأ�شل 
اختالف  على  الإن�شانية  الكرامة  يف  النا�ض  وت�شاوي  الب�شرية، 
األوانهم واأعراقهم وثقافاتهم، داعني اإلى احرتام كرامة الإن�شان 
والهتمام بحقوقه، واملحافظة على ال�شتقرار وال�شالم، والوفاء 
يف  وحقها  الثقافية،  ال�شعوب  خ�شو�شيات  واحــرتام  بالعهود، 
الأمن واحلرية وتقرير امل�شري، وغريها من الأ�ش�ض املهمة لبناء 
العالقات اجليدة بني خمتلف ال�شعوب، منوهني على اأن خمتلف 
اإلى  الب�شر  اأهمية رجوع  توؤكد على  املعترة،  والثقافات  الأديان 
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خالقهم جل جالله، وطاعته، وعبادته حق العبادة، والعمل على 
مكافحة اجلرائم والف�شاد واملخدرات والإرهاب، وحماية الأ�شرة 
باعتبارها اأ�شا�شًا حلماية املجتمعات من النحرافات الأخالقية، 
واحلفاظ على �شالمة البيئة وحمايتها من التلوث والأخطار التي 

تهددها.
بني  ال�شراع  بحتمية  القول  على  املوؤمتر  يف  امل�شاركون  ورد 
التي  احلمالت  خطورة  من  وحـــذروا  والثقافات،  احل�شارات 
والتعاي�ض،  ال�شلم  اأ�ش�ض  وتقوي�ض  اخلــالف  تعميق  اإلــى  ت�شعى 
على  والتعاون  امل�شرتكة،  الإن�شانية  القيم  تعزيز  اإلــى  ودعــوا 
ن�شرها يف املجتمعات، ومعاجلة امل�شكالت التي حتول دون ذلك، 
بن�شر ثقافة الت�شامح، وبالتفاهم من خالل احلوار ليكون اإطارًا 

للعالقات الدولية.
وقرر املوؤمتر تكوين فريق عمل لدرا�شة امل�شكالت التي تعيق 
التعاون بني  اإلى  ودعا  املعوقات،  روؤى حلل هذه  وو�شع  احلوار، 
تر�شيخ  يف  والإعالمية  والرتبوية  والثقافية  الدينية  املوؤ�ش�شات 
ال�شامية،  الجتماعية  املمار�شات  وت�شجيع  النبيلة،  القيم 
والت�شدي لالإباحية والنحالل وتفكك الأ�شرة، وغري ذلك من 

الرذائل املختلفة.
تاأييد  اإلى  املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية  امل�شاركون  ودعا 
احلوار  تعزيز  يف  منها،  وال�شتفادة  اإليها  تو�شلوا  التي  النتائج 
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بني اأتباع الأديان واحل�شارات والثقافات، من خالل تخ�شي�ض 
جل�شة لهذا املو�شوع �شمن دورتها العتيادية.

اإلى  ال�شريفني  احلــرمــني  خــادم  مــبــادرة  انتقلت  هنا  ومــن 
اأمام زعماء  ليعلن حفظه اهلل  املتحدة،  العامة لالأمم  اجلمعية 
العامل اأن »الأديان التي اأراد بها اهلل عز وجل اإ�شعاد الب�شر، ل 
ينبغي اأن تكون من اأ�شباب �شقائهم، واأن الإن�شان نظري الإن�شان 
و�شريكه على هذا الكوكب، فاإما اأن يعي�شا معًا يف �شالم و�شفاء، 

اأو اأن ينتهيا بنريان �شوء الفهم واحلقد والكراهية«.
واأكد خادم احلرمني ال�شريفني يف كلمته على اأن الرتكيز عر 
�لتاريخ على نقاط �خلالف بني �أتباع �لأديان و�لثقافات قاد �إلى 
التع�شب واحلروب املدمرة التي �شببها اأي�شا تنكر العامل ملبداأ 
العدالة وغياب الت�شامح فيه، واأعلن اأنه »اآن الأوان لأن نتعلم من 
العليا  واملثل  الأخالق  واأن جنتمع على  القا�شية،  املا�شي  درو�ض 
التي نوؤمن بها جميعا«، وبهذا انتقلت املبادرة اإلى رحاب العاملية، 
وتوالت على منر الأمم املتحدة كلمات ممثلي الدول من امللوك 
والروؤ�شاء، وكذا ممثلي الهيئات غري احلكومية تاأييدًا وت�شجيعًا 

وثناًء على مبادرة خادم احلرمني ال�شريفني للحوار.
الأمم  يف  خطابه  يف  ال�شريفني  احلــرمــني  خــادم  وجــه  وقــد 
املتحدة، دعوة اإلى تكوين جلنة من امل�شاركني يف موؤمتر مدريد 

للحوار العاملي :
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»وا�شمحوا يل اأن اأدعو املتحاورين يف مدريد اإلى اختيار جلنة 
منهم تتولى م�شوؤولية احلوار يف الأيام والأعوام القادمة« 

يربو  مــا  ودعــت  الوجيهة،  الــدعــوة  بهذه  الرابطة  فرحبت 
 -13 يف  فيينا  يف  لالجتماع  عاملية  �شخ�شية  خم�شني  على 
خادم  ر�شمه  الــذي  امل�شار  يف  املــبــادرة  لت�شع  2009/1/14م، 

احلرمني ال�شريفني.
ويف 30 �شبتمر 2009 �شارك ما يربو على مائة �شخ�شية من 
العاملي  املوؤمتر  يف  واحلــوار،  بالأديان  واملهتمني  العامل  مفكري 
الذي عقدته الرابطة يف جنيف بعنوان » مبادرة خادم احلرمني 
لتزداد  الإن�شانية«  القيم  اإ�شاعة  يف  واأثرها  للحوار  ال�شريفني 
الأ�شداء الإيجابية لهذه املبادرة التاريخية، ولتت�شاعف امل�شوؤولية 
التي ن�شت�شعرها يف رابطة العامل الإ�شالمي، التي ت�شرفت بتنفيذ 
هذه املبادرة وال�شهر على تطويرها لتحقق الآمال والأهداف التي 
ر�شمها خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، 

يف خطابيه يف موؤمتري مكة املكرمة ومدريد.
خادم  لي�شكرون  غريهم،  من  واملن�شفني  كافة،  امل�شلمني  واإن 
ويقفون  املجال،  هذا  يف  العظيمة  جهوده  على  ال�شريفني  احلرمني 
جانبه، ويتطلعون اإلى مزيد من الرامج التي جتعل هذه املبادرة من 

اأقوى و�شائل التاأثري يف التعاون والتفاهم فيما يخدم الب�شر كافة.





اإلسالم والحوار مع اآلخر
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روؤية الإ�شالم للحوار مع الآخر

د. �شالح بن عبداهلل بن حميد*

البيان،  وعلمه  الإن�شان  خلق  الرحمن،  الرحيم  هلل  احلمد 
حممد  نبينا  واملر�شلني  الأنبياء  خامت  على  وال�شالم  وال�شالة 

�شيد ولد عدنان، وعلى اآله و�شحبه ومن تبعهم باإح�شان.
اأما بعد:

التلقي  م�شادر  واخــتــالف  وتنوعهم  النا�ض  اختالف  فــاإن 
اأفكارهم  يف  اخلــالف  عنه  ينتج  تربيتهم،  واأ�شول  بيئتهم،  يف 
واآرائهم، بل وعقائدهم، واإذا كان الأمر كذلك فال بد من و�شيلة 
الطيب  بني  والتمييز  لتمحي�شها  الأفــكــار،  بني  جتمع  وطريقة 

بمكة  الحرام  الم�شجد  وخطيب  واإمام  العلماء،  كبار  هيئة  وع�شو  للق�شاء،  الأعلى  المجل�ض  رئي�ض   *
لمجل�ض  رئي�شًا  ثم  النبوي،  والم�شجد  الحرام  الم�شجد  ل�شوؤون  العام  الرئي�ض  من�شب  �شغل  المكرمة. 

ال�شورى. )ال�شعودية( .
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ا َما َينَفُع  َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاء َوَأمَّ ا الزَّ واخلبيث واجليد والرديء. }َفَأمَّ
النَّاَس َفَيْمُكُث ِفي اأَلْرِض{ )الرعد: 17(.

والو�شيلة املثلى هي احلوار واملجادلة بالتي هي اأح�شن، فمبداأ 
واجلماعات  الأفـــراد  م�شتوى  على  املهمة  املــبــادئ  من  احلــوار 
لبيان احلق اأو ت�شحيح امل�شار اأو دفع ال�شبهة اأو  غري ذلك، دون 
جتريح اأو تعنيف، فهو طريق معاجلة الأخطاء وتقومي العوجاج، 
العلماء  من  الأكــفــاء  ــدي  اأي على  املن�شود  احلــق  اإلــى  والو�شول 
واأهل اخلرة. ويف هذا يقدم القراآن الكرمي كثريًا من املواقف 
كما  دونهم،  من  اأو  الأنبياء  اأو  املالئكة  مع  املتنوعة:  احلوارية 
واأقوامهم يف ق�ش�شه  الأنبياء  الكرمي احلوار بني  القراآن  يرز 
احلكيم، وهكذا فاحلوار مطلب ديني حني يكون مو�شوعه دينيًا 
كاأحد اأبواب الدعوة والتعريف باحلق، وهو اأي�شًا مطلب ب�شري 
الب�شرية  تــزداد  فباحلوار  وتنوعهم،  النا�ض  حاجة  اإليه  تدعو 
ا�شتقرارًا وفهمًا، ول �شيما مع تقارب العامل بفعل عوامل التقنية 

والت�شال احلديث.
يف  كما  الكرمي،  القراآن  يف  كثريًا  واأ�شاليبه  احلوار  ورد  وقد 
تعالى:  قوله  يف  املخلوقات،  بني  الإن�شان  مبرتبة  املتعلق  احلوار 
}َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة{ )البقرة: 30( 
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وكما يف قوله تعالى: }َوِإْذ َقاَل الّلُه َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَ َأَأنَت ُقلَت ِللنَّاِس 
َي ِإَلـَهْيِ ِمن ُدوِن الّلِه َقاَل ُسْبَحاَنَك{)املائدة:116(. اتَِّخُذوِني َوُأمِّ

كما وردت حوارات كثرية بني الر�شل واأقوامهم، لتقرير اأ�شول 
العقيدة واإبطال �شبههم ومتعلقاتهم، اإذ يقول النبي لقومه: }َيا 
وَيردُّ  )املوؤمنون: 23(،  َغْيُرُه...{  ِإَلـٍه  ْن  مِّ َلُكم  َما  اللََّه  اْعُبُدوْا  َقْوِم 
َنٍة َوَما  الأقوام: }ِإنَّا َلَنَراَك ِفي َسَفاَهٍة{)الأعراف:66( }َما ِجْئَتَنا ِبَبيِّ
َنْحُن ِبَتاِرِكي آِلَهِتَنا َعن َقْوِلَك{ )هود:53( }ِإنَّا َكَفْرَنا ِبَا ُأْرِسْلُتم ِبِه 
َّا َتْدُعوَنَنا ِإَلْيِه ُمِريٍب }9{ َقاَلْت ُرُسُلُهْم َأِفي الّلِه َشكٌّ  َوِإنَّا َلِفي َشكٍّ مِّ

َماَواِت َواأَلْرِض{ )اإبراهيم: 10-9(. َفاِطِر السَّ
َحاجَّ  كالذي  الكرمي،  القراآن  حوار  من  اأخرى  اأ�شاليب  ووردت 
اإبراهيم يف ربه، }َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر{)البقرة:258(، والذي قال: 
ْعَلى }24{ َفَأَخَذُه اللَُّه َنَكاَل اْلِخَرِة َواأْلُوَلى{)النازعات:  }َأَنا َربُُّكُم اأْلَ
24-25(، والذي قال: }ِلَصاِحِبِه َوُهَو ُيَحاِوُرُه َأَنا َأْكَثُر ِمنَك َماًل َوَأَعزُّ 
اِدُلَك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَلى اللَِّه َواللَُّه  َنَفًرا{ )الكهف: 34(، و}الَِّتي ُتَ
اُوَرُكَما{ )املجادلة: 1(، وقوله تعالى: }َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِّ  َيْسَمُع َتَ
ونِّي  ُه َقْوُمُه َقاَل َأُتَاجُّ ِيـي اْلَْوَتى{ )البقرة:260( }َوَحآجَّ َأِرِني َكْيَف ُتْ
ِفي الّلِه{ )الأنعام:80(. وهي اأ�شاليب من احلوار كثرية، ي�شوقها 
�لقر�آن �لكرمي مبا يبني �رتباط �أ�سلوب �حلو�ر بر�سالة �لإ�سالم، 
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ومنهجيته يف دعوة الآخرين اإلى احلق واإقناعهم به، ي�شلكه الداعي 
بالتي  واجلدال  باحلجة  الكالم  يحاوره، فرياجعه  من  مع  املوؤمن 
هي اأح�شن، ويدعو هذا املنهج اإلى التزام �شوابطه واآدابه، وارتياد 
اآفاق احلوار القراآين لالنطالق بر�شالته العاملية اإلى النا�ض كافة، 

ب�شريًا ونذيرًا وُهدًى ورحمًة للعاملني.

تحديد الم�شطلحات
امل�شطلح الأول: روؤية الإ�شالم: الروؤيا هنا م�شدر من )راأى( 
القلبية ل الب�شرية، واملق�شود بها الروؤية الفكرية والنظر ومن 
ُي�ْشتمّد من القراآن  ثم العقيدة وما يتعلق بها وينبثق عنها مما 
وال�شنة النبوية اأ�شوًل وتف�شياًل، يف خ�شائ�شها املميزة لها يف 
م�شدريتها الربانية من جهة وخطابها الإن�شاين العام ال�شامل 

من جهة اأخرى.
عليه  تقوم  الذي  الثابت  الأ�شا�ض  هو  الر�شالة  عاملية  ومبداأ 
عالقة امل�شلم مع اأهل الأديان الأخرى، ومنه تنبع روؤية امل�شلم يف 

التعامل مع غري امل�شلمني، على وجه العموم.
ويتقرر احلوار و�شيلة من و�شائل ن�شره للنا�ض كافة، فهو منهج 

من مناهج الدعوة اإلى اهلل تعالى.
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ور�شالة الإ�شالم ترى يف تعددية ال�شرائع �شنة من �شنن اهلل، 
ًة  َعَلُكْم ُأمَّ قال تعالى: }ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا َوَلْو َشاء الّلُه َلَ
َواِحَدًة َوَلـِكن لَِّيْبُلَوُكْم ِفي َمآ آَتاُكم َفاْسَتِبُقوا اخَلْيَراِت ِإَلى الله َمْرِجُعُكْم 
ًة َواِحَدًة َوَل  َعَل النَّاَس ُأمَّ َجِميًعا{ )املائدة: 48(. }َوَلْو َشاء َربَُّك َلَ
َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم{ )هود :  َربَُّك  ِحَم  ُمْخَتِلِفَي }118{ ِإلَّ َمن رَّ َيَزاُلوَن 
118 - 119(، فهو قد خلقهم للتنوع والختالف، غري اأنه �شبحانه 

قد جعل على احلق دلئل وعالمات ولهذا قال �شبحانه:
ِريَن َوُمنِذِريَن َوَأنَزَل  ًة َواِحَدًة َفَبَعَث الّلُه النَِّبيَِّي ُمَبشِّ ُأمَّ }َكاَن النَّاُس 
قِّ ِلَيْحُكَم َبْيَ النَّاِس ِفيَما اْخَتَلُفوْا ِفيِه َوَما اْخَتَلَف ِفيِه ِإلَّ  َمَعُهُم اْلِكَتاَب ِباْلَ
الَِّذيَن ُأوُتوُه ِمن َبْعِد َما َجاءْتُهُم اْلَبيَِّناُت َبْغًيا َبْيَنُهْم َفَهَدى الّلُه الَِّذيَن آَمُنوْا 
ْسَتِقيٍم{  قِّ ِبِإْذِنِه َوالّلُه َيْهِدي َمن َيَشاء ِإَلى ِصَراٍط مُّ ِلَا اْخَتَلُفوْا ِفيِه ِمَن اْلَ

)البقرة: 213(.
حـــوارًا  يــحــاور  حـــاور  م�شدر  احلــــوار:  ــاين:  ــث ال امل�شطلح 
ة  واملُرادَّ اإذا رجع، فهو من املحاورة مبعنى املراجعة،  وحماورة 
يف الكالم، ومنه التحاور، ويف التنزيل العزيز قال تعالى: }َواللَُّه 
اُوَرُكَما{ )املجادلة:1(، ومن معناه: حديث يجري بني  َتَ َيْسَمُع 

�شخ�شني اأو اأكرث)1(.

1( المعجم الو�شيط: ح و ر )�ض 205(



الحـوار بين أتباع األديان

27

ُيق�شد  اأطراف  اأو  وهو يف ال�شطالح: مناق�شة بني طرفني، 
بها ت�شحيح كالم، اأو اإظهار حجة، اأو اإثبات حق، اأو دفع �شبهة، 

اأو رد الفا�شد من القول والراأي.
كما يف �شدر  باجلدل،  مقارنًا  لفظ احلوار  ُيذكر  ما  وكثريًا 
اِدُلَك  �شورة املجادلة يف قوله �شبحانه: }َقْد َسِمَع اللَُّه َقْوَل الَِّتي ُتَ
اُوَرُكَما ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصيٌر{ ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَلى اللَِّه َواللَُّه َيْسَمُع َتَ
تو�شيحه  يف  يرغب  عما  الإن�شان  بهما  ليعر   ،)1 )املجادلة: 
بني  وتداوله  الكالم  مراجعة  معنى  يف  وي�شرتكان  به،  والإقناع 
طرفني اأو اأكرث، اإل اأن اجلدل ياأخذ �شفة ال�شدة بق�شد الغلبة 

واإن مل يقنع.
يف  طبيعته  من  �شيئًا  الإن�شان  يف  جت�شدان  الكلمتان  وهاتان 
اختالف الآراء وتنوع الأفكار واأ�شاليب تعبريه عنها، فكان اجلدل 
القائم على احلوار املبا�شر اأداة وعي م�شرتكة ي�شبطها  الإ�شالم 
لتطارح الأفكار بخطاب يثري يف الإن�شان وعيه بر�شالته، ويحرر 
اأو اختالفًا،  اتفاقًا  الآراء  باأ�شئلته، وتتحدد فيه اجتاهات  عقله 

لي�شتخل�ض منها ما يدل عليه الدليل.
من  ويكونان  ال�شيئني،  اأحــد  وهو  الآخــر:  الثالث:  امل�شطلح 

جن�ض واحد.
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ولي�ض  لـــالأول،  املقابل  الــطــرف  بــه  ــراد  ي الآخـــر،  وم�شطلح 
ال�شياق،  ح�شب  يفهم  اإنه  بل  الدين،  يف  املخالف  على  مق�شورًا 
فامل�شلم يقابله غري امل�شلم، والذكر يقابله الأنثى، والوطني يقابله 
الأجنبي،  وهكذا كل متقابلنْي، وعليه فالآخر تنظم العالقة معه 
بوجه ما، من اأجل التعامل اأو التعاي�ض مع �شركاء احلياة املرتبطني 
بق�شاياها، فاأ�شل العالقة بني النا�ض تبادل املنافع والتعاون على 
العدل  ون�شدان  احلق  اإحقاق  على  واحلفاظ  والتعمري،  البناء 

بالتحاور واجلدال وغريهما من الطرق والأ�شاليب والأدوات.

التفاٌت مطلوب نحو الآخر:

اإن املنهج ال�شحيح يف اخلطاب الإ�شالمي والق�شايا الإ�شالمية 
يقت�شي فهم الآخر والتعامل معه مبنطق العتزاز والثقة باحلق، 
فالقناعة  والــراء،  الــولء  من  الدين  مقررات  مع  تعار�ض  دون 
امل�شبقة ل متنع احلوار، وهو ل يلغيها، وهناك فرق بني التعامل 
وتبادل امل�شالح وبني ال�شتالب اأو الن�شالخ، ووجود امل�شكالت يف 
اأي حوار ل يعني اإلغاءه بقدر ما يتطلب درا�شة م�شكالته؛ فاليهود 
والن�شارى، وقد اأثبت القراآن الكرمي لهم �شفات من يعبد غري 
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ال�شفات لأهل  اأثبت هذه  الذي  القراآن  اأن  اإل  به،  وي�شرك  اهلل 
الكتاب وغريهم من امل�شركني، هو ذاته القراآن الذي و�شع لنا 
- نحن امل�شلمني - اآدابًا وقيمًا للتعامل مع اأهل الكتاب والتحاور 

والتعاي�ض معهم.
وقد اأدخل ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ن�شارى جنران 
َك ِفيِه ِمن  م�شجده ليحاورهم، كما جاء يف قوله تعالى: }َفَمْن َحآجَّ
َبْعِد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوْا َنْدُع َأْبَناءَنا َوَأْبَناءُكْم{ )اآل عمران: 
وبني  وامل�شركني  الكفار  تعار�ض بني خ�شائ�ض  ل  ولذلك   ،)61
قبول ما ي�شدر عنهم من اأقوال واأفعال تتفق مع الإ�شالم وقيمه 
ومبادئه، والتعامل معهم على اأ�شا�ض ذلك، واملعيار يف ذلك قوله 
تعالى: }َفَما اْسَتَقاُموْا َلُكْم َفاْسَتِقيُموْا َلُهْم{ )التوبة: 7(. والتعاون 

معهم على عمارة الأر�ض، والرغبة يف قبولهم دين احلق.

الحوار وتاأ�شيله في الإ�شالم:
الثقافات  كل  من  الآخرين  مع  التفاعل  هو  احلــوار  مق�شود 
حياة  اإلــى  ــاره  اآث وت�شل  الواقع  على  ينعك�ض  مما  واحل�شارات 
املوؤدي  واحل�شارات،  الثقافات  بني  التفاعل  يحقق  وما  النا�ض، 
اإلى التعارف الذي هو الأ�شل يف تعامل ال�شعوب والأمم بع�شها 
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َها  َأيُّ }َيا  تعالى:  قال  واحــدة،  نف�ض  من  ُخلقوا  فقد  بع�ض،  مع 
ِلَتَعاَرُفوا{  َوَقَباِئَل  ُشُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم  َوُأنَثى  َذَكٍر  ن  مِّ َخَلْقَناُكم  ِإنَّا  النَّاُس 
بالتفوق  الإحــ�ــشــا�ــض  مــن  ينطلق  مــا  اأمـــا   .)29 )احلـــجـــرات: 
فلي�ض  الثقافية  والهيمنة  بال�شتعالء احل�شاري،  اأو  العن�شري، 

من احلوار املق�شود يف �شيء.
ولن تر�شى الأمة الإ�شالمية اأن يكون تفاعلها احلواري غزوًا، 
اأو فر�شًا بالإكراه يف الدين اأو الثقافة الإ�شالمية، اأو ذوبانًا يف 

ثقافات الأمم.
واحلوار بهذا املفهوم دعوة اإلى الت�شاور للو�شول اإلى اأهداف 

نافعة بعيدًا عن النفرادية والتنافر وال�شتغالل والعزلة.
ُروي عن حامت الأ�شم - رحمه اهلل - قوله: »معي ثالث خ�شال 
اأ�شاب  اإذا  اأفرح  قال:  وما هي؟  قالوا  بها على خ�شمي.  اأظهر 
عليه«،  تتجاهل  ل  نف�شي  واأحفظ   ، اأخطاأ  اإذا  واأحزن  خ�شمي، 
اأحمد - رحمه اهلل - فقال: »�شبحان اهلل ما  فبلغ ذلك الإمام 

اأعقله من رجل«.
باأنواعها، ومع كل  الإ�شالم ورجاله مليء باحلوارات  وتاريخ 

فئات النا�ض واأ�شنافها، ب�شوابطها واآدابها.
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م�شروعية الحوار

اإن اأ�شلوب احلوار يف القراآن الكرمي، يف اأكرث من �شياق بني 
ي�شتهدف  واإمنا  لذاته،  مق�شود  غري  احلوار  اأن  يفيد  اأطرافه، 
يف  ــان  الإمي وتعميق  واإبـــرازه  احلــق  بيان  اإلــى  بالنا�ض  الو�شول 
من  انطالقًا  منه،  وحتذيرهم  وك�شفه  الباطل  ورد  النفو�ض، 
العتبار  وهــذا  الأعمى،  التقليد  ورف�ض  العقل  ملنزلة  التقدير 

اأ�شا�ض من اأ�ش�ض توجيه احلوار.
الكرمي  القراآن  اإليها  اأ�شار  مفاهيم  عدة  احلــوار  ُيــرز  كما 

واأ�شارت اإليها مواقف  ال�شنة النبوية، منها:
واقع  اأمر  وهو  ال�شنن،  من  �شنة  النا�ض  بني  الختالف  اأواًل: 

وطباعهم  واألوانهم  األ�شنتهم  فهم خمتلفون يف  بينهم،  م�شاهد 
الظاهري  الختالف  وهــذا  وعقولهم،  ومعارفهم  ومدركاتهم 
الآراء  يف  اختالفهم  على   - اأي�شًا   - دالٌّ  خالقهم  به  نوه  الذي 
والجتاهات والأغرا�ض، وهو �شنة اهلل فيهم واآيته التي  نبه اإلى 
ًة َواِحَدًة َوَل  َعَل النَّاَس ُأمَّ حكمته فيها بقوله تعالى: }َوَلْو َشاء َربَُّك َلَ
)هود:  َخَلَقُهْم{  َوِلَذِلَك  َربَُّك  ِحَم  رَّ َمن  ِإلَّ  ُمْخَتِلِفَي }118{  َيَزاُلوَن 

.)119 - 118
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يقول  الرازي يف تف�شري هذه الآية: »واملراد اختالف النا�ض 
اإل  الختالف  ومع وجود هذا  والأفعال«.  والأخــالق  الأديــان  يف 
العقالء.  التي يعلمها جميع  بو�شائله  اأن للحق معامله ملن يطلبه 
ِبِإْذِنِه َوالّلُه َيْهِدي َمن  قِّ  ِلَا اْخَتَلُفوْا ِفيِه ِمَن اْلَ }َفَهَدى الّلُه الَِّذيَن آَمُنوْا 

ْسَتِقيٍم{ )�شورة البقرة: 213(. َيَشاء ِإَلى ِصَراٍط مُّ
مار�شها  التي  العملية  الأ�شاليب  من  �شورة  تقدمي  ثانياً: 
ن�ض  يف  ربهم  ــى  اإل النا�ض  دعوتهم  اأثــنــاء  والر�شل  الأنــبــيــاء 
كرمي مل يق�شد جمرد النقل التاريخي، بل هي مواقف رائدة 
اأ�شاليب احلوار عند  كاأف�شل  الإن�شان  يتلم�شها  لقدوات عملية 

الختالف.
الفكرة  لطرح  مفيد  الآخـــر  نحو  بــاحلــوار  املــبــادرة  ث��ال��ث��اً: 
هو  املحمدية  الر�شالة  عاملية  ومبداأ  عنها،  والدفاع  واإي�شاحها 
الأ�شا�ض الثابت الذي تقوم عليه عالقة امل�شلم مع اأهل الأديان 
ال�شماوية، ومنه تنبع الروؤية اإلى التعامل مع غري امل�شلمني كما يف 
َا َأِعُظُكم ِبَواِحَدٍة َأن َتُقوُموا ِللَِّه َمْثَنى َوُفَراَدى{ قوله تعالى: }ُقْل ِإنَّ
)�شباأ: 46(، وقوله �شبحانه وتعالى: }ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوْا ِإَلى 
نبي  اأن من حق  َوَبْيَنُكْم{)اآل عمران: 64( كما  َبْيَنَنا  َسَواء  َكَلَمٍة 

الإ�شالم اأن يحمي �شاحته من الأفكار امل�شادة.
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عن  الف�شاد  �شرف  قواعد  من  را�شخة  قاعدة  تقرير  رابعاً: 
الأر�ض واأهلها، وهي قاعدة التدافع والتفاعل بني النا�ض. وذلك 
يف قوله تعالى: }َوَلْوَل َدْفُع الّلِه النَّاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض لََّفَسَدِت اأَلْرُض 
)البقرة: 251(. وقوله تعالى:  اْلَعاَلَِي{  َعَلى  َفْضٍل  ُذو  الّلَه  َوَلـِكنَّ 
َمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت  }َوَلْوَل َدْفُع اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهم ِبَبْعٍض لَُّهدِّ
َوَمَساِجُد{)احلج: 40( وهذا التدافع يثري يف داخل امل�شلم روح 
التي  ر�شالته  ق�شية  هي  الآخرين  حمــاورة  باأن  لي�شعره  احلــوار 
دّل عليها القراآن الكرمي وبّينتها ال�شرية النبوية تطبيقًا، ثم يف 
التزامًا دينيًا  �شري القادة الفاحتني من ال�شحابة فمن بعدهم 

وانتهاجها �شيا�شة مع الآخرين.
احل�شن  القول  من  الآخــر  مع  احلــوار  اآداب  التزام  خام�شاً: 
وغري  املتبادل  والحـــرتام  الإن�شات  واآداب  ال�شتماع  وح�شن 
َأْحَسُن{  ِهَي  الَِّتي  َيُقوُلوْا  لِِّعَباِدي  }َوُقل  ذلك، كما يف قوله تعالى: 
}َوَل   ،)83 )البقرة:  ُحْسنًا{  ِللنَّاِس  }َوُقوُلوْا   ،)53 )الإ�شراء: 

اِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإلَّ ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن{ )العنكبوت: 46(. ُتَ
�شاد�شاً: حتفل ال�شنة النبوية مبواقف املحاورة بني ر�شول اهلل 
�شلى اهلل عليه و�شلم والنا�ض، امل�شلم منهم وغري امل�شلم، القريب 
منهم والبعيد، واآثارها يف الهداية املرجوة اأو التهيئة لها. وهي 
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الفائدة املتوخاة من احلوار - باإقامة احلجة ودفع ال�شبهة - يف 
نُكْم  البالغ بالإ�شالم والدعوة اإليه كما يف قوله تعالى: }َوْلَتُكن مِّ

ْيِر{)اآل عمران: 104(. ٌة َيْدُعوَن ِإَلى اخْلَ ُأمَّ
املتلقي  ين�شاأ من �شعف حمتمل لدى  اإلى ما  بالنظر  �شابعاً: 

وزيادة  جهة،  من  والت�شورات  الــروؤى  تنوع  عدم  ب�شبب  الآخــر 
ومالءمته،  الإ�شالم يف مو�شوعيته  اإلى  توجه  التي  الهتمامات 
وتر�شمه ب�شورة املجايف ملنطق العقل امل�شادر حلرية الفكر من 
جهة اأخرى، فاإن احلوار يكون حينئذ هو الأ�شلوب الأمثل امل�شتمد 
يف  هدفه  اإلى  احلــوار  و�شول  د  يج�شِّ الذي  ال�شرعي  املنهج  من 
منهج  �شلوك  مع  والت�شويب،  الت�شحيح  بق�شد  احلياة،  م�شار 

احلكمة، مع ما يحتاج اإليه من التعمق يف ق�شاياه املتنوعة.

اأ�شول الحوار

االأ�شل االأول: 

�شلوك الطرق العلمية والتزامها، ومن هذه الطرق:
1- تقدمي الأدلة املُثبتة اأو املرجحة للدعوى.

2- �شحة النقل يف الأمور املنقولة.
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ويف هذين الطريقني جاءت القاعدة احلوارية امل�شهورة: )اإن 
التنزيل  ويف  فالدليل(.  مدعيًا  كنت  واإن  فال�شحة،  ناقاًل  كنت 
جاء قوله �شبحانه: }ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقَي{)البقرة: 

.)111
االأ�شل الثاني:

 �شالمة كالم املناظر ودليله من التناق�ض؛ فاملتناق�ض �شاقط 
بداهة. ومن اأمثلة ذلك ما ذكره بع�ض اأهل التف�شري من و�شف 
فرعون ملو�شى عليه ال�شالم بقوله: }َساِحٌر َأْو َمْجُنوٌن{)الذاريات: 
39(. وهو و�شف قاله الكفار - لكثري من الأنبياء مبا فيهم كفار 
اجلاهلية - لنبينا حممد �شلى اهلل عليه و�شلم. وهذان الو�شفان 

ال�شحر واجلنون ل يجتمعان، وهذا تهافت وتناق�ض بنّي. 

االأ�شل الثالث:

األ يكون الدليل هو عني الدعوى، لأنه اإذا كان كذلك مل يكن 
دلياًل، ولكنه اإعادة للدعوى باألفاظ و�شيغ اأخرى. وهذا حتايل 

لإطالة النقا�ض من غري فائدة.
االأ�شل الرابع:

املُ�َشلَّمات  ُم�َشلَّمة. وهذه  ثابتة وق�شايا  التفاق على منطلقات 
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والثوابت قد يكون مرجعها اأنها عقلية بحتة ل تقبل  النقا�ض عند 
العقالء املتجردين؛ كُح�ْشِن ال�شدق، وُقبِح الكذب، و�ُشكر  املُح�شن، 
ومعاقبة املُذنب. اأو تكون ُم�َشلَّمات دينية ل يختلف عليها املعتنقون 
اأن الإ�شرار على  اأو تلك. فينبني على هذا  الأ�شل  لهذه الديانة 
عن  منحرفة  وجماراة  قبيحة،  مكابرة  والثوابت  املُ�شلَّمات  اإنكار 

اأ�شول احلوار واملناظرة، ولي�ض ذلك �شاأن طالبي احلق.
االأ�شل الخام�س:

د، وق�شد احلق، والبعد عن التع�شب، واللتزام باآداب  التجرُّ
احلوار الذي يقود اإلى طريق م�شتقيم ل عوج فيه ول التواء، اأو 
هوى، ومن مقولت الإمام ال�شافعي املحفوظة: )ما كلمت اأحدًا 
رعاية اهلل  عليه  وتكون  وُيعان،  وُي�شّدد  ُيوّفق  اأن  اأحببت  اإل  قّط 
اأو  ل�شانه  على  احلّجُة  اأََظهَرِت  فباَلْيُت!  ناظرين  وما  وحفظه، 
ل�شاين(، ويقول الغزايل: »التعاون على طلب احلق يف الدين له 
�أن يكون يف طلب �حلق كنا�سد �سالة،  �سروط وعالمات منها: 
ل يفرق بني اأن تظهر ال�شالة على يده اأو على يد معاونه، ويرى 
له  واأظهر  اخلطاأ  فه  َعرَّ اإذا  وي�شكره  خ�شمًا،  ل  معينًا  رفيقه 
ب  احلق«. واملق�شود من كل ذلك اأن يكون احلوار بريئًا من التع�شّ

خال�شًا لطلب احلق.
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االأ�شل ال�شاد�س:

 اأهلية املحاور، فلي�ض كل اأحد موؤهاًل للدخول يف حوار �شحيح 
اأمــران مهمان  املحاور  يتحقق يف  اأن  بد  نتائج طيبة، فال  يوؤتي 

هما:
اأوًل: التاأهيل العلمي: فال بّد للمحاور اأن يكون عاملًا بامل�شاألة 
اأن يدخل �شاحة  اأن يحاور فيها، فال يجوز لالإن�شان  التي يريد 
على  ويجب  والعقلية،  العلمية  ــه  اأدوات ي�شتكمل  اأن  قبل  احلــوار 
بن  حممد  قال  كما  ينفع،  فيما  اإل  ي�شتعمله  األ  العلم  رزق  من 
الذي  العاقل  العامل  اأن من �شفة  احل�شني:»اعلموا رحمكم اهلل 
فقهه اهلل يف الدين ونفعه بالعلم اأن ل يجادل ول يباري ول يغالب 

بالعلم اإل من ي�شتحق اأن يغلبه بالعلم ال�شايف«)1(.
يف  متقاربني  يكونا  اأن  اأي  املتحاورين،  بني  التكافوؤ  ثانيًا: 
الغلبة  فاإن  واإل  والفهم،  العقل  ويف  والثقافية،  العلمية  ال�شوية 
يظهر  ول  املناظرة،  هذه  يف  احلق  و�شيطم�ض  للجاهل،  �شتكون 
للمتحاورين ول للحا�شرين، ويف ذلك يقول ال�شافعي رحمه اهلل: 

»ما ناظرت عاملًا اإل غلبته، وما ناظرين جاهل اإل غلبني«)2(.

1( اأخالق العلماء، الآجرى، �ض 56.
2( الحوار في القراآن الكريم، محمد كمال الحويل، �ض 24.
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االأ�شل ال�شابع: 

يختلف  فقد  الخــتــالف،  ومــواطــن  احلــوار  مو�شوع  حتديد 
ثم  واحــدة،  م�شاألة  على  ولي�ض  عديدة،  م�شائل  يف  املتحاوران 
امل�شاألة  على  يتفق  اأن  دون  اأخـــرى،  م�شاألة  يف  احلــوار  يحدث 
الأولى، فيت�شعب احلوار ويطول يف اأمور فرعية بعيدة عن مو�شوع 
املحاورة، ولهذا يكون احلوار عائمًا ل زمام له، �شائبًا ل ينتهي 
اإلى نتيجة، وا�شتمراره بهذه الطريقة يعّد تبديدًا للجهد واإ�شاعة 

للوقت)1(.
قال الربيع بن �شليمان رحمه اهلل: »كان ال�شافعي اإذا ناظره 
اإن�شان يف م�شاألة فغدا اإلى غريها، يقول: نفرغ من هذه امل�شاألة 

ثم ن�شري اإلى ما تريد«)2(.
االأ�شل الثامن:

تها: من املهم يف هذا الأ�شل اإدراك  قطعّية النتائج ون�شبيَّ
واخلطاأ،  ال�شواب  على  الدللة  ن�شبيُّ  الفكري  ــراأي  ال اأن 
ال�شالم  عليهم  الأنبياء  هم  اخلطاأ  عليهم  يجوز  ل  والــذي 
فيما يبلغون عن ربهم �شبحانه وتعالى. وما عدا ذلك فيندرج 

1( الحوار اأ�شوله المنهجية، واآدابه ال�شلوكية، اأحمد ال�شويان، �ض 64.
2( تذكرة ال�شامع والمتكلم في اآداب العالم والمتعلم، ابن جماعة، �ض 40.
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وراأي  اخلطاأ،  يحتمل  �شواب  )راأيي  امل�شهورة  املقولة  حتت 
�لآخر خطاأ يحتمل �ل�سو�ب(. وبناء عليه؛ فلي�س من �سروط 
الطرف  قول  اإلى  الطرفني  اأحد  ينتهي  اأن  الناجح  احلــوار 

الآخر.
بع�شهم  »وكان  تيمية رحمه اهلل:  ابن  يقول  تقرير ذلك  ويف 
يعذر كل من خالفه يف امل�شائل الجتهادية، ول يكلفه اأن يوافقه 

فهمه«  ولكن يكون احلوار فا�شاًل اإذا انتهى اإلى نزاع وقطيعة.

االأ�شل التا�شع:

املتحاورون،  اإليها  يتو�شل  التي  بالنتائج  والقبول  الر�شا 
واللتزام اجلاّد بها، ومبا يرتتب عليها.

واإذا مل يتحقق هذا الأ�شل كانت املناظرة �شربًا من العبث 
الذي ي�شترت عنه العقالء.

�شاحبه  مــن  منهما  واحـــد  كــل  عقيل:)وليقبل  ــن  اب يــقــول 
احلجة؛ فاإنه اأنبل لقدره، واأعون على اإدراك احلق و�شلوك �شبيل 
ناظرت  عنه:»ما  اهلل  ر�شي  ال�شافعي  الإمام  ويقول  ال�شدق(، 
ها اإل �شقط  ة  اإل عظم يف عيني، ول ردَّ اأحدًا فقبل مني احلجَّ

من عيني«.
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اآداب الحوار:

والإفحام،  التحدي  منهج   وتجنب  الح�شن،  القول  التزام   -1
قال تعالى: }َوُقل لِِّعَباِدي َيُقوُلوْا الَِّتي ِهَي َأْحَسُن {)الإ�شراء: 53( 
ِللنَّاِس  }َوُقوُلوْا   )125 )النحل:  َأْحَسُن{.  ِهَي  ِبالَِّتي  }َوَجاِدْلُهم 

ُحْسنًا{. )البقرة: 83(.

وقال اهلل لنبيه �شلى اهلل عليه و�شلم: }َوِإن َجاَدُلوَك َفُقِل اللَُّه 
ِفيِه  ُكنُتْم  ِفيَما  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َبْيَنُكْم  َيْحُكُم  اللَُّه   }68{ َتْعَمُلوَن  ِبَا  َأْعَلُم 

َتْخَتِلُفوَن{ )احلج: 68 - 69(.
{)�شباأ:  ِبٍي  مُّ َضاَلٍل  ِفي  َأْو  ُهًدى  َلَعَلى  ِإيَّاُكْم  َأْو  }َوِإنَّا  وقوله: 

24(. مع اأن بطالن ما هم عليها ظاهر، وحجتهم داح�شة.

2- االلتزام ب�قت محدد في الكالم: 

الرفيع.  والــذوق  والأدب  اللباقة  حــدود  عن  يخرج  ل  حتى 
يقول ابن عقيل يف كتابه فن اجلدل: »وليتناوبا الكالم مناوبة 
من  يفرغ  حتى  للُم�شَتِدّل  املعرت�ض  ين�شت  بحيث  مناهبة،  ل 
اعرتا�شه،  ُيقرر  حتى  للمعرت�ض  املُ�شتِدلُّ  ثم  للدليل،  تقريره 
ول يقطع اأحد منهما على الآخر كالمه واإن فهم مق�شوده من 

بع�شه«.
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3 - ح�شن اال�شتماع واأدب االإن�شات وتجنب المقاطعة:

وقد قال احل�شن بن علي لبنه، ر�شي اهلل عنهم اأجمعني: »يا 
بّني اإذا جال�شت العلماء؛ فكن على اأن ت�شمع اأحر�ض منك على اأن 
تقول، وتعلم ُح�ْشَن ال�شتماع كما تتعلم ح�شن الكالم، ول تقطع على 
اأحد حديثًا - واإن طال - حتى مُي�شك(. ويقول ابن املقفع: )تعلم 
ال�شتماع:  ح�شن  ومن  الكالم؛  ح�شن  تتعلم  كما  ال�شتماع  ُح�شن 
اجلواب.  اإلى  التلفت  وقلة  حديثه.  ينق�شي  حتى  املتكلم  اإمهال 

والإقبال بالوجه. والنظر اإلى املتكلم. والوعي ملا يقول(.

4- تقدير الخ�شم واحترامه:

املتبادل من  التاأكيد على الحرتام  ينبغي يف جمل�ض احلوار 
اإلى قبول  يقود  فاإن هذا  واإعطاء كل ذي حق حقه،  الأطــراف، 
فاأمر  الرجال وجتهيلها  انتقا�ض  اأما  الهوى،  والبعد عن  احلق، 

َمعيب حُمّرم.

5- ح�شر المناظرات في مكان محدود:

َا َأِعُظُكم ِبَواِحَدٍة َأن  ومما ا�شتدل به على ذلك قوله تعالى: }ُقْل ِإنَّ
ُروا{ )�شباأ: 46(. قالوا: لأن الأجواء  َتُقوُموا ِللَِّه َمْثَنى َوُفَراَدى ُثمَّ َتَتَفكَّ

�ض الفكر. اجلماهريية واملجتمعات املتكاثرة ُتغطي احلق، وت�شوِّ
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6- االإخال�س:

فعلى املحاور اأن يوّطن نف�شه، وُيرّو�شها على الإخال�ض هلل يف 
كل ما ياأتي وما يذر يف ميدان احلوار وحلبته.

ثقافة الحوار في الح�شارة الإ�شالمية

اإن بناء �شخ�شية امل�شلم املرتبط بر�شالته، امللتزم يف مواقفه 
اإلى تنمية ثقافة احلوار  باأحكامها مع املجتمع من حوله يحتاج 
اإلى  اأ�شا�شًا  لديه كقيمة من قيم احل�شارة الإ�شالمية امل�شتندة 
الإ�شالم  النا�ض  بني  ليعي�ض  وتعاليمه،  احلنيف  الدين  مبادئ 
اأبرز �شمات ال�شخ�شية  عقيدة و�شلوكًا و�شعورًا، وهو تعبري عن 
التخاذل  مبعنى  ل  الت�شامح،  �شمة  وهــي  ال�شويَّة،  الإ�شالمية 
وال�شعف والهزمية النف�شية، ولكن مبعنى الرتفع عن ال�شغائر، 

والت�شامي على ال�شغائن، والتجايف عن الهوى والباطل.
ويف ظل هذا املفهوم فاإن قواعد احلوار يف �شخ�شية امل�شلم 

تقوم على قواعد ثالث:
وتقوى اهلل،  وكتابه،  ور�شوله  باهلل  الإميان  االأول��ى:  القاعدة 

والتوا�شع له �شبحانه، والثقة يف ن�شره، والعتزاز باحلق والت�شبث 
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ُة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنَي  به، يقول تعالى يف حمكم التنزيل: }َوِللَِّه اْلِعزَّ
}َمن  َيْعَلُموَن{ )املنافقون: 8( ويقول �شبحانه:  َل  اْلَُناِفِقَي  َوَلِكنَّ 
ُة َجِميًعا{ )فاطر: 10( وبقوله تعالى: }َوَل  َة َفِللَِّه اْلِعزَّ َكاَن ُيِريُد اْلِعزَّ

ِميُع اْلَعِليُم {)يون�ض: 65(. َة ِلّلِه َجِميًعا ُهَو السَّ َيْحُزنَك َقْوُلُهْم ِإنَّ اْلِعزَّ
ب�شرية  والتاأ�شي  الإ�شالم،  باأخالق  التاأدب  الثانية:  القاعدة 

الكرام يف احلوار،  و�شرية �شحابته  و�شلم  عليه  النبي �شلى اهلل 
وخماطبة النا�ض من منطلق الإميان بوحدة النوع الإن�شاين اأوًل، 
قال �شلى اهلل عليه و�شلم:)كلكم لآدم واآدم من تراب(. واملجادلة 
ْكَمِة  بالتي هي اأح�شن ثانيًا، يقول تعالى: }اْدُع ِإِلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِ
َأْحَسُن{ )النحل: 125(، }َوَل  ِبالَِّتي ِهَي  َسَنِة َوَجاِدْلُهم  اْلَ َواْلَْوِعَظِة 

اِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإلَّ ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن{)العنكبوت: 46(. ُتَ
اإلى  وال�شعي  عنه  والبحث  احلق  ن�شدان  الثالثة:  القاعدة 

احلقيقة والتما�شها، والق�شد اإلى ما فيه ال�شالح العام من �شتى 
ومبختلف  ال�شرع،  حمجة  عن  انحراف  فيها  لي�ض  التي  الطرق 
احلافظ  يقول  والــبــالد،  العباد  م�شالح  حتقق  التي  الو�شائل 
العامل  واإفــادة  احلــق،  لك�شف  املناظرة  و�شعت  »اإمنــا  الذهبي: 

الأذكى العلم ملن دونه وتنبيه الأغفل الأ�شعف«.
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الخاتمة:

على الرغم من الطبيعة املت�شعبة للحوار، فاإنه لي�ض تع�شفًا 
جامعة،  �شيغة  ولكن  املجادلة،  يف  مماحكة  اأو  املناظرة  يف 
ولذلك  والتفاعل؛  والتجاوب  التقارب  اأ�شاليب  من  واأ�شلوبًا 
باحلكمة  يت�سف  �أن  �لهادف  �جل��اد  �حل��و�ر  �سروط  من  ف��اإن 
اإلى اهلل  الدعوة  ُتتَّبع  القراآين  ال�شياق  واملوعظة احل�شنة، ويف 
كما  اأح�شن،  بالتي هي  واملجادلة  واملوعظة احل�شنة،  باحلكمة 
َسَنِة  اْلَ َواْلَْوِعَظِة  ْكَمِة  ِباْلِ َربَِّك  َسِبيِل  ِإِلى  }اْدُع  تعالى:  قوله  يف 
وينطبق هذا على  )النحل: 125(.  َأْحَسُن{  ِهَي  ِبالَِّتي  َوَجاِدْلُهم 
احلوار انطباقًا كاماًل، وبهذا املعنى، فاإن احلوار قوة و�شالح 
اأ�شلحة ال�شجال الثقايف واملناف�شة احل�شارية، وهو و�شيلة  من 
و�شرح  لالأمة،  العليا  امل�شالح  عن  الدفاع  و�شائل  من  ناجحة 
ق�شاياها، واإبراز اهتماماتها، وتبليغ ر�شالتها، واإذا كان احلوار 
ال�شرع  مبادئ  من  فاإنه  الإ�شالمية  احل�شارة  يف  ثابتًا  اأ�شاًل 
احلنيف ا�شتنادًا اإلى قوله تعالى:} ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوْا ِإَلى 
َكَلَمٍة َسَواء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َألَّ َنْعُبَد ِإلَّ الّلَه َوَل ُنْشِرَك ِبِه َشْيًئا َوَل َيتَِّخَذ 
الآية  فهذه   .)64 عمران:  الّلِه{)اآل  ُدوِن  ن  مِّ َأْرَباًبا  َبْعضًا  َبْعُضَنا 
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اإلى احلوار  يف عمقها وجوهرها، ويف مغزاها ومعناها، دعوة 
الراقي الهادف.

وعلى هذا فاإن احلوار الذي ندعو اإليه وندخل فيه ونتبناه هو 
الإ�شالم  اأحكام  لأن  العتدال،  روح  الإ�شالم  من  ي�شتمد  الذي 
الكثري من  ووردت  التطرف؛  تنبذ  ت�شودها روح العتدال، فهي 
قوله  منها  هذا،  اإلى  ت�شري  موا�شع خمتلفة  القراآنية يف  الآيات 
النَّاِس{  َعَلى  ُشَهَداء  لَِّتُكوُنوْا  َوَسًطا  ًة  ُأمَّ َجَعْلَناُكْم  }َوَكَذِلَك  تعالى: 
ويف  الإ�شالم،  �شريعة  احلوار يف  فاإن  وهكذا،   .)143 )البقرة: 
مفهوم الفكر الإ�شالمي، هو احلوار الذي ينزع منزع الو�شطية 
الآية  الــقــراآن يف  حــرف  لفظ  دللــة  ا�شتمدادًا من  والعــتــدال، 
ال�شوي ي�شهم يف  الراقية، وباملنهج  بالكلمة  الكرمية، فهو حوار 
تعميق وعي الإن�شان، ويثري فيه القابلية لالقتناع والإقناع ب�شكل 
تدريجي بعيد عن النفعال، معرتٌف لالآخرين بحقهم يف التفكري 
بطريقتهم، وبهذا يوجد املجتمع الإ�شالمي املتوازن الذي يقود 
الآخرين معه اإلى تنمية جوانب اخلري والقيم الإن�شانية امل�شرتكة، 
على احلق.  لريتكز اجلميع  الأخــالق،  التم�شك مبكارم  ويعظم 
حممد  نبينا  على  اهلل  و�شلى  ال�شبيل،  �شواء  اإلى  الهادي  واهلل 

وعلى اآله و�شحبه و�شلم.





الحوار والعالقة بين أتباع األديان
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الحوار والتعاي�ش بين اأتباع الديانات والثقافات

اأ.د. عز الدين اإبراهيم*  

1- من الحرب اإلى طاولة المفاو�شات:

اأوزارهما،  الأخريتان  العامليتان  احلربان  و�شعت  اأن  بعد  اأ- 
احلروب  دوامــة  من  يخرج  اأن  وحــاول  عداء،  ال�شُّ العامل  �ض  تنفَّ
وال�شدامات ال�شيا�شية والع�شكرية، اإلى حالة من امل�شاملة واملهادنة 
املفاو�شات،  مائدة  حــول  باجللو�ض  اخلالفات  وحــل  والأمـــان، 

واإقامة عالقات التفاهم الناعم بني الدول وال�شعوب.
واأ�شبح التوجه ال�شيا�شي املتمدن احلديث هو التفاو�ض ال�شلمي 

وعين  القاهرة  جامعتي  في  درا�شته  اأتم  المتحدة.  العربية  الإمارات  بدولة  الثقافية  ال�شوؤون  م�شت�شار     *
�شم�ض ونال دكتوراه الآداب من جامعة لندن. تقلد عدة مواقع من الإدارات التعليمية والثقافية في عدد من 
�ض علوم القراآن في جامعتي اأك�شفورد  الدول العربية. عمل اأ�شتاذًا لالأدب العربي بجامعة الملك �شعود ، ودرَّ
المن�شورة  كتبه  . من  والح�شارات  الأديان  بحوار  وثيقة  �شلة  له   . المتحدة  بالوليات  اآربور  اآن  وميت�شيجان 

ترجمات اإلى الإنجليزية لعدد من كتب الحديث النبوي. ) م�شر( .
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الدولية  اللقاءات  واإما مبعاونة  اإما مبا�شرة  املتحالفة،  الدول  بني 
من خالل »ع�شبة الأمم« اأوًل ثم منظمة الدول املتحدة اأخريًا.

جمموعة  �شياغة  عنه  انبثق  اأو  التوجه  هــذا  وعا�شد  ب- 
�شعار  ومنها:  الوفاقية،  والــرامــج  وال�شعارات  املفاهيم  من 
التقارب  اأي   Raproachement و  التهدئة  اأي   Détente )الـ 
اأقره الرئي�شان الأمريكي نيك�شون  الودادي( وهو تعبري فرن�شي 
التعاي�ض(  اأي   Coexistence( و�شعار  بريجينيف،  وال�شوفيتي 
يف  طــوره  ثــم  خــوروتــ�ــشــوف،  ال�شوفيتي  الرئي�ض  اأطلقه  الــذي 
 Deng Xiaoping زبوبنبج  دجن  ال�شيني  الرئي�ض  التفا�شيل 
فجعله One Country - Two Systems( )اأي دولة واحدة 
حتت�شن نظامني اقت�شاديني خمتلفني بالإ�شارة اإلى حالة اإقليم 
هوجن كوجن الذي عاد اإلى ال�شني ال�شيوعية مع احتفاظه بالنظام 
نادت  الذي  وال�شفافية(  )النفتاح  �شعار  واأخريًا  الراأ�شمايل(، 
به معظم الدول وبلوره الرئي�ض ال�شوفيتي جوربات�شوف بالتعبري 
الرو�شي )Glasnost(. ولي�ض بعيدًا عن ذلك قيام الحتادات 
واأ�شهرها  الأقــ�ــشــى  ال�شرق  ثــم  اأوًل  الــغــرب  يف  القت�شادية 
)الحتاد القت�شادي الأوروبي( الذي �شبق )الحتاد الأوروبي( 
قيد  زال  ما  الــذي  )العوملة(  �شعار  ثم  قيامه،  يف  ت�شبب  ورمبــا 
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التنقيح حتى ترتا�شى به دول العامل ويوؤدي اإلى تن�شيق تعاونها 
القت�شادي.

منظمة  يف  الأمــن  وجمل�ض  العمومية  اجلمعية  طريق  وعــن 
الدول املتحدة، اأ�شبح خيار )التفاو�ض( واجللو�ض حول الطاولة 
الواحدة هو البديل املختار املرت�شى بني دول العامل، ومع اأن هذه 
الدول  ل تزال حتتفظ باأ�شلحة الردع، وت�شتمر يف تطوير الإنتاج 
الع�شكري، وت�شع اأ�شابعها على زناداتها، فاإن م�شرية التفاو�ض 
والتعاي�ض ت�شري حمفوفة بر�شا ال�شعوب ومتنياتها بعدم اللجوء 

اإلى احلروب.
2- من �شدام الح�شارات اإلى الح�ار الديني والح�شاري:

احلروب  من  ال�شيا�شي  التوجه  مع  يوجد  اأن  طبيعيًا  وكــان  اأ- 
واحل�شاري،  الديني  ال�شعيد  على  م�شابه  توجه  التفاو�ض،  اإلــى 
التوجه بوجود  تبلور هذا  اإلى احلوار. وقد  الت�شادم  بالعدول عن 
ثالثة حماور اأو حوارات رئي�شة هي:  احلوار الن�شراين الإ�شالمي، 
والثقافات،  الأديــان  جميع  اأهل  بني  واحلــوار  احل�شارات،  وحــوار 
والفكرية  الروحية  العالقات  ترميم  اإلى  النهاية  يف  تهدف  وكلها 
واحل�شارية، واإقامة ال�شالم والتفاهم والت�شامح بني الب�شر اأجمعني 

رغم اختالف انتماءاتهم ومعتقداتهم وتنوع ح�شاراتهم.
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ب- ونق�شد مبحور احلوار الن�شراين الإ�شالمي، النداء الذي 
 ،Ecclesiam Suam شدر عن الباب بول�ض ال�شاد�ض، امل�شمى�
يف 6 اأغ�شط�ض 1964م، بناء على مقررات املجمع امل�شكوين الثاين 
والذي  والع�شرون،  الثالث  يوحنا  البابا  تراأ�شه  الذي  للفاتيكان 
يذكر الدين الإ�شالمي باخلري، من حيث دعوته اإلى عبادة اهلل 
الواحد، وما تت�شمنه تعاليمه من عبادات كال�شالة وال�شيام، 
وما يوؤكده من قيم خلقية،  كما نادت مقررات هذا املجمع بن�شيان 
التاأييد  توالى  وقد  والإ�شالم.  الن�شرانية  بني  الت�شادم  ما�شي 
الوفاقي من جممع الكنائ�ض الن�شرانية يف جنيف  النداء  لهذا 
ملتابعة  جادة  اآليات  وو�شعت  اإجنلرتا.  يف  الإجنليكية  والكني�شة 
تنفيذ هذا النداء يف الفاتيكان باإن�شاء )اأمانة ال�شر ل�شوؤون غري 
احلية  العقائد  ذوات  ال�شعوب  مع  احلوار  و)دائــرة  الن�شارى( 

والأيديولوجيات()1(.
جـ - وجتاوب العامل الإ�شالمي مع هذا النداء، ورحب باحلوار 
املقرتح ب�شفة عامة، ولكن اأبرز جتاوب هو ما جاء من اململكة 
قامت  فقد  الليبية.  العربية  واجلماهريية  ال�شعودية  العربية 

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�شالمي يف ال�شعودية بت�شكيل وفد برئا�شة اأمينها 
العام ال�شيخ حممد احلركان وي�شم الدكتور معروف الدواليبي، 
وزار هذا الوفد مراكز احلوار الن�شرانية يف الفاتيكان، وجنيف، 
�شدرت  مدونة،  جادة  حــوارات  وقامت  و�شرتا�شبورج  وباري�ض، 
بالعربية والإجنليزية والفرن�شية حتت عناوين )ندوات علمية( 
 Conferences on Moslem Doctrine and Human( و

.)1()Rights in Islam

كما اأن اجلماهريية العربية الليبية قد نظمت موؤمترًا مو�شعًا 
والباحثني  العلماء  من  مئات  ب�شع  ح�شره  1976م  طرابل�ض  يف 
جمرياته  وو�شف  الفاتيكان  دونــه  وقــد  والن�شارى،  امل�شلمني 
حلقات  عقد  ذلك  وا�شتتبع  1978م،  اأكتوبر  بتاريخ  اإ�شدار  يف 
وندوات حوارية يف عدد كبري من املدن الن�شرانية والإ�شالمية 
على مدى الأربعني �شنة املا�شية. ومعظم هذه احللقات والندوات 
موثقة لدى الن�شارى لوجود الآليات املتخ�ش�شة التي اأ�شرنا اإلى 
اإل  بع�شها، يف الوقت الذي يقل التوثيق من اجلانب الإ�شالمي 
يف الكتابات الفردية التي ت�شمنتها كتب بع�ض العلماء امل�شلمني 

عن احلوار.
1) Conferences on Moslim Doctrine and Human Rights in Islam, Dar al- 
Kitab al- Lubnani, Beitut, 1973.
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د- وقد كانت للحوار الإ�شالمي الن�شراين بال �شك اإيجابيات 
و�شلبيات، �شبق يل اأن كتبت عنها، واأكتفي هنا بذكر اأهمها. فمن 
الإيجابيات ك�شر حاجز التباعد الذي اأعقب احلروب ال�شليبية 
وحركة ال�شتعمار املبطنة ولو جزئيًا بدوافع دينية، ومنها اإن�شاء 
التفاهم  على  ت�شاعد  الفريقني  رجالت  بني  �شخ�شية  عالقات 
وال�شتمرارية، وقيام التعاون بني امل�شلمني والن�شارى يف القيم 
املتفق عليها بني اأهل الأديان واإبرازها يف املوؤمترات الفكرية مثل: 
اأهمية الإميان، والعناية بالأ�شرة، وحتا�شي املنكرات وال�شذوذات 
بالب�شر،  الإ�شرار  لتحا�شي  العلمية  البحوث  وتر�شيد  اخللقية، 
واخللقة  املــرر،  غري  الإجها�ض  من  الب�شرية  احلياة  وحماية 
ولي�ض  واأخريًا  الع�شوي،  وال�شتنبات  ال�شتن�شاخ  من  الإن�شانية 
النوايا،  بت�شفية  امل�شتقبل،  اأجندة حلوارات  اإلى  التو�شل  اآخرًا 
والواقعية يف الآمال، وحذف احلوارات التي تنكاأ اجلروح وتزيد 

الطني ِبلًَّة.
تثري  ح��و�ر�ت  �أحيانًا يف  �لتورط  �حل��و�ر،  �سلبيات هذ�  ومن 
ال�شكوك حول املق�شود من احلوار، هل هو التفاهم اأو التب�شري، 
كتابة  على  حملني  مما  ملمو�شة  نتائج  دون  الزمن  طول  ومنها 
ورقة عمل لإحدى ندوات احلوار عنونتها »بعد اأربعني �شنة من 
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امل�شتقبل«)1(.  وما  اجلــدوى  ما  الن�شراين:  الإ�شالمي  احلــوار 
اإحياء  بالتزامن مع  اآخــرًا وقوع احلــوارات  ولي�ض  اأي�شًا  واأخــريًا 
العداوات مب�شاندة عدد من الدول الن�شرانية وخا�شة الوليات 
حقوق  وجتاهل  معها  والتحيز  لإ�شرائيل  الأمريكية  املتحدة 
العرب. وتطلب الأمر �شنوات طويلة خمزنة قبل اأن ياأتي رئي�ض 
�شجاع هو باراك اأوباما ليبني نيته يف التعامل العادل املتوازن بني 

طريف النزاع وهذا هو اأق�شى املراد منه.
هـ- على اأن نقطة ال�شعف الكرى يف هذا النوع من احلوار 
ُي�شمح  هي فقدان )التعريف( الذي يلزم املتحاورين بحدود ل 
اأحد  ت�شجع  وقــد  الديني،  والتلفيق  التب�شري،  مثل  بتجاوزها 
هالتكروتز  الدكتور  الرنويجي  العامل  وهو  الن�شارى،  الباحثني 
الن�شرانية  بني  العالقة  اأن  فيه  ك�شف   )2( من�شورًا  بحثًا  فكتب 
والإ�شالم بداأت حقيقة مبحاولة )التب�شري( ال�شريح كما ظهر 
�شنة  الهند  تامرام/  وموؤمتر  1910م  �شنة  اأدنــرة  موؤمتر  يف 
1938م، وغريهما. واأعقب ذلك حماولة تب�شريية خمففة ميكن 

1( عز الدين اإبراهيم: بعد اأربعين �شنة من الحوار الإ�شالمي الن�شراني، ما الجدوى وما 
�لم�ستقبل، ط 2، دار الفجر، اأبو ظبي 2006م.

2) Carl f. Hallencreutz, Living Faiths, W.C.O.C, pp. 57 - 71, Geneva 
1971.
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اأن امل�شيح )يعمل من  ت�شميتها )الب�شارة( اعتمادًا على نظرية 
داخل املعتقدات( بق�شد ت�شحيحها، ومقت�شى هذه النظرية هو 
طرح الأفكار الن�شرانية يف مواجهة املتعقدات الدينية الأخرى، 
اإلى  �ــشــتــوؤدي  املــواجــهــة  هــذه  اأن  ظــن  على  الإ�ــشــالمــيــة،  ومنها 
اأو اأي درجة اأخرى من التقريب، فلما مل  الت�شحيح اأو التعديل 
ينجح )التب�شري( ول )الب�شارة(، جاءت فكرة )احلوار(، وعليها 
ر�شحات من الأفكار التي �شبقتها. لذلك فقد حر�ض املحاورون 
الغرب 1976م على �شياغة تعريف قبله  امل�شلمون يف طرابل�ض 
على  القت�شار  اإلى  يدعو  وهو  وم�شلمني،  ن�شارى  من  اجلميع 
املتبادل  والتعامل  باملعتقدات،  امل�شا�ض  وعدم  املعلومات،  تبادل 
ن هذا التعريف فيما بعد مبا تبناه  باملودة والحرتام )1(. ثم ُح�شِّ
ومقره بريوت،  الن�شراين(  الإ�شالمي  للحوار  العربي  )الفريق 
من �شرورة اقت�شار احلوار على حتقيق )العي�ض امل�شرتك( بني 

اأتباع الدينني لي�ض غري.
وميكن القول: اإن م�شرية احلوار الن�شراين الإ�شالمي - كما 
)احلوار(  اأهمية  تاأكيد  يف  اأ�شهمت  قد   - املن�شاأ  باعتبار  �شمي 

1( عز الدين اإبراهيم: كيف نعمل على اإزالة الأحكام الم�شتبقة الخاطئة، �ض 19، مطبعة 
الظواهر، اأبوظبي 1977م.
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بني امل�شلمني والن�شارى، واعتباره اخليار الإ�شرتاتيجي الأوحد 
للعالقات فيما بينهما، وعدم الرتكا�ض يف الت�شادم والتناحر.

3- ح�ار الح�شارات خا�شة:

خالل  خا�شة  احلــ�ــشــارات،  �ــشــوؤون  يف  الباحثون  ُعــنــَي  اأ- 
اأعدادها  العقود الأخرية بدرا�شة احل�شارات العاملية من حيث 
اأبرز  من  بينها.  فيما  عالقاتها  حيث  من  وكذلك  واأمناطها، 
 Oswald Spengler �شِبْنجلر  ــد  اأوزوال الأملــاين  العامل  هــوؤلء 
�لذي قال يف كتابه )�نحطاط �لغرب( �أن �حل�سار�ت �لعظيمة 
وال�شينية،  والهندية،  والبابلية،  امل�شرية،  هي  ت�شع،  الكرى 
والعربية،  والرومانية(،  اليونانية  بها  )ويعني  والكال�شيكية 
احل�شارات  هذه  بني  والأهم  والرو�شية،  والغربية،  واملك�شيكية، 

ثالث هي: الكال�شيكية، والعربية، والغربية.
وجاء من بعد �شِبْنجلر الذي كتب ما كتب �شنة 1918م، علماء 
اآخرون، زادوا العدد اإلى ع�شر، اأو ركزوه يف ح�شارة واحدة على 
الإن�شاين جوهريًا مع تعدد �شوره تعبرييًا،  الفكر  اأ�شا�ض وحدة 
فجعل   Arnold Toynbee الإجنليزي  ُتويْنِبي  اأرنولد  وتو�شع 

احل�شارات اإحدى وع�شرين)1(.
1( ق�شطنطين رزيق: معركة الح�شارة، بيروت، �ض 60 وما بعدها.
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ب- اأما عن عالقات احل�شارات فيما بينها، فهي عالقات 
كتقارب  اجلغرافيا  بحكم  اإمــا  وتكامل،  وتــداخــل،  تعارف 
بحكم  واإمــا  والفر�ض،  العرب  وتقارب  والــرومــان،  اليونان 
التقارب عن طريق الرحالت  اجلهود املبذولة لتحقيق هذا 
ال�شتك�شافية، وقوافل التجارة، ونقل الكتب العلمية وغريها 
)احل�شارة  وتعدُّ  احلــ�ــشــارات،  تاريخ  يف  مف�شل  هو  مما 
العربية الإ�شالمية( مثاًل وا�شحًا لتقارب احل�شارات بالنقل 
والتكامل فيما بينها. وقد ف�شل ذلك الأ�شتاذ اأحمد اأمني يف 
حى الإ�شالم( فبني النقل املتبادل  اجلزء الأول من كتابه )�شُ
مع احل�شارات اليونانية وال�شينية والفار�شية، ومبزج ذلك مع 
الثقافة العربية، ظهرت ال�شيغة املتكاملة للح�شارة العربية 
الإ�شالمية العتيدة، ومل تتحفظ احل�شارة العربية يف النقل، 
واإمنا حتفظت يف اله�شم والتمثُّل مبا يبقي الدين الإ�شالمي 
وما  وم�شتقلة،  متميزة  الإ�شالمية  العربية  والهوية  م�شونًا 
مفتوح،  اخلــريات  من  خــوان  احل�شارات  فعطاء  ذلك  عدا 
ناأخذ منه ما يفيد وندع ما ي�شر، و�شدق ر�شولنا �شلى اهلل 
فهو  اأنى وجدها  املوؤمن،  �شالة  »احلكمة  بقوله:  و�شلم  عليه 

اأحق النا�ض بها«.
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جـ- وقد ظل مفهوم التعدد احل�شاري والتكامل فيما بينهما 
اإذ  ال�شوفيتي،  الحتــاد  انهيار  بعد  1993م،  �شنة  اإلــى  قائمًا، 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ  خرج 
يراجع  ومن  احل�شارات(.  )�شراع  بنظرية  هنتجتون  �شمويل 
النظرية وبعدها يجد  الباحث املذكور قبل كتابته لهذه  كتابات 
اأن الرجل ت�شيطر عليه فكرة )ال�شراع والت�شادم( التي يراها 
قد �شنفت التاريخ الإن�شاين؛ بدءًا بال�شراع بني امللوك واحلكام 
الت�شادم بني  وال�شعوب، ثم  الدول  الت�شادم بني  والأمــراء، ثم 
ال�شراع  واأخــريًا  والراأ�شمالية(،  )ال�شيوعية  الأيديولوجيات 
بني احل�شارات. واقت�شاه ذلك اأن يح�شر احل�شارات يف ثمان 
واليابانية،  والكونفو�شية،  الأمريكية،  والالتينية  الغربية،  هي: 
والهندو�شية، والإ�شالمية، والأرثوذك�شية ال�شالفية، والأفريقية. 
يف  )الغرب  هي  خمت�شرة  بعبارة  احل�شارية  املواجهة  واأجمل 
اختار  ولكنه   The West V. The Rest الآخــريــن  مواجهة 
للمواجهة الفورية اأن تكون بني الغرب والكونفو�شية )وق�شد بها 
ال�شني( وبني الغرب والإ�شالم. واأعطى الأولوية للحالة الأخرية، 
فيكون بذلك قد اأعطى الغرب )عدوًا جديدًا( بعد انهيار العدو 

ال�شيوعي، واإذا اأراد الغرب اأن يتو�شع فال�شني مر�شحة لذلك.
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د- اإن نظرية هنتجتون غري اأمينة اأو دقيقة من حيث ت�شمية 
احل�شارات، وغري مررة من حيث التاأكيد على حتمية ال�شراع. 
فهو اأوًل مل يعتمد يف ت�شنيف احل�شارات على اأي معيار علمي 
مذكور. ولي�ض جتنيًا اأن نراه قد نقل ت�شنيف )�شبنجلر( باإنقا�شه 
هي  يذكرها  مل  التي  واحل�شارة  ثمان.  اإلى  ح�شارات  ت�شع  من 
احل�شارة اليونانية الرومانية التي هي العمود الفقري للح�شارة 
الغربية. كما اأنه غريَّ ت�شميات �شبنجلر فاأطلق على )ال�شينية( 
ت�شمية )الكونفو�شية( واأطلق على الرو�شية ت�شمية )الأرثوذك�شية 
ال�شالفية( ولعله ق�شد بت�شمية الكونفو�شية الرتكيز على ال�شني 
الديانة  وكذلك  كونفو�شيو�ض،  فل�شفة  اأن  مع  اليابان،  وعــزل 
البوذية قد �شاعتا يف ال�شني واليابان معًا. ثم لعله ق�شد بعبارة 
يف  اأ�شباهها  رو�شيا  اإلــى  ي�شم  اأن  ال�شالفية(  )الأرثوذك�شية 
التوجه ال�شيا�شي املتاخمني وكذلك اأهل البلطيق، فالرجل فيما 
يبدو مدفوع باعتبار �شيا�شي، لأن بحثه يف البداية كان تقريرًا 
 Foreign Affairs شيا�شيًا ن�شره يف جملة )ال�شوؤون ال�شيا�شية�
Magazine( ثم حوله اإلى كتاب. واأما ادعاوؤه بحتمية ال�شراع 
يف  ول  ال�شيا�شية  الدورية  مقال  يف  ل  له  يــورد  فلم  احل�شاري  
الكتاب النظري اأي ترير علمي. فلو كان يريد مراجعة التاريخ 
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احل�شاري، فهو تاريخ تعارف وتناقل وتكامل ورمبا تناف�ض بني 
معيارًا  ي�شتخدم  اأن  اأراد  ولو  �شراع.  تاريخ  ولي�ض  احل�شارات، 
�آخر غري �لإ�سقاط �لتاريخي على �مل�ستقبل، فقد كان من و�جبه 

اأن يبني ذلك وي�شوق الأدلة عليه.
رات(،  )مــرِّ باحث  يكون  اأن  اإمــا  الرجل  اأن  نظن  اأن  ولنا 
ــرروا  ــــررات( كــهــوؤلء الــذيــن ب والــتــاريــخ مــلــيء بباحثي )امل
)حرب  بــرروا  الذين  وكذلك  قدميًا  ال�شليبية(  )احلـــروب 
الفكر  اأ�شحاب  �شيكلوجيًا من  اأن يكون  واإما  العراق( موؤخرًا؛ 
وقد  قائمًا يف كل حلظة.  العدوان  يت�شورون  الذين  الت�شاوؤمي 
هنتجتون  �شموا  الذين  الفرن�شيني  الباحثني  بع�ض  ذلك  ذكر 
�شحيفة  اأن  كما   ،)Prophete de Malheur الت�شاوؤم  )نبي 
ال�شوؤون الدولية يف مار�ض �شنة 1966م و�شفت النظرية باأنها 
 Prejudice as a Social Science نظرية للتع�شب امل�شاد
اأن الرجل دعا يف كتاب  ال�شيكولوجي  Theory. ويقوي الظن 

لحق �شنة 2004م، وعنوانه »من نحن: حتديات الهوية الوطنية 
التي قد »تق�شم  اإلى احلذر من الهجرة الالتينية  الأمريكية«، 
الأمريكيني ق�شمني، واحل�شارة ح�شارتني، واللغة لغتني«، وهو 

كالم وا�شح الت�شنج.
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هـ - وجاء الرد على نظرية الت�شادم من العامل الإ�شالمي، يف 
القمة الإ�شالمية الثامنة يف طهران �شنة 1998م، �شمن خطاب 
للرئي�ض حممد خامتي، الذي دعا اإلى )حوار احل�شارات( ل اإلى 
ت�شادمها، وعزز ذلك بعقد مائدة م�شتديرة �شارك فيها الأمني 
العام ملنظمة الدول املتحدة يف مقرها، وتال ذلك �شدور قرار 
اجلمعية العامة للمنظمة بتاريخ 4 نوفمر 1998م باعتبار �شنة 

2001م ال�شنة العاملية للحوار بني احل�شارات.
وما  املا�شي  العقد  طوال  احل�شارية  احلــوارات  وا�شتمرت 
منظمة  العاملي  امل�شتوى  على  بذلك  وُعنيت  م�شتمرة،  زالــت 
العربية  الــدول  جامعة  الإ�شالمي  امل�شتوى  وعلى  اليون�شكو، 
الن�شيط  الثقايف  وخا�شة جهازها  الإ�شالمي  املوؤمتر  ومنظمة 
)الأ�شي�شكو( باهتمام بالغ من الدكتور عبدالعزيز التويجري، 
الذي عقد قرابة ع�شر ندوات، بدءًا مبوؤمتر دويل يف القريوان 
واأوروبا،  املتو�شط  الأبي�ض  البحر  حو�ض  يف  جامعة  اأول  مقر 
عناوينها:  من  والأوروبية  الإ�شالمية  املدن  من  بعدد  ومــرورًا 
احلوار والتنوع الثقايف - احل�شارات من احلوار اإلى التحالف 
والتنوع   - م�شتدامة  مبــبــادرات  احل�شاري  احلــوار  تعزيز   -
الفهم  اأجـــل  مــن  واحلــــوار   - التكامل  اإطـــار  يف  احلــ�ــشــاري 
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واحلوار احل�شاري   - التعاي�ض  اأجل  واحلوار من   - والتفاهم 
وهكذا.   - متغري  عــامل  يف  واحلــوار   - والتنفيذ  التنظري  بني 
التقارب  وجوه  من  وجهًا  تركت  قد  »الأ�شي�شكو«  اأن  اأظن  وما 
احل�شاري اإل وعر�شته للدرا�شة التي �شارك فيها ممثلون من 
»احلوار بني  اأن  هو  �شامل  بو�شف  واأكدته  جميع احل�شارات، 
احل�شارات، هو اختيار ا�شرتاتيجي تفر�شه التحديات الكرى 

التي تواجه املجتمع الدويل«)1(.
تكون  الإ�شالمية،  للمبادرة  ا�شتجابة  العاملي،  املوقف  وبهذا 
الدعوة اإلى ال�شدام قد اأ�شبحت بال م�شداقية، وحلت حملها 

الدعوة اإلى احلوار والتعاي�ض وال�شالم.
المبادرة  وال���ث���ق���اف���ات:  االأدي�������ان  اأت���ب���اع  ب��ي��ن  ال���ح����ار   -4

ال�شع�دية

اأ- تبني مما �شبق اأن العامل الإ�شالمي متجه ب�شدق والتزام 
حتى  املعا�شرة  بدايته  منذ  ت�شمى  الــذي  الديني،  احلــوار  نحو 
)حوار  نحو  وكذلك  الإ�ــشــالمــي(،  الن�شراين  )بــاحلــوار  الآن 
العامل  احل�شارات(. ويف حوار م�شتقل قبل ذلك وبعده يرف�ض 
العنف  اإلى  اللجوء  لدينه  ال�شحيحة  التعاليم  بحكم  الإ�شالمي 

1( د. عبد�لعزيز �لتويجري: من�سور�ت �لأ�سي�سكو عن حو�ر�ت �لح�سارة، �لرباط.
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ال�شباب  من  جمموعات  لأن  ونظرًا  اخلالفات،  حلل  والإرهــاب 
�إرهابية  �أعمال  يف  بالتورط  و�تهمت  ذل��ك  خالفت  قد  �مل�سلم 
مرفو�شة داخل العامل الإ�شالمي وخارجه، فقد انرى املفكرون 
وبيان  الأعــمــال  هــذه  ل�شتنكار  الإ�شالمي  العامل  يف  والعلماء 
اأولهما  جهدين  بذكر  هنا  واأكتفي  الدين.  لأحكام  خمالفتها 
اأحد املنابر  ال�شريف يف م�شر، وهو  �شادر عن اجلامع الأزهر 
الإ�شالمية الكرى يف العامل الإ�شالمي، وذلك بتاأليف كتاب من 
ن�شره  مت  ال�شريف(  الأزهــر  من  للنا�ض  )بالغ  بعنوان  جملدين 
الإ�شالمية  املرجعيات  رف�ض  لتاأكيد  نطاق  اأو�شع  على  وتوزيعه 
لنف�ض  عاملي  علمي  موؤمتر  عقد  وثانيهما  �شورة)1(.  بكل  للعنف 
بتنظيم منظمة  �شنة 2004م،  دي�شمر  الغر�ض يف اجلزائر يف 
الإ�شي�شكو املرتبطة مبنظمة املوؤمتر الإ�شالمي التي ت�شم جميع 

الدول الإ�شالمية.
امل�شلمون  املثقفون  يكف  ل  اجلهدين  هذين  جــوار  واإلـــى 
التلفزيونية  والقنوات  ال�شحافة  عر  التوجه  هذا  دعم  عن 
والندوات الفكرية واللقاءات مع ال�شباب يف اجلامعات ومراكز 

التجمع ال�شبابي.

1( الأزهر ال�شريف: بيان للنا�ض من الأزهر ال�شريف، مطبعة الأزهر، القاهرة 1984م.
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اإن م�شكلة الإرهاب هي م�شكلة اإن�شانية غري مقيدة بدين معني 
اأو �شعب معني اأو ظرف �شيا�شي معني، بل هي تفجر �شبابي يقع 
يف جميع القارات وب�شتى املررات، ومن �شذاجة التحليل ح�شره 
يف العامل الإ�شالمي، مما اأدى اإلى حتفٍظ بل معاداة غري مررة 
حتت عنوان )اإ�شالموفوبيا(، وعالج هذه امل�شكلة مت�شعب ويجب 

اأن تت�شافر جميع الدول على درا�شته والتعاون يف تطبيقه.
فقد  الن�شراين  احلــوار  يف  الإ�شالمي  العامل  دور  واأمــا  ب- 
ا �شابقًا، واأزعم، وقد �شاركت يف  بّينَّ اًء منذ البداية كما  كان بنَّ
عدد غري قليل من ندوات هذا احلوار، اأن العامل الإ�شالمي قد 
تعاون مع العامل الن�شراين على تنقية هذا احلوار من معكراته 
و�شلبياته، وهو الآن حوار لتبادل املعلومات، وتن�شيق املواقف فيما 
التنمية  جهود  يف  اجلــادة  وامل�شاركة  الدينني،  اأتباع  عليه  يتفق 
الجتماعية يف كل مكان، واأخريًا ولي�ض اآخرًا دعم ال�شالم العاملي 

والوفاق بني بني الإن�شان.
اق  ال�شبَّ هو  الإ�شالمي  العامل  كــان  احل�شارات،  حــوار  ويف 
ما  اإلى  ن�شيف  اأن  مفيدًا  يكون  وقد  م�شتدامة.  ب�شفة  واملتابع 
�شبق ذكره، اأن العامل الإ�شالمي قد اأ�شاف اإلى بوتقة احل�شارة 
املعطيات  بع�ض  كله،  العامل  على  تاأثريها  ينكر  ل  التي  الغربية 
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الرئي�شة ومنها: ترجمة الرتاث الهيليني اليوناين واإي�شاله اإلى 
اأوروبــا، وتقدمي ما قد مت من اإجنــازات علمية يف جمال الطب 
والفلك والريا�شيات والفيزياء وغريها، ونقل املبادرة يف اإن�شاء 
وقرطبة  املغرب  يف  القرويني  يف  مناذجها  وعر�ض  اجلامعات 
تن�شاأ  اأن  قبل  م�شر،  يف  الأزهر  وجامعة  العربي،  الوجود  اأثناء 
الثاين  القرن  يف  واأك�شفورد  وباري�ض  وبولونيا  �شالرنو  جامعات 
ع�شر امليالدي)1(. فلما انبثق ع�شر النه�شة الأوروبية وتو�شعت 
احل�شارة الغربية وجامعاتها، كان علينا اأن نغرتف الآن منها، 
اإلى  ويوؤدي  متبادل،  فاحلوار احل�شاري  �شابقًا.  اأعطيناها  كما 

التكامل، ويقلل احتمالت اخلالف واملخا�شمة وال�شدام.
ج- ثم جاءت مبادرة مو�شعة من اململكة العربية ال�شعودية، 
جتتهد يف ا�شتيعاب اجلهود ال�شابقة يف جمالها، وقد اأعلن هذه 
املبادرة من مكة املكرمة �شنة 2008م خادم احلرمني ال�شريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، ثم عززتها رابطة العامل الإ�شالمي 
بتنظيم موؤمتر عاملي يف مدريد يف ال�شنة نف�شها دعي اإليه ممثلون 
فيه عدد من  و�شارك  والثقافات  واملعتقدات  الأديان  عن جميع 

الإ�شكندرية  �شركة  يو�شف،  ن�شيم  جوزيف  ترجمة  الجامعات.  ن�شاأة  ها�شكنز:  �ض.   )1
للطباعة، الإ�شكندرية 1971م.
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وتوجيهها  افتتاحها  و�شارك يف  العامل،  واملفكرين يف  امل�شوؤولني 
وامللك  املبادرة،  �شاحب  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  من  كل 
وكذلك  املوؤمتر  ا�شت�شافت  التي  اأ�شبانيا  ملك  كارلو�ض  خــوان 
ال�شيد خو�شيه ثاباتريو رئي�ض الوزراء، وقد �شميت هذه املبادرة 

ر�شميًا )احلوار بني اأتباع الأديان والثقافات(.
وقد متيزت هذه املبادرة على وجه الإجمال، ب�شدورها من 
ملك لدولة اإ�شالمية حمافظة، وباأنها منفتحة للم�شاركة اجلادة 
الأديــان  يف  الفكرية  واملــدار�ــض  واملــذاهــب  الفرق  مع  املو�شعة 
واملعتقدات والثقافات ولي�شت مقت�شرة على بع�ض منها فقط، 
ل�شمان  امل�شتقبلي  للعمل  واآليات  برامج  و�شعت  باأنها  واأخــريًا 

املتابعة وال�شتمرارية.
د - اأما اأنها �شادرة عن ملك لدولة اإ�شالمية حمافظة، فالأن 
اإما  الغربي،  العامل  من  اأ�شا�شًا  �شدرت  قد  ال�شابقة  اجلهود 
الفاتيكان  يف  متثلت  الن�شراين  للدين  رئي�شة  دينية  مبرجعية 
كاليون�شكو،  ر�شمية  ثقافية  مبوؤ�ش�شة  واإما  الكاثوليكية،  مركز 
تاريخ  وكاأن  الإ�شالمي.  العامل  عن  بع�شها  �شدور  اإغفال  دون 
احلوار كان يحتاج اإلى تكملة طبيعية منتظرة، ب�شدور مبادرة 
روؤ�شائها  من  بارز  رئي�ض  وبل�شان  الإ�شالمي،  العامل  قلب  من 
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والروحي معًا. فتحقق ذلك  الزمني  بالو�شفني  يتحلون  الذين 
ْخم والتكامل التي  بهذه املبادرة التي تعطي م�شرية احلوار الزَّ

كانت حتتاج اإليه.
واأما اأنها مت�شعة �شاملة، فالأن القت�شار على فريق واحد من 
بني الب�شر ل يحقق املطلوب. ومن وجهة نظر العامل الإ�شالمي، 
ل ممانعة يف ذلك، دون تنكر لاللتزامات الدينية لكل م�شارك. 
وهو  فيها،  للتفريط  م�شتعد  وغري  بعقيدته  م�شتم�شك  فامل�شلم 
)اآل  اإِلْســـاَلُم{.  الّلِه  ِعنَد  يَن  الدِّ }ِإنَّ  الكرمي  الــقــراآن  يف  يقراأ 
عمران: 19(، ولكنه يف الوقت نف�شه يعي�ض يف الكون مع اآخرين 
هم  واليهود  فالن�شارى  يخادعهم،  اأو  يتجاهلهم  اأن  ميكن  ل 
»اأهل الكتاب« يف امل�شطلح الإ�شالمي، واملجو�ض - واإن تال�شوا 
وفقًا  معهم  امل�شلمون  يتعامل  والبوذيون،  والهندو�ض   - تقريبًا 
لقول النبي �شلى اهلل عليه و�شلم )�ُشنوا بهم �ُشنة اأهل الكتاب(

احل�شنة،  واملعاملة  بالعدالة  معهم  التعاي�ض  ذلك  ومفهوم   )1(

وامل�شاركة يف اأمور احلياة كاملواطنة والتزاماتها املدنية حيثما 
املعاي�شة  ومتطلبات  واحــد،  وطــن  يف  معهم  امل�شلمون  يعي�ض 
الإن�شانية ال�شحيحة يف املوؤاكلة وامل�شاربة وامل�شاركة يف الأعمال 

1( ال�شيخ ح�شنين مخلوف: �شفوة البيان في تف�شير القراآن، �شورة )الكافرون(.
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والبوذيني  الهندو�ض  اأن  دميغرافيًا  واملعروف  احلياة،  و�شوؤون 
فهل  الأر�شية،  الكرة  �شكان  من   ٪40 قرابة  ي�شكلون  وحدهم 
املعاي�ض  تداخلت  وقد  الأر�ــض،  �شكان  لثلث  الظهر  اإدارة  يجوز 

بالهجرات وال�شفرات.
ع ثالثة ن�شو�ض قراآنية، اأولها قول  ويدعم هذا املفهوم املو�شَّ
اهلل تعالى: }َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِديِن{. )الكافرون :6(، وقد ا�شتقر 
الراأي عند املحققني من العلماء باأن هذه الآية الكرمية عامة غري 
اأنها غري مق�شورة  مة غري من�شوخة، مبعنى  �شة، وحُمكَّ خَم�شَّ
على القوم الذين خوطبوا بها وهم ُكفار قري�ض، بل مفتوحة يف 
اأن  بها  يق�شد  حُمكمة  وكونها  الآخرين،  جلميع  التعاي�ض  اأمور 
تعالى:  اهلل  قول  والثاين  يخالفه،  ما  ينق�شه  ل  م�شتمر  حكمها 
}َوُرُساًل لَّْم َنْقُصْصُهْم َعَلْيَك{. )الن�شاء :164(، مبعنى اأن علمنا 
مبن اأر�شلهم اهلل من نبيني حمدود. ومع اأن ر�شالة النبي حممد 
�شلى اهلل عليه و�شلم جاءت خامتة ومهيمنة على جميع الر�شالت 
الهدي  و�شلهم  مع من  التعاي�ض  ل مينع من  فاإن ذلك  ال�شابقة 
امل�شاملة  يت�شمن  وهو  والثالث  النبيني.  هوؤلء  الإلهي عن طريق 
امل�شلمني.  اإيذاء  يتورطون يف  ل  داموا  ما  الآخرين،  مع  العادلة 
ِفي  ُيَقاِتُلوُكْم  َلْم  الَِّذيَن  َعِن  اللَُّه  َيْنَهاُكُم  }َل  تعالى:  فذلك قول اهلل 
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اللََّه  ِإنَّ  ِإَلْيِهْم  َوُتْقِسُطوا  وُهْم  َتَبرُّ َأن  ِدَياِرُكْم  ن  مِّ ُيْخِرُجوُكم  َوَلْم  يِن  الدِّ
مو�شوع  القول يف  ب�شط  وقد   ،)8 )املمتحنة:  اْلُْقِسِطَي{.  ُيِحبُّ 
)املعاي�شة( ال�شيد حممد ر�شيد ر�شا يف تف�شري املنار ج 6 �شورة 
َوَطَعاُم  يَِّباُت  الطَّ َلُكُم  ُأِحلَّ  }اْلَيْوَم  تعالى:  قوله  وهي   5 اآية  املائدة 

الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِحلٌّ لَُّكْم{.
وجممل القول يف التعامل مع غري امل�شلمني، اأنه ل تفريط يف 
عقيدة الإ�شالم ول م�شادة مع الآخرين يف معتقداتهم اللهم يف 
اإذا  اإطار احلوار الكالمي الالهوتي بني العلماء واملتخ�ش�شني 
ل  حياتية  �شرورة  فهو  املدين  ال�شلمي  التعاي�ض  اأما  الأمر.  لزم 

موجب للتحفظ عليها.
العامل  رابطة  فــاإن  التعاي�ض،  م�شاألة  حل�شا�شية  ونظرًا  هـ- 
يف  والتعاون  التعاي�ض  معنى  لبيان  عمل  ورقة  ت  اأَعــدَّ الإ�شالمي 
الأمور امل�شرتكة، مت عر�شها يف موؤمتر عاملي عقد يف جنيف عام 

2009م. 
�شديد  برتكيز  اأورد  اأن  املقال  هذا  خامتة  يف  املنا�شب  ومن 
ببع�ض  وا�شتيفاوؤها  ذكره  �شبق  مما  امل�شتخل�شة  الأفكار  بع�ض 

الإ�شافات والإي�شاحات.
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عوامل نجاح الحوار بين اأتباع الأديان
اأواًل: في المجال الديني:

عند  وق�شرها  الدينية،  املعتقدات  حول  احلــوار  حتا�شي  اأ- 
ذلك  فاإن  الخت�شا�ض،  اأهل  من  الأثبات  العلماء  على  اللزوم 

اأحرى اأن مينع احل�شا�شيات واحتمالت التنازع واخل�شومة.
ب- عدم امل�شا�ض باأماكن العبادة والعتداء عليها. وقد دعا 
القراآن الكرمي اإلى ذلك، ذاكرًا اأماكن العبادة باأ�شمائها املتعددة 
مع و�شفها باأنها اأماكن لذكر اهلل وتقدي�شه فقال تعالى يف �شورة 
َوِبَيٌع  َصَواِمُع  َمْت  لَُّهدِّ ِبَبْعٍض  َبْعَضُهم  النَّاَس  اللَِّه  َدْفُع  }َوَلْوَل  احلج: 

َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها اْسُم اللَِّه َكِثيًرا{ )احلج: 40(.
وقد �شجل التاريخ اأن املحاولت التي متت لتغيري طبيعة اأماكن 
م�شجد  الأكــر من  اجلــزء  تغيري  ومنها  بخري.  تــاأت  العبادة مل 
اإلى كاتدرائية �شنة 1238م، وحتويل كني�شة  اأ�شبانيا  قرطبة يف 
اإ�شطنبول  يف  الفاحت  حممد  يد  على  م�شجد  اإلى  �شوفيا  �شانت 
ت�شلم منها  اأن هذه املمار�شة اخلاطئة مل  �شنة 1453م، واملوؤمل 
وجود اخلالفات يف  بحكم  الواحد  الدين  داخل  العبادة  اأماكن 

التبعيات الدينية للمدار�ض والفرق واملذاهب.
والقيادية  الفكرية  ورمــوزهــا  الأديـــان  تعري�ض  رف�ض  ج- 
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الكاريكاتورية  الر�شوم  ن�شر  كما ح�شل يف  وال�شخرية  للتجريح 
الرخي�شة وتاأليف الروايات والق�ش�ض التي جترح الأنبياء. حقًا 
�إن حرية �لر�أي و�لتعبري �سرورية، ولكن ب�سرط �أن يكون �لتعبري 
�شحيحًا ومو�شوعيًا وباأ�شلوب جدي ومهذب ور�شني، واأن ُتختار 

له و�شيلة الإعالم اأو الن�شر غري الهابطة.
التي  الأديــان(  املتبادل بني  بوثيقة )الحــرتام  الرتحيب  د- 
اقرتحها واأ�شدرها الفريق العربي للحوار الإ�شالمي الن�شراين 
يف بريوت �شنة 2008م، ودرا�شتها بعناية والنظر يف اعتمادها 

وتبنيها.
ثانياً: في مجال القيم الم�شتركة:

الأ�شا�شية  الوحدة  لكونها  الأ�ــشــرة  رعاية  على  التاأكيد  اأ- 
من  والتنفري  الطبيعي  الــزواج  بت�شجيع  الجتماعي،  البناء  يف 
العالقات العابرة وال�شاذة، و�شيانة الأ�شرة من التفكك، وح�شن 
القربى  وذوي  بالوالدين  الر  ثقافة  واإ�شاعة  الأطفال،  تربية 

و�شلة الأرحام، ورعاية امل�شنني.
ب- التعاون على حماية املجتمع من رذائل التدخني وامل�شكرات 
واملخدرات، وتوفري و�شائل العالج للمدمنني، واإ�شدار الت�شريعات 

التي حتول دون اإ�شاعة هذه الآفات.
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اأنواعه ودرجاته وم�شبباته،  اإدانة العنف والإرهاب بكل  جـ- 
ما وقع منه من قبل القوى امل�شتعمرة واملحتلة لأرا�شي الآخرين، 
منا�شرة  الدولية  املنظمات  ومنا�شدة  الأفـــراد.  يرتكبه  ومــا 
ال�شعوب املعتدى عليها والتي قد يدفعها ال�شطهاد اإلى املقاومة 
امل�شروعة، وحماية ال�شالم بحل اخلالفات الدولية بالعدل وعدم 
الغفلة عن  اأتباع الأديان واجب توجيهي ل جتوز  التحيز، وعلى 

�شرورته وتاأثريه.
وتطوير  لتح�شني احلياة  العلمي �شروري  البحث  ت�شجيع  د- 
يوؤذي  قد  ما  �خ��ر�ع  �إلى  �لبحث  ي��وؤدي  �أل  ب�سرط  �ملجتمعات، 
احلياة  على  العتداء  اإلــى  يف�شي  اأو  الأخــطــار،  وي�شيع  النا�ض 
الب�شرية وكرامة اخللقة الإن�شانية كما يف الإجها�ض غري املرر، 

وال�شتن�شاخ الب�شري، وعبث الهند�شة الوراثية.
ثالثاً: في مجال التعاي�س ال�شلمي الم�شترك:

الأديــان، وخا�شة حينما جتمعهم بالد  اأتباع جميع  اأ- دعوة 
التمتع  حيث  من  )املواطنة(  مبتطلبات  التم�شك  اإلــى  واحــدة، 
ب�شفاتها القانونية، وحقوقها وواجباتها املدنية، واحلر�ض على 
املمار�شات  ويف  املجتمع.  عنا�شر  جميع  مع  الوطنية  املــوؤاخــاة 
الدميقراطية ال�شحيحة ما ي�شمن الت�شاوي يف حقوق املواطنة 
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وواجباتها مع احرتام اخل�شو�شيات الدينية والتقاليد املتوازنة 
جلميع مكونات املجتمع.

ب- دعم التداخل الجتماعي على ال�شعيد الأهلي بامل�شاركة 
يف الأعمال واملهن، و�شوؤون املعي�شة واحلياة، وحتا�شي الع�شبية 

الفئوية، وحل اخلالفات بالتفاهم واحلوار بالتي هي اأح�شن.
جـ - الرتفع عن �شفا�شف الأمور، والن�شغال امل�شرتك باملتطلبات 
الأوبئة  م�شكالت  وعــالج  التنمية،  و�شوؤون  الكرمية  للحياة  العليا 
والأمرا�ض، والكوارث الطبيعية، والفقر و�شعف العدالة الجتماعية، 
والف�شاد الإداري واملايل، والق�شاء على الأمية، واإتاحة فر�ض التعليم 
للجميع، واحلر�ض على ال�شتقرار الوطني وجتنب التغيري يف اأنظمة 

احلكم بالقوة، والتخل�ض من النق�شامات الطائفية.
باأنها  اإ�شارات ل ميكن الدعــاء  اإن ما �شبق ذكره هو جمرد 
جامعة مانعة. ولكنها تتيح الفر�شة ل�شتمرار املدار�شة لتحقيق 
اأتباع الأديان، وتقاربهم، وتعاي�شهم،  الهدف  الأ�شمى من لقاء 
واإيثارهم الوفاق على اخلالف، وحل ما يواجههم كبريًا كان اأو 
ذلك،  غري  اأو  اجتماعيًا  اأو  قانونيًا  اأو  ات�شف  �شيا�شيًا  �شغريًا، 

باحلوار ل ال�شدام، والتفاهم ل املخا�شمة.
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العالقات الإ�شالمية الن�شرانية اليهودية في �شوء 
المبادرة ال�شعودية للحوار

اإدوارد كي�شلر * 

ما زلت اأذكر ال�شاد�ض ع�شر من يوليو من عام 2008، ففي 
ذلك اليوم التاريخي افتتح امللك عبداهلل بن عبدالعزيز املوؤمتر 
العاملي للحوار يف العا�شمة الأ�شبانية مدريد بح�شور امللك خوان 
كارلو�ض ورئي�ض الوزراء الإ�شباين، اإ�شافة اإلى بع�ض ال�شخ�شيات 

املرموقة.  
ومقابلته  املوؤمتر  هذا  بافتتاح  نف�شه  امللك  قيام  اأن  �شك  ول 
�شخ�شيًا للم�شاركني الذين بلغ عددهم مائتي �شخ�ض، وبح�شور 
العالقات  الأديان، وعلى وجه الخ�شو�ض في مو�شوع  الحوار بين  الرائدين في مجال  المفكرين  *  من 
الإبراهيمية  للديانات  وولف  معهد  موؤ�ش�ض  والم�شلمين.  اليهود  وبين  والن�شارى،  اليهود  بين  المعا�شرة 
 St Edmund›s ادموند   �شانت  كلية  وزميل   ،  Woolf Institute of Abrahamic Faiths
 An كيمبردج. األف وحرر ع�شرة كتب، من بينها: )مقدمة في العالقات اليهودية الن�شرانية ، College
 What do? اليهود؟   يعتقد  )ماذا  و:   ،)Introduction to Jewish-Christian Relations

Jews Believe (  .)بريطانيا( .
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عدد من كبار امل�شوؤولني ال�شعوديني، ُيظهر اأن امللك عبداهلل بن 
عبد العزيز ي�شع العالقة بني الأديان على راأ�ض اأولوياته. 

العديد  هناك  الأديــــان،  اأتــبــاع  بــني  بالعالقة  يتعلق  وفيما 
مبادرات   - املثال  �شبيل  على   - منها  ال�شابقة،  املبادرات  من 
امل�شنية  واجلهود  احل�شني،  بن  عبداهلل  امللك  برعاية  اأردنية 
لالأمري احل�شن، عالوة على تلك اجلهود التي قام بها امل�شلمون 
الريطانيون مثل اأمينة اأحمد، مديرة مركز درا�شات العالقات 
الرئي�ض  ح�شني،  وم�شّرف  كمريدج،  يف  اليهودية  الإ�شالمية 

امل�شارك للمنتدى الإ�شالمي الن�شراين.
امللك  قيام  باأهمية  الإقـــرار  علينا  ينبغي  القول  وحقيقة 
ففي  امل�شلمني.  وغري  امل�شلمني  بني  للحوار  بالدعوة  عبداهلل 
خطابه الفتتاحي ملوؤمتر مدريد للحوار بني اأتباع الأديان، قال 
النا�ض يف  اأن يختلف  اقت�شت  �شبحانه  امللك: )اإن حكمة اهلل 
اأديانهم، ولو �شاء جلمع الب�شر على دين واحد، ونحن جنتمع 
الب�شر يجب  اأرادها اهلل لإ�شعاد  التي  الأديان  اأن  لنوؤكد  اليوم 
اأن  للعامل  نعلن  اأن  علينا  لذلك  ل�شعادتهم.  و�شيلة  تكون  اأن 
الختالف ل ينبغي اأن يوؤدي اإلى النزاع وال�شراع، ونقول: اإن 
املاآ�شي التي مرت يف تاريخ الب�شر مل تكن ب�شبب الأديان، ولكن 
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�شماوي،  دين  كل  اأتباع  بع�ض  به  ابتلي  الذي  التطرف  ب�شبب 
وكل عقيدة �شيا�شية(.

ولعل ما اأ�شاف اإلى اأهمية هذا املوؤمتر اأن امل�شاركني مل يكونوا 
من اليهود والن�شارى وامل�شلمني فقط، بل ُوّجهت الدعوة اأي�شًا 
املذاهب  بع�ض  اأن  من  بالرغم  والبوذيني،  وال�شيخ،  للهندو�ض، 
الإ�شالمية ل تنظر للمعتقدات ال�شرقية على اأنها اأديان ولكنها 

ثقافات، وهي نظرة تنزع من هذه املعتقدات قيمها الروحية.
بع�ض  جهود  من  �شتعزز  ال�شعودية  املــبــادرة  فــاإن  وبالطبع 
للقيام  الثقة  ومتنحهم  احلــوار  ميدان  يف  النا�شطني  امل�شلمني 
باملزيد من اخلطوات التي تهدف اإلى اإقامة عالقات اأف�شل مع 
غري امل�شلمني، و�شت�شجع بع�ض امل�شلمني، الذين مل ينخرطوا بعد 

يف احلوار مع اأتباع الأديان، للقيام بذلك.
لقد ك�شفت املبادرة ال�شعودية للحوار اأن امل�شلمني- خ�شو�شًا 
يف منطقة ال�شرق الأو�شط- مقتنعون ب�شرورة احلوار، حتى ولو 
عن  عّر  كما  وامل�شلمني(،  بالإ�شالم  املتعلقة  ال�شكوك  )لإزالــة 
العام  الأمني  الرتكي،  املح�شن  عبد  بن  اهلل  عبد  الدكتور  ذلك 
لكي  ولكن  احلــوار.  عن  يتحدث  وهو  الإ�شالمي  العامل  لرابطة 

يحدث هذا ينبغي اأن تكون هناك زيادة يف التفاهم امل�شرتك. 
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ومن خالل جتربتي م�شاركًا ونا�شطًا واأكادمييًا يف احلوار بني 
اأتباع الأديان خالل اخلم�شة ع�شر عامًا املن�شرمة، فاإنني اأدرك 
اأن احلوار احلقيقي يكون بالجتماع املبا�شر بني الأطراف املعنية 
بالأمر  لي�ض  وهذا  احــرتام،  بكل  الآخــر  مع  والتحدث  باحلوار، 
ال�شهل لأنه لي�ض جمرد اأمر متعلق بالآخر، اأو: اأين يختلف عنا 
باجلدية  الآخر  ياأخذ  احرتامًا  اأي�شًا  احلوار  يتطلب  اإذ  الآخر، 

التي يتوقع الآخر اأن يعامل بها، وهذا اأمر ع�شري جدًا.
)�شفر  يف  وردت  قد  احلـــوار   اأ�ش�ض  فــاإن  لليهود  وبالن�شبة 

الالويني(   19: 34-33:
)اإذا نزل غريب باأر�شكم فال ت�شيئوا معاملته. يجب اأن يعامل 
الغريب الذي يعي�ض معكم كمواطن. اأحبوه كما حتبون اأنف�شكم 

فاإنكم غرباء يف اأر�ض م�شر. اأنا الإله ربكم(. 
 36 خالل  من  عليها  التاأكيد  مت  قد  الغريب  حب  اأهمية  اإن 
مو�شعًا يف التوراة. اإن فهم الآخر يعتمد على الإقرار بالختالف، 
وبعبارة اأخرى ينبغي اأن يكون هناك قبول لتفهم هذا الختالف 

من اأجل معرفة الآخر. 
-1965م(   1878   Martin Buber( بوبر  مارتن  ويوؤكد 
كتابه  خالل  من  احلديث،  الع�شر  يف  احلــوار  رائــد  يعّد  الــذي 
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)اأنا واأنت I-thou( اأن جناح احلوار مع الآخر يقوم على التقاء 
طرفني واحرتام كل طرف منهما لالآخر، وعدم التقليل من �شاأن 

الآخر.
 1906(  Emmanuel Levinas ليفينا�ض  اإمانويل  اأمــا 
اأكرث  فيعّد  بوبر،  مارتن  باأفكار  كثريًا  تاأثر  الذي  1995م(،   -
اليهود املحدثني اإ�شهامًا يف جمال احلوار. وذهب اإلى القول: اإن 
العالقة مع الآخر لي�شت العالقة املثالية للطائفة، اأو التعاطف 
هذه  اإن  بل  الآخـــر،  مكان  يف  اأنف�شنا  ن�شع  خالله  من  الــذي 
العالقة مبثابة اأن الآخر هو نظرينا. ويقول: اإن النظرة لالآخر 
حتتاج اإلى التزام اأخالقي، واإنه عندما ينظر كل �شخ�ض اإلى 
الآخر، فال يرى كل منهما وجه الآخر فقط، بل وجوه الآخرين، 

اأي وجه الإن�شانية. 

الحوار الإ�شالمي اليهودي:
اأقليات  كونهم  م�شرتكة  جتربة  لديهم  واليهود  امل�شلمني  اإن 
دينية يف اأوروبا، فهم نظرًا لذلك يت�شاركون خرات واحتياجات 
مت�شابهة، غري اأن اإخفاق الطرفني يف التعامل مع تاأثريات ال�شراع 

يف ال�شرق الأو�شط ، قد األقى بظالل على العالقة بينهم.
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جناح  يف  اأ�شا�شيًا  اأمــرًا  يعدُّ  الإخفاق  هذا  وراء  ما  فهم  اإن 
تكون  اأن  ينبغي  ولكن  امل�شتقبل،  يف  اليهودي  الإ�شالمي  احلوار 
فمعظم  احلـــادة،  اخلــالفــات  ملعاجلة  حقيقية  مواجهة  هناك 
قد  قــدمي  وعــد  هو  اإ�شرائيل  ــة  دول اإن�شاء  اأن  يعتقدون  اليهود 
حتقق، متمثاًل يف جتميع املنفيني، وتاأ�شي�ض دولة لها مقوماتها، 
و�شمان الأمن املادي والروحي. ولكن بالن�شبة ملعظم امل�شلمني، 
ال�شرق الأو�شط  اليهودية يف منطقة  فاإن الوجود الدائم للدولة 
ميّثل خرقًا دينيًا و�شيا�شيًا. وبالن�شبة لليهود - اأي�شًا - فاإن قيام 
دولة اإ�شرائيل هو نوع من احلرية القومية بعد نحو األفي عام من 
ال�شعف والت�شرد. اأما بالن�شبة للم�شلمني فاإن قيام دولة اإ�شرائيل 
يعّد مبثابة )النكبة(، اإذ مت اقتالع جمتمع اإ�شالمي من جذوره، 
واأ�شبح اأقلية يف بالد كانت تعدُّ )دار الإ�شالم(، ومعظم اليهود 
لليهودية،  العميقة  الدينية  اجلذور  من  ال�شهيونية  يف�شلون  ل 
ول  واليهودية،  ال�شهيونية  بني  يفرقون  امل�شلمني  معظم  ولكن 
يعرتفون بال�شهيونية كجزء ل يتجزاأ من اليهودية، بل ينظرون 

لها كاأيديولوجية )عن�شرية(. 
امل�شلمني  بني  احلــوار  ف�شل  اإلــى  اأدت  التي  الأمــور  بني  ومــن 
جعل  مما  الآخـــر،  الطرف  مبعرفة  طــرف  كل  افتقار  واليهود 
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اأكادميية �شغرية، مثل مركز  اأعماًل مثل التي تقوم بها معاهد 
 Cambridge كمريدج لدرا�شة العالقات الإ�شالمية اليهودية 
 ،Centre for the Study of Muslim-Jewish Relations

من املراكز املهمة لتعزيز التفاهم بني امل�شلمني واليهود، وتعمل 
وتلك  لل�شامية  املناه�شة  الجتاهات  على  الق�شاء  على  اأي�شًا 

.Islamphobia املتعلقة باخلوف من الإ�شالم
درا�شة  مركز  من  م�شلمون  علماء  قــام  املثال  �شبيل  فعلى 
العالقات الإ�شالمية الن�شرانية عام 2008م باإعداد ون�شر اأول 
زعماء  من  يوجه  احلديث  الع�شر  يف  نوعه  من  مفتوح  خطاب 
م�شلمني اإلى اجلالية اليهودية منادين بال�شالم والتفاهم. ُيذكر 
اأن اخلطاب امل�شار اإليه قد اأعدته كل من الدكتورة اأمينة اأحمد 
 Michael Amineh Ahmed Hoti ، وال�شيخ مايكل موم�شا 

Mumisa. ويعد اخلطاب دعوة اإلى العمل الإيجابي البناء الذي 

يهدف اإلى حت�شني العالقات بني امل�شلمني واليهود.
وحتدث طارق رم�شان، وهو اأحد املوقعني على اخلطاب، عن 
اخلطاب  هذا  اأن  حقيقة  )اأعتقد  بقوله:  اخلطاب  هذا  اأهمية 
اإ�شارة ودعوة لنا للدخول يف حوار... ونحن بحاجة اإلى اأكرث من 
)الت�شامح( املتمّثل يف قولك )ميكنني اأن اأعي�ض معك، ولكنني 
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امل�شرتك(.  والحـــرتام  املعرفة  اإلــى  هنا(،  تكون  ل  اأن  اأمتنى 
وو�شف احلوار مع اليهود باأنه )خماطرة ولكنه �شرورة(.

وقد نّوه اخلطاب باحلقب والأماكن التي عا�ض فيها امل�شلمون 
الديانتني.  جمتمع  بني  والتالقح  امللحوظ  وبالتعاون  واليهود، 
ولكن معظم هذا الو�شع قد طغت عليه اأو اختطفته ال�شيا�شات 

احلديثة.
اإن  احلـــوار؟  يف  ُقــدمــًا  واليهود  امل�شلمون  مي�شي  كيف  لكن 
خطوة،  خطوة  يتم  املتبادل  والحــرتام  امل�شرتكة  الثقة  تاأ�شي�ض 
فعلى �شبيل املثال ميكن اأن تكون هناك  زيارات متبادلة منتظمة 
لالأديرة وامل�شاجد، وو�شع ا�شرتاتيجيات ملو�شوعات مثل التمييز 
العن�شري، كذلك دعم حماولة كل طرف احلفاظ على هويته 

الدينية يف جمتمع ي�شجع ال�شري وفق ثقافة الغالبية.
واإذا كانت التحديات التي تواجه احلوار الإ�شالمي اليهودي 
يف  حدث  الــذي  الكبري  التقدم  يف  النظر  فعلينا  �شائكة،  تبدو 
العالقات الن�شرانية اليهودية يف املائة عام املا�شية. ومن املوؤكد 
اأن هناك اأخبارًا اإيجابية ترز يف عامل اليوم فيما يتعلق باملواجهة 
بني الأديان، واحلوار الن�شراين اليهودي، بالرغم من اخلالفات 
لكن  الثقة.  وانعدام  العزلة  من  وقرون عديدة  العميقة  الدينية 
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والتفاهم  الثقة  من  نوع  ببناء  واليهود  الن�شارى  قيام  حقيقة 
املتبادل، ل يعني بالطبع اأن هذا النموذج ميكن تطبيقه بالكامل 
على العالقات بني امل�شلمني واليهود واحل�شول على نف�ض النتائج 
واأحداثًا  ذكريات  يعي�شون  اليوم  واليهود  فامل�شلمون  الإيجابية. 
يحملها  التي  تلك  عن  تختلف  مت�شعبة  تاريخية  وق�شايا  قدمية 
الن�شارى واليهود فيما يتعلق بعالقتهم بع�شهم ببع�ض. وبينما 
كان هناك ما يقرب من قرن من الزمان من احلوار الن�شراين 
اإيجابية ما  اإ�شالمية يهودية  اليهودي املثمر، فاإن بناء عالقات 

تزال يف مراحلها الأولى ومتثل حتديًا جديدًا.
التي  اخلــطــوة  وهــي  الــتــقــارب،  على  نعمل  اأن  علينا  يجب 
الآخر  نرى  حيث  العــرتاف،  اإلى  الزدراء  حالة  من  �شتنقلنا 
كمخلوق خلقه و�شّوره اهلل، والتحول كذلك اإلى عالقة احرتام 

ت�شمى احلوار.
الذين  من  عدد  هناك  املثال-  �شبيل  – على  بريطانيا  ففي 
اعتنقوا الإ�شالم اأ�شبحوا نا�شطني و�شط امل�شلمني الريطانيني. 
 Henry كويليام  وليام  هرني  اأو  اهلل،  عبد  ال�شيخ  هــوؤلء  ومن 
اجلالية  تاأ�شي�ض  يف  فاعاًل  كان  الذي   ،  William Quilliam

امل�شلمة وتنظيمها يف مدينة ليفربول Liverpool يف ت�شعينيات 
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 ،Tim Winter ونــرت  تيم  فــاإن  والــيــوم  ع�شر.  التا�شع  القرن 
الدرا�شات  اأ�شتاذ  مــراد،  احلكيم  عبد  با�شم  اأي�شًا  املعروف 
الإ�شالمية بجامعة كمريدج، يعد من الأ�شوات التي لها وزنها 
يف بريطانيا. ففي حديث له مع طالب مركز كمريدج لدرا�شة 
العالقات الإ�شالمية اليهودية يف م�شجد كمريدج عام 2007م، 
يف  للم�شلمني  احلا�شر  الو�شع  حول  اجلوانب  بع�ض  اإلــى  اأ�شار 

بريطانيا: 
تلك  وتختلف عن  بالية،  مناهج  �ض  تدرِّ الدينية  املدار�ض   •

�ض عن البلدان م�شدر هذه املناهج.  التي تدرَّ
بني  الختالفات  هي  اجلاليات  و�شط  الرئي�شة  امل�شكلة   •

الأجيال واإ�شكالية نقل القيم والثقافة الإ�شالمية لالأطفال. 
العرقية  للهويات  نتيجة  حتــدث  الدينية  الن�شقاقات   •
الع�شر  مبتطلبات  عالقة  ذات  باأمور  مرتبطة  لعالقات  ولي�ض 

احلديث. 
• ال�شعور بنوع من الهوية امل�شرتكة لدى امل�شلمني يف حميط 

مادي ومعاٍد. 
بريطانيا.  يف  يعي�ض  الــذي  لليهودي  ماألوفة  اجلوانب  هــذه 
فكونهم اأقليات، فاإن كالًّ من اليهود وامل�شلمني قد واجهوا نوعًا 
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التمييز يف املجتمع الريطاين وعا�شوا �شعوبات الندماج.  من 
وي�شرتك كل من اليهود وامل�شلمني الريطانيني يف ظاهرة القلق 
بالفوارق  العالقة  ذات  الأمــور  يف  وكذلك  اأبنائهم،  تعليم  حول 
العن�شرية  التوجهات  بروز  القلق من  الأجيال، عالوة على  بني 
يف املجتمع. ولدى كل من امل�شلمني واليهود اأي�شًا نف�ض املخاوف 
من  ك��ل  يكون  �ل��ت��اري��خ،  يف  م��رة  ولأول  ورمب��ا  �ل�سعف  ون��ق��اط 
امل�شلمني واليهود اأقليات يف بلد واحد. لكن يف الوقت احلا�شر، 
فاإن امل�شلمني يف بريطانيا اأكرث تعر�شًا لل�شلوكيات والت�شرفات 

املعادية مقارنة بتعر�ض اليهود لهذه ال�شلوكيات والت�شرفات. 
الأقليات  وبع�ض  امل�شلمني  مع  م�شرتك  جانب  اأي�شًا  ولليهود 
اأن  ينبغي  اأمــور  ــا، وهي  اأوروب بالعالقة مع  يتعلق  فيما  الأخــرى، 
توجد لها احللول. وميكن اأن يوفر البعد الأوروبي يف هذا املو�شوع 
اإطارًا يجد خالله كل من امل�شلمني واليهود طرقًا لكي يتعاي�شوا 
مع اأنف�شهم ويحققوا رغباتهم يف التميز. فعلى �شبيل املثال، يرى 
طارق رم�شان تكوين ما ي�شمى بـ )الإ�شالم الأوروبي( على نهج 
)اليهودية الأوروبية( التي يتطلع بع�ض اليهود لتاأ�شي�شها، ويرى 
اأنها اأمر اأ�شا�ض لندماج امل�شلمني يف املجتمعات الأوروبية بطريقة 

ل يتم معها التخلي عن جوانب الإ�شالم الأ�شا�شية.
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النظر  وجهة  من  حتــديــدًا  اأكــرث  وب�شورة  اأكــرث  ولــالقــرتاب 
يف  العميق  بالتناق�ض  الإقـــرار  اليهود  على  اأن  نــرى  اليهودية، 
عامل اليهودية حول طبيعة احلوار واإمكاناته. واإلى حد كبري يعد 
هذا الأمر مفهومًا من حيث التجارب اليهودية يف ظل الإ�شالم 
املرء هنا تقدمي �شرد  القرون. ول يحتاج  والن�شرانية على مر 
الن�شارى  اأيــدي  على  اليهودية  اجلاليات  م�شري  عن  مف�شل 
والطرد،  بالإكراه،  الن�شرانية  واعتناق  مذابح،  من  عانوه  وما 
وحماكم  والعزل  باأكملها،  جمتمعات  وتدمري  بالقتل،  والتهام، 
واأهوال  املقد�شة،  اليهودية  للكتابات  العلني  واحلرق  التفتي�ض، 

املحرقة التي حدثت يف اأوروبا الن�شرانية يف القرن املا�شي. 
كانت  الإ�شالمي  احلكم  حتت  اليهود  معاملة  فاإن  وباملقارنة 
اأف�شل بكثري، بالرغم من بع�ض التجارب املريرة التي حدثت من 

بع�ض الأنظمة واملتمثلة يف انتهاك و�شع اليهود كاأهل ذمة.
اأما اجلانب الإيجابي فهو اأنه من الوا�شح اأي�شًا اأن الكثري من 
اليهودية، قد نه�شت  للفكر والتجارب  بالن�شبة  الأمور املحورية 
اإليها،  اأ�شرنا  التي  الأحــداث  بها  التي مرت  العقود  نف�ض  خالل 
بالعي�ض  عميقة  ب�شورة  تاأثرت  قد  والتجارب  الفكر  هذا  واأن 
والقيم  لالأفكار  النتقائي  بالت�شّرب  والن�شارى،  امل�شلمني  بني 
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وظل  امل�شيف.  البلد  ثقافة  اإ�شهامات  عر  وكذلك  املحيطة، 
هناك، على مر هذه احلقب، تالزم بني ال�شراع والتعاي�ض.

ومن املهم اليوم الإ�شارة اإلى ُبعد اآخر يف الوجود اليهودي، 
يوؤثر على فكرة احلوار بني اأتباع الأديان. فاليهودية هي ديانة 
مع  بع�شهما  والهوية  العرق  م�شاألتا  وتتداخل  حمــّدد،  �شعب 
بع�ٍض يف هذا اجلانب. فعلى �شبيل املثال من ال�شعوبة ف�شل 
احلوار بني اأتباع الأديان، كممار�شة دينية �شرفة، عن جممل 
الفل�شطيني  الإ�شرائيلي  ال�شراع  واإذا كان  ال�شيا�شية.  الأبعاد 
الأوروبية  الجتماعية  فــالآثــار  امل�شائل،  هــذه  على  ُيهيمن 
اإن  اإذ  �شاأنًا،  اأقــل  لي�شت  الو�شع  هذا  عن  الناجمة  الداخلية 
اأمنها  الديانات الثالث ت�شعى لإيجاد هويتها، ودورها، وحتى 
يف جمتمع يجنح اأحيانًا وبكل قوة، نحو العلمانية. ف�شبح معاداة 
ال�شامية ما يزال يطارد اجلاليات اليهودية يف اأوربا، واخلوف 
عن  الناجت   ،)Islamophobia )اإ�شالموفوبيا  الإ�شالم  من 
املخاوف التي خلفتها العمليات الإرهابية، قد و�شع اجلاليات 
الإ�شالمية يف خطر بالغ. ويف مثل هذه الظروف والأحوال فاإن 
احلوار بني الأديان يحتاج اإلى بعد اإ�شايف من الدعم والت�شامن 

امل�شرتك.
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ولعل اأكرث اجلوانب اأهمية يف العالقات اليهودية الن�شرانية 
اخلا�شة  والإجــــراءات  الوثائق  يف  تتمثل  الأخـــرية،  العقود  يف 
وف�شل  اليهودية،  املحرقة  مع  الت�شالح  حيث  من  بالكنائ�ض، 
 Final Solution الكني�شة يف اتخاذ موقف من احلل النهائي 
)برنامج اإبادة النازيني لليهود يف ظل هتلر(، ناهيك عن تواطوؤ 
الن�شارى يف القيام بهذه املحرقة. اأما التغيري البارز فقد حدث 
الفاتيكان  جمل�ض  مر�شوم  ُن�شر  عندما  1965م  اأكتوبر   28 يوم 
الثاين حول اأتباع الأديان غري الن�شرانية، والذي غرّي من تعاليم 

الزدراء التقليدية �شد اليهودي واليهودية.
وقد وجدت عملية اإعادة تقومي التعاليم الن�شرانية الأ�شا�شية 
حول اليهود واليهودية، طريقها تدريجيًا اإلى الكنائ�ض. واأثمرت 
جهود منظمات حملية وعاملية، مثل جمل�ض الن�شارى واليهود، 
واأتباع  م�شلمني  اأي�شًا  �شملت  التي  الأخــرى،  احلــوار  وم�شاريع 
ديانات اأخرى، اأثمرت يف التخفيف التدريجي من حالت ال�شكوك 
واإلى نوع من تطبيع العالقات. ويف �شبتمر من عام 2000م مت 
العالقة بني  Dabru Emet( حول  بيان ))قول احلقيقة  ن�شر 
الفاتيكان  مر�شوم  على  رّدًا  جاء  الذي  والن�شرانية،  اليهودية 

حول اليهود واليهودية.
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تتناول  التي  البيانات  من  املزيد  اإلــى  الإ�ــشــارة  املهم  ومــن 
 Call العالقات الإ�شالمية اليهودية، مثل بيان )الدعوة للحوار

.)to Dialogue

الإ�شالمية  املجتمعات  بــني  اأقلية  كديانة  لو�شعها  ونــظــرًا 
الديانتني،  جمتمع  مــن  اليهودية  اأخـــذت  فقد  والن�شرانية، 
واأ�شهمت فيهما، يف الوقت الذي احتفظت بهويتها الفريدة. وقد 
كان اأحد تاأثريات هذا التفاعل والتوا�شل التاريخي، الك�شف عن 
اأن اليهود ميكن اأن يدخلوا ب�شهولة يف حوار مع الديانتني كلٍّ على 

حدة، حيث يتم اكت�شاف قوا�شم م�شرتكة مهمة.
يف  ي�شرتكون  والــيــهــود  الن�شارى  فـــاإن  نف�شه،  الــوقــت  ويف 
الن�شو�ض الدينية، اأي الإجنيل، اأو »العهد القدمي«، مع اختالف 
اليهودي  الإ�شرار  لكن  الن�شرانية.  والأعراف  النظم  بع�ض  يف 
بالرتجمة  الوا�شعة  الن�شارى  ومعرفة  الــعــري  الن�ض  على 
الدارجة، متنح انطباعًا خاطئًا يف بع�ض الأحيان اأن هذا الكتاب 

الذي ُيقراأ لي�ض واحدًا.
اإلى الإ�شافات الن�شرانية على )العهد  وينبغي الإ�شارة هنا 
التعاليم  عن  النف�شال  من  عام  األفي  حقبة  واإلــى  اجلديد(، 
الدينية. وحتى يف هذه احلالة الأخرية، فقد كانت هناك اأوقات 
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ح�شل فيها التوا�شل عر القرون، منها رجوع الن�شارى للمعلمني 
تاأثر  وكذلك  العرية،  الن�شو�ض  على  الطالع  اأجل  من  اليهود 
اليهود مبناهج البحث الن�شرانية املعا�شرة، وذلك عادة ب�شبب 
باأنظمة  يتعلق  فيما  اليهودي  الو�شع  عن  الدفاع  اإلــى  احلاجة 

مناهج البحث العقدية املعا�شرة. 
لفتح  الآليات  والن�شارى  اليهود  من  لكل  الإجنيل  ويقدم 
 Bound( :نقا�ض وحوار م�شرتك، كما اأو�شحُت ذلك يف كتابي
كمريدج  جامعة  مطبعة  عــن  الــ�ــشــادر   )by the Bible

الن�شارى، قد  اليهود مثل  فاإن  2004م. لكن، وفوق هذا كله، 
عاي�شوا ال�شطرابات الدينية التي اأعقبت ع�شر التنوير، وهي 
التحديات التاريخية الكرى التي واجهت الن�شو�ض الإجنيلية 
املوؤ�ش�شات  مــن  ال�شلطة  وانح�شار  العالقة،  ذات  والدينية 
بها  يت�شم  التي  والعلمانية  الفردية  نزعة  اإلى  اإ�شافة  الدينية، 

املجتمع الغربي.
اأما فيما يخ�ض العالقة مع امل�شلمني، فاإن اليهود ي�شرتكون 
اللغتني  بني  للت�شابه  نظرًا  الغنية،  اللغوية  املفردات  يف  معهم 
العرية والعربية، اإ�شافة اإلى اأن الفل�شفة اليهودية يف القرون 
اليهودي  ال�شعر  اأما  اإ�شالمي.  و�شط  يف  تطورت  قد  الو�شطى 
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الديني والدنيوي يف القرون الو�شطى فقد كان ناجتًا عن الت�شال 
والتاأثر املبا�شر بال�شعر العربي. ولكن الأمر الأكرث اأهمية هو اأن 
ت�شتند  الإ�شالم،  مثل  مثلها  الكال�شيكي،  �شكلها  يف  اليهودية، 
اإلى نظام، وهو النظام الذي ي�شمل جوانب احلياة كّلها اخلا�شة 
والعامة. وعليه فاإن الدين وال�شيا�شة اأمران ل ميكن ف�شلهما 
عند النظرة اإلى هذا الكون، مما يعني اأن اليهودية والإ�شالم 
يف هذا الإطار لي�شتا ديانتني فقط واإمنا هما )منهج حياة(. 
وميكن الإ�شارة اإلى اأن امل�شائل املتعلقة بالتعامالت اليومية يف 
والطالق  بالزواج  املتعلقة  والأنظمة  الغذاء  نظام  مثل  احلياة 
تعتر مت�شابهة يف  للدخول يف احلروب،  التي تدعو  والأ�شباب 

كلتا الديانتني.
اليهودية تقف يف منطقة  اإن  القول:  الإطــار ميكن  ويف هذا 
و�شطى بني  الإ�شالم والن�شرانية، ت�شلط ال�شوء على كل واحدة 
القرون  يف  اليهود  لعبه  الذي  ذاك  ي�شبه  الو�شع  وهذا  منهما، 
الإ�شالمية  للن�شو�ض  املرتجمني  بدور  قاموا  عندما  الو�شطى 
اللغة  اإلــى  العربية  اللغة  من  والعلمية،  والدينية  الفل�شفية، 
اإلى الالتينية. ومن هذا املنظور  العرية، ومن ثم من العرية 
فاإن اليهودية ميكن اأن تلعب دور الو�شيط يف احلوار ال�شعب بني 
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يكت�شب  وهو حوار  وال�شرق،  الغرب  وبني  والإ�شالم  الن�شرانية 
اليوم اأهمية كرى.

املهمة  يجعل  الأو�شط  ال�شرق  يف  ال�شراع  اأن  من  وبالرغم 
اأكرث �شعوبة، يبقى هناك اأمل، فما دمنا قد حددنا املوقف جتاه 
عن  بع�شنا  والتميز  املعار�شة  اأ�شا�ض  على  املا�شي  يف  بع�شنا 
مع  بع�شنا  عالقتنا  وفق  موقفنا  نحدد  اأن  ميكن  فاليوم  بع�ض، 

بع�ٍض.  
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الحوار بين اأتباع الأديان في الدنمارك

عبدالواحد بيدر�شين*

ل  والــديَّ  اأن  من  وبالرغم  ن�شرانية،  دمناركية  لعائلة  ولــدت 
كل  للكني�شة  الذهاب  يف  املتمثلة  الن�شرانية  الطقو�ض  ميار�شان 
اأ�شبوع، لكن مل ي�شاورين ال�شك يف اأنني جزء من عائلة ن�شرانية. 
القرى  كنائ�ض  اإحـــدى  ــض يف  اأجــرا� قـــارع  لأبـــي  ــان جــدي  ك
بقرع  لأقــوم  الأحيان  بع�ض  يف  معه  اأذهــب  وكنت  الدمناركية، 
اأو    - الوحيد  امل�شجد  اإمام  الآن  اأنني  ويبدو  الكني�شة.  اأجرا�ض 
على الأقل واحد من بني قالئل  يف العامل - الذي �شاعد يف قرع 

اأجرا�ض كني�شة عندما كان طفاًل.
اأت�شاءل  بــداأت  عمري  من  ع�شرة  ال�شاد�شة  بلغت  وعندما     
*  مدير العالقات الخارجية للمجل�ض الإ�شالمي في الدنمارك، واأمين عام العون الإ�شالمي في الدنمارك. 
من  لعدد  مترجم  كوبنهاجن.  مدينة  في  خا�شة  اإ�شالمية  مدار�ض  لثالث  �شابق  ورئي�ض  م�شارك  موؤ�ش�ض 
واإمام وخطيب للجمع والأعياد منذ عام  الدعوة،  نا�شط في مجال  الدنماركية،  للغة  الإ�شالم  الكتب عن 
1997م، م�شارك في العديد من الحوارات في الدنمارك وحول العالم في المو�شوعات المتعلقة بالدين 

والتعاي�ض ال�شلمي. )الدنمارك(. 
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التي  ال�شبابية  الثقافة  عن مكونات ديني، والتي هي عبارة عن 
ترعرعت عليها. فقد كنت اأّكدت ن�شرانيتي عندما بلغت الرابعة 
هذه  لكن  العامل.  من  اجلــزء  هذا  يف  �شائع  تقليد  وهو  ع�شرة، 

املرحلة كانت مليئة بالت�شاوؤلت الكبرية عن احلياة:
من اأين اأتيت؟ وكيف اأ�شري؟ 

وهل هناك اإله؟
 وهل للحياة معنى؟

الكني�شة  عــن  اأتــخــلــى  جعلتني  وغــريهــا  الأ�شئلة  هــذه  كــل   
ذلك  يكن  ومل  عمري.  من  ع�شر  ال�شاد�شة  يف  واأنــا  الدمناركية 
اأبحث  اأن  علّي  اأن  لإدراكـــي  ولكن  الكني�شة،  مع  �شراع  ب�شبب 
لي�ض �شيئًا يورث من  الدين  واأن  عن طريق يل يف هذه احلياة، 

الوالدين اأو املجتمع، لكنه �شيء يجب اأن جتده بنف�شك.
فبداأت  يربطني،  دين  اأي  لدّي  يكن  ومل  �شنوات  عدة  م�شت 
بلغت  وعندما  والفل�شفات.  ــان  الأدي عن  الكتب  خمتلف  اأدر�ــض 
احلادية والع�شرين من عمري بداأت ال�شفر حول العامل، وبقيت 
يف حالة �شفر لأربع �شنوات، كانت بداياتها لأفريقيا، واأم�شيت 
اآ�شيا. كانت  قارة  لدول يف  زيــارات  الأخــرية يف  �شنوات  الثالث 
اإنه خالل  اإذ  الذاتي،  الطويلة جزءًا من تطويري  الأ�شفار  هذه 
والثقافات،  الديانات  خمتلف  من  باأنا�ض  التقيت  الأ�شفار  هذه 
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ولده�شتي الكبرية ولكوين من بلد اأوربي غني فقد التقيت اأي�شًا 
ذلك  مع  لكنهم  فقر،  حياة  يعي�شون  الذين  النا�ض  من  بالكثري 

را�شون بحياتهم.
الفقراء  هوؤلء  يجعل  ما  اأن  واأدرك  اأفكر  الواقع جعلني  هذا 
را�شني عن حالهم هو الدين، لي�ض الدين كفل�شفة ولكن الدين 
كمنهج للحياة. ولذا قررت اأن اأبداأ يف ممار�شة ال�شعائر الدينية 
اأولئك  به  ي�شعر  الذي  الر�شا  بذاك  اأي�شًا  اأ�شعر  اأن  لرغبتي يف 

الذين التقيتهم. 
يف ذلك الوقت كان تفكريي اأنه يجب اأن تكون جميع الأديان 
هذه  اأتباع  بني  الختالف  �شبب  واأن  واحــد،  م�شدر  من  نابعة 
اأنهم حرفوا فيها. واأن هذا التحريف حدث عن طريق  الأديان 
حذف بع�ض الأجزاء من كتب تلك الديانات، ويف بع�ض الأحيان 

باإ�شافة اأجزاء اإليها. هذا الو�شع جعلني اأعتنق الهندو�شية.
ا�شتمر اعتناقي للهندو�شية ل�شنوات كنت خاللها اأذهب حاجًا 
اأنواعها.  مبختلف  للتماثيل  واأركع  الهند،  يف  املقد�شة  لالأماكن 
وعندما رجعت للدمنارك كنت ما زلت متم�شكًا بالهندو�شية التي 
كنت اأعبد فيها عددًا من »الآلهة من الذكور والإناث«. بقيت على 
هذه احلال قرابة عامني اآخرين. ثم ، واأنا يف ال�شابعة والع�شرين 
من عمري، اكت�شفت اأنني اأ�شري يف الطريق اخلاطئ، وا�شتولى 
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علّي �شعور اأن هناك اإلهًا واحدًا يف هذا الكون ، واأنه يجب علّي 
اأن اأبحث واأحتول لعبادة اإله واحد ل ُيرى. 

بعد نحو عام انتهى بي احلال اإلى �شقة يف مدينة كوبنهاجن 
دمناركي،  اأحدهما  ــني،  ــي الأورب امل�شلمني  مــن  ثالثة  يقطنها 
الأولى  الليلة  ويف  اإجنليزيًا.  فكان  الثالث  اأما  نرويجي،  والآخر 
التي اأق�شيها معهم ا�شتيقظت على �شوت النداء لل�شالة وكانت 
ال�شاعة ت�شري اإلى الثالثة �شباحًا. وعندما �شاهدت هوؤلء الثالثة 
نف�شه  الوقت  ويف  الده�شة،  ل�شاين  عقدت  لل�شالة،  ينه�شون 
�شعرت باخلجل، اإذ اإنني كنت اأريد منذ مدة طويلة اأن اأ�شلي، 
لكنني كنت دائمًا اأعبد اهلل يف اأوقات فراغي بعد اأن انتهي من 
جميع رغباتي ولذاتي. يف هذه اللحظة وجدت نف�شي وجهًا لوجه 
اأنا�ض ينه�شون من فرا�شهم لأداء ال�شالة يف وقت يكون  اأمام 
فيه الفرا�ض مكاًنا مغريًا للنوم والراحة. اأديت معهم ال�شالة يف 
ذلك ال�شباح وبداأنا نتحدث عن الدين، واأثناء ذلك بدا وا�شحًا 
يل اأن بحثي الطويل الذي بداأ منذ اثني ع�شر عامًا قد و�شل اإلى 
نهايته. وبعد اأيام قالئل اأعلنت اإ�شالمي واأ�شبحت حياتي ت�شري 

وفقًا ملنهج حياة النبي حممد �شلى اهلل عليه و�شلم.
قد يت�شاءل القارئ الآن: 

ملاذا �شردت هذه الق�شة؟ 
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لقد اأوردت هذه الق�شة لأبني لكل من يقراأ هذه املقالة يف 
حوارًا  متّثل  اأن  ميكن  الفرد  حياة  اأن  كيف  الغرب  اأو  ال�شرق 
بني خمتلف الأديان، حتى واإن بداأ ذلك من خالل ثقافة دينية 
اإنني خ�شت جتربة العي�ض و�شط ديانتني قبل  اأحادية. وحيث 
�أنخرط  �أل  �أعتنق �لإ�سالم، فاإنه �سيبدو من �ملده�س جدً�  �أن 
يف احلوار بني الأديان وطرح خرتي الوا�شعة يف هذا املجال. 
ذلك اأنه ومنذ �شنوات �شبابي الأولى اأتيحت يل فر�شة ال�شفر 
املناطق  جميع  يف  �شداقات  وتكوين  العامل  بقاع  �شتى  اإلــى 
بع�شها  يف  واأقمت  دولة  مائة  قرابة  زرت  ولأنني  زرتها.  التي 
كله  للعامل  اأنتمي  اأنني  قــوي  �شعور  لــدي  تكّون  طــويــاًل،   وقًتا 
من  اأنا�ض  مع  �شداقات  لدّي  ولأن  موطني.  للدمنارك  ولي�ض 
بالن�شبة يل مكاًنا مفيدًا  العامل  اأ�شبح  الأديــان، فقد  خمتلف 
لل�شفر من عام لآخر. لقد �شاركت يف موؤمترات عديدة حول 
احلوار بني الأديان نظمها اأنا�ض من جميع الأديان، وا�شتفدت 
اللقاءات، لي�ض من خالل احل�شور وال�شتماع  كثريًا من هذه 
بامل�شاركني  واللتقاء  املوؤمترات  واحلديث يف هذه  للمتحدثني 
يف هذه املنا�شبات، ولكن من خالل اأخذي لأفكار جديدة معي 
للدمنارك، وكذلك تبادل خراتنا مع اأنا�ض من خمتلف اأنحاء 

العامل.  
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ويف و�شعنا نحن كاأقلية دينية يف الدمنارك فاإنه من املهم اأن 
نحافظ على عالقات طيبة ودائمة مع املنتمني للديانات الأخرى، 
وعلى وجه اخل�شو�ض الن�شرانية التي تعدُّ الديانة الرئي�شة يف 

الدمنارك.
اأن  يجب  كان  اإن  ما  يف  يفكرون  الدمناركيني  معظم  يعد  مل 
يكون هناك حوار بني اأتباع الأديان يف املجتمع اأم ل.  فمثل هذا 
يف  الآن  املطروح  ال�شوؤال  وبقي  م�شت،  ل�شنوات  ا�شتمر  احلوار 

الدمنارك هو:
التي  اجلوانب  وما  فيه؟  نت�شارك  اأن  ميكن  الــذي  القدر  ما 

ت�شاركنا فيها يف الأ�شل؟
تاأ�شي�ض  طريق  يف  اخلطوات  اأولى  ُاتخذت  1995م  العام  يف 
الدمناركية  العا�شمة  يف  م�شرتك  ن�شراين  اإ�شالمي-  مركز  
ُيعّد  الــذي  املركز  لهذا  املوؤ�ش�شني  اأحــد  كنت  لقد  كوبنهاجن. 
يف  الوحيد  وهو  باحلوار،  ُتعنى  التي  املوؤ�ش�شات  اأهم  الآن  حتى 
عن  تاأ�ش�ض  اإنــه  اإذ  كلها،  الأوربــيــة  القارة  يف  ورمبــا  الدمنارك 
طريق التعاون بني  جمموعة من امل�شلمني املخل�شني وجمموعة 
من الن�شارى املخل�شني اأي�شًا، الذين راأوا اأن تتوج اجتماعاتهم 

املثمرة بتاأ�شي�ض هذا املركز.  
العا�شمة  يف  جاذبة  منطقة  يف  الأمــر  ــادئ  ب يف  املركز  تاأ�ش�ض 
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املجموعات  اأن  رغم  كثرية،  علنية  فيه حوارات  واأقيمت  كوبنهاجن، 
امل�شاركة كانت �شغرية ل يتعدى عددها ع�شرة اأ�شخا�ض من امل�شلمني 
والن�شارى كانوا يلتقون عدة مرات يف ال�شنة. وكانت كل جمموعة حتدد 
مو�شوعًا للنقا�ض اأو احلوار؛ واأثمرت هذه احلوارات والجتماعات عن 

اكت�شاف الكثري من الأمور امل�شرتكة بني الطائفتني. 
الذي  الكثري  اأن هناك  للم�شاركني يف هذه احلوارات  تبني  لقد 
يجمع بينها، ال�شوق العميق لإر�شاء اهلل هو نف�شه يف قلوب جميع 
اأنف�شنا  اأدركنا ذلك �شنجد  املوؤمنني على اختالف دياناتهم، واإذا 
م�شرتكني يف اأمور كثرية عك�ض ما يرتاءى لنا عند النظرة الأولى.  

بعد نحو ع�شر �شنوات من ممار�شة املركز لن�شاطاته ، اأ�شبح 
من ال�شعب اأن ي�شتمر يف املكان نف�شه. فامل�شلمون الذين كانوا 
نف�ض  يف  بهم  خا�ض  مركز  بتاأ�شي�ض  قاموا  املركز  يف  ن�شطاء 
املنطقة من املدينة، وهو اأول مركز اإ�شالمي دمناركي ُتقام فيه 
الدرو�ض وخطب اجلمعة باللغة الدمناركية. وملا كان هناك مكتب 
�شاغر يف هذا املركز مت نقل املركز الإ�شالمي امل�شيحي اإلى هذا 

املكتب ليكون �شمن املركز الإ�شالمي.
يف  الأديـــان  بني  احلــوار  بداية  املركز  هــذا  تاأ�شي�ض  يكن  مل 
العمل فيها  التي ي�شبح  الأولى  املرة  الدمنارك، لكن كانت هي 
املركز  حوارات  يف  امل�شاركني  كل  اإن  القول:  وحقيقة  موؤ�ش�شيًا. 
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يفخرون بدينهم، وهي �شفة تالزمنا ونحن على طاولت احلوار؛ 
ول غبار يف ذلك، اإذ ينبغي علينا اأن نكون منفتحني واأمينني حول 
حبنا لديننا. واأعتر نف�شي م�شلمًا غري خمل�ض اإذا مل اأرغب يف 
اأن يرى غري امل�شلمني جمال الإ�شالم، ويقوم تبعًا لذلك بقبوله 
بكامل اإرادته وحريته. واأعتقد اأن معاريف من الن�شارى يف مركز 
احلوار يحملون ال�شعور نف�شه كن�شارى. فهم ينظرون للن�شرانية 
يكونوا  مل  واإذا  الإ�شالم،  اأنــا  اأرى  كما  احلــق،  الدين  اأنها  على 
راغبني يف حتويل نحو الن�شرانية ف�شيكون هذا موؤ�شر على اأنهم 

ل يعريونني انتباهًا واهتمامًا، وهنا تاأتي اأهمية احلوار. 
اأو  هندو�شي  اأو  يهودي  اأو  ن�شراين  اأو  م�شلم  اأي  اأن  وبديهي 
بوذي يحمل �شعورًا اأن معتقده هو احلق، واأن املعتقدات الأخرى 
التي  القواعد  من  بع�ٌض  فهناك  ذلك  اأجل  ومن  كذلك.  لي�شت 
يختلف متامًا  اأن احلوار  اأوًل  نفهم  اأن  فمنها  ينبغي مراعاتها. 
بالتو�شل  توقعات  دائمًا  هناك  املحادثات  ففي  املحادثات.  عن 
اإلى نتائج، اأو اتفاقية اأو ت�شوية ما. اأما يف احلوار فاإن هذا لي�ض 
بال�شرورة ما يتوقعه املتحاورون، اإذ اإن احلوار بكل ب�شاطة يهدف 

اإلى بث اآفاق جديدة يف اأذهان امل�شاركني.
اجللو�ض  عند  ملهمًا  اأمرًا  حقًا  اأجده  �شخ�شيًا  يل  وبالن�شبة 
مع اأ�شخا�ض ينتمون ملختلف الأديان، وحماولة فهم ما يحملونه 
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من اأفكار وروؤى ملا وجدوه يف ديانتهم، واأن اأتبادل معهم الأفكار 
والروؤى اخلا�شة بديني.

يف الدمنارك يعدُّ امل�شلمون اأقلية، ولي�ض لهم اأي تاأثري اأو نفوذ 
ب�شورة  الإعــالم  و�شائل  يف  بالنقا�ض  يحظى  والإ�شالم  �شيا�شي. 
تكاد تكون منتظمة ، ولكن غالبًا ما يكون غري امل�شلمني هم الذين 
يناق�شون املو�شوعات املتعلقة بالإ�شالم. ويف الغالب عندما ي�شارك 
�شبيل  على  ذلك  يكون  الإ�شالم  حول  العام  النقا�ض  يف  امل�شلمون 
الدفاع اأو الرد عما ُيقال حول الإ�شالم اأو امل�شلمني. وراأيي املتوا�شع 
اإذا ما  اأن نكون م�شاركني فاعلني يف املجتمع، وهذا يتم فقط  هو 

اأقمنا عالقات جيدة مع معتنقي الديانات الأخرى يف املجتمع. 
الأمر  فــاإن  اأخــرى  ديانات  يعتنقون  باآخرين  نلتقي  وعندما 
الذي  للتقدم  بالن�شبة  الأحيان مبثابة حتٍد كبري  بع�ض  يبدو يف 
اأحرزناه يف ديننا. وبالن�شبة يل �شخ�شًيا فاإن حياتي كلها عبارة 
عن حوار ديني داخلي، اأو على الأقل الن�شف الأول من حياتي. 
فاأنا اأ�شعر بالفخر باأنني ع�شو يف عدد من املنظمات واجلمعيات 
الدمناركية والدولية التي تركز على عملية احلوار بني الأديان، 
 The Global Network( مثل ال�شبكة العاملية لأديان الأطفال
اليابان  يف  تاأ�ش�شت  والتي   ،)of Religions for Children
، واملنتدى الدمناركي  الأوربي  وتتخذ من مدينة جنيف مقرها 
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 The Danish Muslim( الن�شراين  الإ�ــشــالمــي  لــلــحــوار 
مع  وبالتعاون  وغريهما.   )Christian Dialogue-Forum
عدد  يف  �شاركت   )Unification Church( الوحدة  كني�شة 
من موؤمترات احلوار بني الأديان من جاكرتا اإلى نيويورك ومن 

القد�ض اإلى األ�شكا. 
ولعل اأكرث ما يجعلني اأ�شعر باملتعة هو اأن اأجد الوقت للجلو�ض 
مع علماء من اأديان خمتلفة والتباحث معهم حول الأمور املتعلقة 
بعقيدتهم. وقد �شبق اأن جل�شت قرابة ثالث �شاعات يف بروك�شيل 
وحتاورت مع بوذي ياباين حول البوذية ومفهوم امل�شلمني ملا يحدث 
اأ�شتوعب  اأن  الأمر �شعبًا  يبدو  كم�شلم  وبالن�شبة يل  املوت.  بعد 
املفهوم البوذي ملا ي�شمونه مرحلة ما قبل احلياة الأخرى، بنف�ض 
امل�شلمني  فهم  يف  البوذيون  يجده  الذي  ال�شعوبة  من  امل�شتوى 
ملعنى احلياة الدنيا والنتقال بعدها للحياة الآخرة. لكن على اأية 
حال، ومع هذه الختالفات ، فاإن النا�ض لديهم واجبات م�شرتكة 
يف هذا العامل، فمن واجبهم اأن يعي�شوا ب�شورة طيبة واأن يكونوا 
حمرتمني واأمناء ويعملون على حتقيق اخلري لغريهم على هذه 

الأر�ض. 
يف اأحد الأيام كنت اأخاطب ح�شدًا مكونًا من نحو 300 �شخ�ض 
من خمتلف الديانات يف العامل جاوؤوا للتظاهر من اأجل ال�شالم 
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اأمام حائط املبكى يف القد�ض. كنت اأحتدث لهم عن معنى قوله 
ُشُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم  َوُأنَثى  َذَكٍر  ن  مِّ َخَلْقَناُكم  ِإنَّا  النَّاُس  َها  َأيُّ :}َيا  تعالى 
َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا{ ، واأن اهلل �شبحانه وتعالى لو �شاء جلعل النا�ض 
لكن  واحد.  ودين  واحدة  لغة  واحدة ذات  قبيلة  اأو  واحدة،  اأمة 
اأن نتعلم من هذه احلكمة  اإرادته �شاءت هذا الختالف وعلينا 
الإلهية.  وهناك عند امل�شجد الأق�شى نطق اأحد اأع�شاء الوفود 
امل�شاركة بال�شهادة واأ�شبح م�شلمًا، وبعد دقائق قليلة وعند قبة 
اأي�شًا.  بال�شهادة  الأمريكيات  ال�شابات  اإحدى  نطقت  ال�شخرة 
مرمي  بال�شيدة  تيمنًا  مرمي  ا�شم  ال�شابة  هذه  على  اأطلقُت  وقد 
اأم امل�شيح عليه ال�شالم. لقد اأّثرت هذه الواقعة كثريًا على هذه 

ال�شابة لدرجة اأنها ظلت تبكي ليومني متتاليني. 
ي�شعب  وعظيمة  جمة  منافع  الأديــان  اأتباع  بني  للحوار  اإن 
عدم  هو  للنقا�ض  يخ�شع  اأن  يجب  الذي  الأمر  ولعل  حتديدها، 
وما  احلــوارات.  هذه  مثل  لإجــراء  معار�شتهم  اأو  البع�ض  رغبة 
�شمعته عند حديثي مع اأ�شخا�ض يعار�شون احلوار اأن فئة قليلة 
يوؤثر هذا احلوار �شلًبا على معتقداتهم. لكن  اأن  منهم يخ�شون 
هذا القول ل ميّثل ق�شية ملن قوي اإميانه ، اإذ اإن اللتقاء مع من 
يختلف عنك يف الدين ُيقّوي من اإميانك مبا تعتقده وتوؤمن به . 
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اأ�شبح  الراهن  الوقت  ويف  العامل،  دين كرث يف  رجال  هناك 
لأن   ، الكافية  بالدرجة  م�شموع  غري  الدينيني  الزعماء  �شوت 
الكثري  ولول  القت�شادية.  امل�شالح  حتكمها  الدولية  ال�شيا�شة 
من ال�شد واجلذب وعدم التوافق بني الزعماء الدينيني، لأمكن 
ب�شهولة و�شع اأجندة جديدة للعامل، وهي اأجندة كان ميكن من 
خاللها اأن تاأخذ الأمور املتعلقة بالأخالق مواقع اأكرث تقدمًا مما 
هو عليه احلال يف الوقت الراهن. فعندما تدار الأمور ال�شيا�شية 
�شتختلف  الأمــور  فاإن  فقط،  املالية  امل�شالح  خالل  من  واملالية 
عما هي عليه الآن ، ولي�ض هناك دين يقر ما جتري عليه الأمور 
الأغنياء  بني  الكبرية  بالفجوة  يتعلق  فيما  احلا�شر  الوقت  يف 
العقالء بع�شهم مع بع�ض  اإذا جل�ض  ، ولكن  والفقراء- مثاًل - 

دون خوف من الآخر ف�شيكون �شوتهم م�شموعًا.
جميع  خمل�شًا  اأدعــو  كوبنهاجن  يف  املتوا�شع  موقعي  ومــن 
الزعماء الدينيني من خمتلف اأنحاء العامل لكي ياأخذ كل واحد 
بيد  الآخر من اأجل معرفة الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك بينها، 

وهو ما �شيخدم م�شتقبل هذا العامل الذي نعي�ض فيه جميعًا.
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المعرفة بالإ�شالم وتعزيز الحوار بين اأتباع 
الأديان في اليابان

 د. كينتا كا�شاي*

على الرغم من اأن اليابان ارتبطت بعالقات جتارية وثقافية 
ال�شرق  ومنطقة  اآ�شيا  قــارة  يف  الإ�شالمية  املناطق  بع�ض  مع 
اأو  الأو�شط منذ قرون خلت، واأن اأعداد امل�شلمني الذين يزرون 
بع�ض  هناك  اأن  اإل  مطردة،  ب�شورة  تزداد  اليابان  يف  يقيمون 
الأ�شباب التي اأعاقت الفهم ال�شحيح لهذا الدين. وهذا بدوره 
قلل من فر�ض اإقامة حوار مبني على الفهم امل�شرتك للح�شارة 

الإ�شالمية واحل�شارة اليابانية. 

المتعلقة  بالبحوث  مهتم  طوكيو.  في  الأديان  معلومات  مركز  في  باحث  طوكيو،  جامعة  من  دكتوراه    *
 Keywords for الدينية  للدرا�شات  )مداخل  بحوثه:  من  الم�شترك.  الدعم  و�شبكات  بجمعيات 
 .)Muslim network in Japan (، و:)موؤ�ش�شات الم�شلمين في اليابانReligious Studies

)اليابان(. 
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امل�شلمني  اأعداد  زيادة مطردة يف  العام 1990م حدثت  منذ 
الإح�شائيات  لبع�ض  ووفقًا  لليابان.  الزائرين  اأو  املهاجرين 
الوطنية عن الهجرة، هناك اأكرث من 50 األف م�شلم يف اليابان. 
يفهم  الياباين  ال�شعب  اإن  القول:  ميكن  فال  العموم  وجه  وعلى 
هوؤلء  بني  امل�شرتك  التفاهم  ت�شجيع  اأجل  ومن  الإ�شالم جيدًا. 
عن  املنا�شبة  املعرفة  ن�شر  املهم  فمن  واليابانيني،  امل�شلمني 

الإ�شالم. 
املعلومة عن  بن�شر  نقوم  واأين  ومتى  ال�شوؤال هو:كيف  ويبقى 

الإ�شالم لليابانيني؟  
�شاأحتدث هنا باإيجاز عن تاريخ الإ�شالم يف اليابان لتو�شيح 
نوع الحرتام الذي يكنه اليابانيون حل�شارات ال�شرق الأو�شط، 
ت�شكل  قد  بالغمو�ض  املحفوف  القلق  بع�ض  اأن  كيف  وتو�شيح 
حول امل�شلمني ب�شبب التغطيات الإعالمية الكثرية لل�شراعات. 
و�شاأناق�ض كذلك التغري الذي حدث يف الدور الذي يلعبه املركز 
تغيري  اإلى  اأدى  قد  التغيري  اأن هذا  وكيف  اليابان  الإ�شالمي يف 
اأن  كيف  ثالثًا  و�شاأو�شح  وامل�شلمني.  اليابانيني  بني  العالقة  يف 
نق�ض املعرفة واأن�شاف احلقائق ميكن اأن توؤدي اإلى فهم منحاز 
املبنية  الإعالمية  التغطيات  عن  ناجت  اأمر  وهو  الإ�شالم،  حول 
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على ال�شورة النمطية ) اإن مل تكن ال�شورة املحايدة(، والعدد 
لتالميذ  احلــايل  املنهج  يف  الدرا�شية  ال�شاعات  من  املــحــدود 

املدار�ض يف اليابان. 

االإ�شالم والم�شلم�ن في اليابان

ارتبط اليابان بعالقات ثقافية مع الدول الآ�شيوية عر »طريق 
احلرير«. وترجع اأقدم �شور التعرف الياباين على منطقة ال�شرق 
الأو�شط اإلى مقال كتبه اأحد الفر�ض الذين زاروا اليابان.)1( كان 
ال�شعب  ويكن  616م.  عام  من  يوليو  من  ع�شر  ال�شاد�ض  يف  ذلك 

الياباين احرتامًا حل�شارات ال�شرق الأو�شط قبل الإ�شالم وبعده.
اأول  تاأ�شي�ض  بداأ مع  اليابان  امل�شلمني احلديث يف  تاريخ  لكن 
1931م،  عــام   Nagoya ناجويا  م�شجد  هــي  م�شاجد،  ثالثة 
 Tokyo طوكيو  وم�شجد  1935م،  عــام   Kobe كوبي  وم�شجد 
عام 1939م. اأ�ش�ض هذه امل�شاجد لجئون اأتراك من التتار كانوا 
قد هربوا من الثورة الرو�شية، ومعظمهم مناه�شون لل�شيوعية. 
املدن  هذه  يف  امل�شلمني  من  كافيًا  عــددًا  هناك  اأن  يو�شح  وهذا 

1) In Nihon Shoki, the oldest work of Japanese myth, legends and 
chronicles
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اأ�ش�ض امل�شلمون يف هذه املدن عالقات  لإدارة هذه املرافق. وقد 
�شداقة حميمة مع اليابانيني �شواء كانوا اأفرادًا اأو موؤ�ش�شات اأو 
باأ�شواق  اهتمامًا  املثقفني  من  عدد  واأبدى  �شيا�شية،  جمموعات 
اعتر  الثانية  العاملية  احلرب  وقبل  ومواردها.  الآ�شيوية  القارة 
بع�ض اليابانيني املرموقني، مثل رئي�ض الوزراء الأ�شبق �شنجريو 
 Shumei والعامل �شومي اأوكاوا ، Senjuro Hayashi هايا�شي
Okawa ، اأول من ترجم معاين القراآن الكرمي للغة اليابانية، اأن 

هذه العالقة بني امل�شلمني وال�شعب الياباين عالقة مفيدة من اأجل 
القارة  يف  لل�شيوعية  مناه�شة  �شبكات  وتاأ�شي�ض  املعلومات  جمع 
الآ�شيوية من خالل امل�شلمني. وا�شتطاع اجليل الأول من اليابانيني 
الذين اعتنقوا الإ�شالم التعلم من احل�شارة الإ�شالمية واأ�شهموا 

يف اأن ت�شبح اليابان مركز قيادة للرخاء يف �شرق اآ�شيا.
تبعها  وما  الثانية  العاملية  اليابان يف احلرب  وب�شبب هزمية 
اأ�شاب  واملثقفني،  ال�شا�شة  لبع�ض  ُتهم جرائم حرب  من توجيه 
الفتور العالقة بني امل�شلمني واليابانيني. لكن وخالل فرتة النمو 
يف  امل�شلمني  الطالب  من  الكثري  در�ــض  لليابان،  القت�شادي 
اجلامعات اليابانية. وقد اأ�ش�ض الدكتور �شالح مهدي ال�شامرائي، 
الذي ح�شل على  درجة الدكتوراه يف الزراعة من جامعة طوكيو، 
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املركز  اأ�شبحت  والتي  1961م،  عام  امل�شلمني  الطالب  رابطة 
يف  الإ�شالمي  املركز  ثم  ومن  1966م،  عام  الــدويل  الإ�شالمي 
اليابان عام 1974م. ومن ح�شن ال�شدف اأن العام الذي تاأ�ش�ض 
فيه املركز كان هو العام نف�شه الذي �شهد العامل فيه ما ُعرف 
بـ »باأزمة النفط«، اإذ بداأت الرغبة عند الكثري من اليابانيني يف 
معرفة املزيد عن الإ�شالم لأنهم يرون اأن الإ�شالم هو دين دول 

ال�شرق الأو�شط املنتجة للنفط.
وتهدف ر�شالة املركز الإ�شالمي يف اليابان اإلى دعم اليابانيني 
املنا�شبات  اإقــامــة  خــالل  من  وذلــك  الإ�ــشــالم  يعتنقون  الذين 
واإنــ�ــشــاء مقرة  الإ�ــشــالم،  الكتب عــن  وتــرجــمــة  الإ�ــشــالمــيــة، 
للم�شلمني. وامتاز طالب املركز مبهارات لغوية كبرية من خالل 
حافظ  كما  الأ�شلية.  ولغاتهم  والعربية  اليابانية،  للغة  اإتقانهم 
الطالب على عالقات �شداقة طيبة بني املجتمع الياباين والعامل 
الإ�شالمي، ولذا كان املركز م�شدرًا لتقدمي الدعم للم�شلمني يف 
املركز  وقام  لليابانيني.  الإ�شالمية  املطبوعات  وتقدمي  اليابان، 
 Chuo University �شو  جامعة  مع  بالتعاون  1977م،  عــام 
اليابانية، ورابطة العامل الإ�شالمي التي تتخذ من مكة املكرمة 

مقرًا لها، بعقد موؤمتر حول النظام لقانوين يف الإ�شالم.
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حقبة الت�شعينيات الميالدية: نقطة تح�ل

بداأ الدور الذي يقوم به املركز الإ�شالمي يف اليابان يقل �شيئًا 
ف�شيئًا مقارنة بال�شابق، وال�شبب يف ذلك يعود اأوًل اإلى اأن فرتة 
الرتكيز على التنوير الأكادميي عن الإ�شالم بوا�شطة امل�شلمني 
يف اليابان قد انتهت، وبداأ امل�شلمون بالرتكيز اأكرث على حياتهم 

اخلا�شة كم�شلمني يقطنون اليابان. 
يف  وتفرقهم  امل�شلمني  انت�شار  فهو  ــر  الآخ ال�شبب  اأمــا 
اليابان  يف  امل�شلمني  تركيبة  حتى  اليابان.  اأنحاء  خمتلف 
لزيارة  ياأتون  الذين  امل�شلمون  كان  ال�شابق  ففي  اختلفت، 
اليابان وال�شتقرار فيه، هم النخبة املثقفة ذات املوؤهالت 
لكن  الثقافتني.  بني  الفجوة  بردم  يهتمون  الذين  العالية، 
ازدهـــارًا  اليابان  فيها  �شهد  امليالدية  الثمانينات  حقبة 
اأجل  من  لليابان  ياأتون  امل�شلمون  واأ�شبح  كبريًا  اقت�شاديًا 
الإ�شالم  اإن  وحيث  وال�شتثمار.  العمل  فر�ض  ا�شتك�شاف 
فاإن  اجلـــريان،  بــني  احلميمة  العالقة  مفهوم  على  يــوؤكــد 
مع  يختلطون  اأنف�شهم  وجــدوا  اليابان  يف  امل�شلمني  غالبية 
دول  مع  اأي م�شلحة جتارية  لديهم  لي�ض  الذين  اليابانيني 
جنبًا  يعي�شون  اليابانيون  وهوؤلء  الأو�شط.  ال�شرق  منطقة 
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اهتمامهم  ولكن  كجريان،  امل�شلمني  جمتمع  مع  جنب  اإلى 
مبعرفة الإ�شالم مل يكن كبريًا.

للم�شلمني يف  بالن�شبة  الت�شعينيات نقطة حتول  وكانت بداية 
اليابان.

ففي العام 1989م قامت وزارة العدل اليابانية باإلغاء التاأ�شرية 
مع باك�شتان، الأمر الذي جعل الكثري من الباك�شتانيني يقررون 

البقاء يف اليابان.
ويف العام 1992م قام امل�شلمون الباك�شتانيون بتاأ�شي�ض م�شجد 
»اي�شنواري Ichinowari Mosque«، وهو اأول م�شجد يتم بناوؤه 

عن طريق الترعات من امل�شلمني املحليني.   
فقط  اأماكن  اأربعة  هناك  كانت  امل�شجد  هذا  تاأ�شي�ض  وقبل 
للعبادة حول مدينة طوكيو، اأما الآن فهناك اأكرث من ثالثة ع�شر. 
ولعل تاأ�شي�ض هذه امل�شاجد يف اأماكن متفرقة يو�شح نية امل�شلمني 

العي�ض يف تناغم مع جريانهم اليابانيني. 
ويختلف الذين اأ�ش�شوا هذه امل�شاجد اجلديدة عن �شابقيهم 
من امل�شلمني الذين ا�شتقروا يف اليابان، فهم لي�شوا اأكادمييني، 
اإن معظمهم جتار  بل  �شيا�شية،  توجهات  اأو ذوي  اأو مهند�شني، 
اأو عمال يعملون من اأجل توفري لقمة العي�ض لأ�شرهم املوجودة 

معهم يف اليابان.
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المزيد من المعرفة .. المزيد من �ش�ء الفهم؟

على  كثب  عن  تعرف  قد  الآن  الياباين  ال�شعب  يكون  اأن  ينبغي 
املوا�شالت  مثل  املــدن،  يف  واملــرافــق  املــراكــز  بع�ض  يف  امل�شلمني 
واأ�شبح  والعمل.  ال�شكن  اأماكن  وحتى  الت�شوق،  ومراكز  العامة، 
يختلط  الإ�شالم،  تعاليم  يعرف  ل  الذي  العادي،  الياباين  الفرد 
الكثري  يعرفون  ل  امل�شلمني  فاإن  اأخــرى  ناحية  ومن  امل�شلمني.  مع 
تفاهم  لتاأ�شي�ض  فهناك حاجة  ولذا  الياباين،  املجتمع  عادات  عن 
م�شرتك. وقد بذل املفكرون املهتمون بالدرا�شات الإ�شالمية كل ما 
الإ�شالم. وعالوة على املعلومات  اليابانيني عن  لتنوير  يف و�شعهم 
عن تاريخ الإ�شالم وتعاليمه، وزع هوؤلء املفكرون مطبوعات خمتلفة 
تتناول الطبيعة امل�شاملة وعالقات التعا�شد بني امل�شلمني. ومع ذلك 

فال�شعب الياباين ما يزال يحمل انطباعات �شالبة عن الإ�شالم. 
– يف  املثال  �شبيل  – على  به  القيام  الذي يجب  وما  ملــاذا؟ 

جمال التعليم؟
 Takaaki مات�شوموتو  تــاكــاكــي  ــام  ق 2003م   عــام  يف 
العليا  بــاملــدار�ــض  الــعــامل  تــاريــخ  اأ�ــشــتــاذ   ،Matsumoto

اليابانيني  الطالب  و�شط  درا�شة ميدانية  باإجراء  اليابانية، 
اأو عدم فهم  يف املدار�ض العليا. تركزت الدرا�شة حول فهم 
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هوؤلء الطالب لالإ�شالم. وك�شف ال�شتبيان، الذي �شمل عينة 
من 1670 طالبًا، عالقة مثرية بني معرفة الإ�شالم والنطباع 
ال�شلبي املكون حوله. فالطالب الذي مل تكن لديه معرفة اأو 
كانت معرفته حمدودة بالإ�شالم ل يحمل الكثري من النطباع 
لديه معلومات كثرية  الذي  الطالب  اأما  الدين،  ال�شلبي عن 
الإ�شالم  �شلبية عن  اأنه يحمل �شورة  فات�شح  الإ�شالم،  عن 
على  الإعـــالم  و�شائل  تركيز  خــالل  مــن  رئي�شية  وب�شورة 
الأن�شطة املتطرفة وتلك التي تت�شم بالعنف والتي ت�شدر من 

بع�ض امل�شلمني. 
حاول الباحث حتديد الطالب الذين لديهم رغبة يف معرفة 
اأهم مكان  تدور حول:  اأ�شئلة  ثالثة  توجيه  الإ�شالم من خالل  
اأجاب  وقــد  املقد�ض.  وكتابه  وموؤ�ش�شه،  الإ�ــشــالم،  يف  مقد�ض 
648 من الطالب ب�شورة �شحيحة عن الأ�شئلة الثالثة، واعتر 
بالإ�شالم.  اأو املعرفة  الرغبة  اأن هوؤلء الطالب لديهم  الباحث 
وقد كانت اإجابات هذه الفئة �شحيحة ملعظم الأ�شئلة التي وردت 
يف ال�شتبيان، مثل: �شيام �شهر رم�شان، وعدم تناول امل�شكرات، 
والزواج باأربع ن�شاء. لكن هذه الفئة اأجابت اإجابات خاطئة عند 
اإله  هل  عرب؟  امل�شلمني  معظم  هل  مثل:  الأ�شئلة  بع�ض  توجيه 
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امل�شلمة  املراأة  وهل  والن�شارى؟  اليهود  اإله  نف�شه  هو  امل�شلمني 
ملزمة بتغطية ج�شدها بالأ�شود؟

وحلل الباحث النطباع العام للطالب، وخل�ض اإلى اأن هوؤلء 
الطالب يعتقدون اأن:

والقليل من  الأوامـــر  من  الكثري  به  مقيد  ديــن  الإ�ــشــالم   •
احلرية مقارنة بالأديان الأخرى.

جلميع  �شامل  وغــري  الفهم  و�شعب  غريب  ديــن  الإ�ــشــالم   •
جوانب احلياة.

• امل�شلمون غري مت�شاحمني وعدوانيني.
وميار�شون  ال�شحراء  ي�شكنون  ملتحون  رجــال  امل�شلمون   •

التفرقة بني اجلن�شني.
ويعتقد الباحث اأن اأ�شباب هذه النطباعات ال�شلبية تعود اإلى 
الأخبار والتقارير ال�شلبية الكثرية عن امل�شلمني ، مثل تلك التي 

تتناول الأعمال الإرهابية.

اليابان والح�ار بين اأتباع االأديان

مما �شبق يت�شح اأنه على الرغم من اأن امل�شلمني قد احتفظوا 
بعالقات جيدة مع ال�شعب الياباين، واأن اليابانيني يحملون نوعًا 
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من الحرتام نحو ح�شارة منطقة ال�شرق الأو�شط، اإل اأن الفتقار 
اأمام فهم  �شكل عائقًا  قد  الإ�شالم  ال�شحيحة عن  املعرفة  اإلى 

هذا الدين. وهذه احلقيقة حتتاج اإلى حوار متعمق وم�شتمر. 
ومن املعلوم اأن احلوار يتطلب وجود ثقة، واأن بناء الثقة بني 
حوار.  اأي  لنجاح  و�شروريًا  مهمًا  م�شبقًا  �شرطًا  يعّد  ال�شعوب 
�شراكات  بناء  اإلــى  ــان  الأدي اأتباع  بني  احلــوار  يــوؤدي  اأن  وميكن 
جديدة ، وجعل امل�شاركني يف هذا احلوار يتعاملون مع التحديات 

اجلديدة كمجموعة واحدة.
   والذي يبدو اأن اليابانيني تواقون للحوار مع العامل الإ�شالمي. 
فعلى �شبيل املثال، كان وزير اخلارجية الياباين الأ�شبق، يوهي 
كونو Yohei Kono ، الذي ح�شر املوؤمتر الدويل حول ال�شكان 
قد  1994م،  عام  من  �شبتمر  يف  القاهرة  يف  املنعقد  والتنمية 
اأ�شار اإلى »احلوار بني احل�شارات« مع العامل الإ�شالمي  هو من 

الأمور التي ترغب بالده الدخول فيها من خالل تعاون بناء.
عبداهلل  امللك  ال�شريفني،  احلرمني  خــادم  اأن  بالذكر  وجدير 
ابن عبدالعزيز، كان قد اأعلن اأول مرة عن دعوته للحوار بني اأتباع 
الأديان عندما التقى الوفود امل�شاركة يف منتدى حوار احل�شارات بني 

اليابان والعامل الإ�شالمي، الذي ُعقد يف اأبريل من عام 2008م. 
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ال�شعودي: )اأرغب يف الدعوة  العاهل  يف ذلك الجتماع قال 
اإلى موؤمترات للحوار بني الأديان من اأجل حماية الإن�شانية..( ، 
وكان امللك ي�شري اإلى  حمادثاته يف روما يف نوفمر 2007م مع 

 .Pope Benedict XVI البابا بينديكت�ض ال�شاد�ض ع�شر
كما اأن الروفي�شور يوزو اإيتاجاكي Yuzo Itagaki ، رئي�ض 
للحوار  الرابع  املوؤمتر  الياباين ح�شر  الإ�شالمي  منتدى احلوار 
بني اأتباع الأديان الذي نظمته رابطة العامل الإ�شالمي يف جنيف 
املوؤمتر.  جل�شات  من  واحــدة  وتراأ�ض  2009م.  �شبتمر   30 يف 
 Kuniaki Kuni وح�شر املوؤمتر اأي�شًا من اليابان كونياكي كوين

رئي�ض رابطة معابد �شنتو Shinto يف اليابان.
ولدى خماطبته املنتدى الرابع حلوار احل�شارات بني اليابان 
والعامل الإ�شالمي، والذي ُعقد يف تون�ض يومي 13 و14 من يناير 
جتاوز  اأهمية  على  اإيتاجاكي  يــوزو  الروفي�شور   اأكــد  2006م، 
اخلالفات التي رمبا تواجه امل�شاركني يف هذه املنتديات. وعّر 
اأن  واعتر  يومني،  يف  العامل  تغيري  ميكن  ل  باأنه  اعتقاده  عن 
املنتدى خطوة جدية متهد لجتماعات يف امل�شتقبل. واأ�شار اإلى 
اأن يف اليابان اآلف ال�شباب املتخ�ش�شني يف الدرا�شات املتعلقة 
مبعرفة  �شغوفون  وهــم  الأو�ــشــط،  ال�شرق  ومنطقة  بــالإ�ــشــالم 
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املزيد عن العامل الإ�شالمي. واأبدى �شعورًا بالأ�شف لأنه ل يرى 
خمت�شني يف العامل الإ�شالمي يهتمون بدرا�شة اليابان، وقال اإن 
يتطلب  الناجح  احلوار  تواجه  التي  العقبات  هذه  على  الق�شاء 

ت�شجيع مثل هذا النوع من اللقاءات واملناق�شات. 
بني  احل�شارات  حلــوار  منتدى  ُعقد  نف�شه  الإطـــار  ويف 
اليابان والعامل الإ�شالمي يف مملكة البحرين يف الثاين ع�شر 
املنتدى  وكــان  2002م.  عــام  من  مار�ض  من  ع�شر  والثالث 
ووزارة  اليابانية،  اخلارجية  وزارة  من  م�شرتكة  برعاية 
اخلارجية يف مملكة البحرين.  وكانت من اأبرز اأهداف ذاك 

املنتدى ما يلي:
من  كجزء  الإ�شالم  مع  احلوار  اأهمية  العتبار  يف  • الو�شع 
حماولة اإ�شاعة احلوار مع خمتلف احل�شارات، انطالقًا من عام 
احلوار بني احل�شارات الذي اأعلنته الأمم املتحدة عام 2001م.

قواعد احلوار مع احل�شارات الإ�شالمية من خالل  • تو�شيع 
تعزيز فهم الإ�شالم، اإ�شافة اإلى تعزيز فهم اليابان يف اخلارج 
العلماء  بــني  الــزيــارات  تــبــادل  اإجــــراءات  مــن خــالل  لالإ�شالم 
الدول  يف  واللقاءات  املنتديات  واإقامة  اجلانبني  من  واملثقفني 

الإ�شالمية. 
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ُيعّلقها امل�شوؤولون  التي   هذه احلقائق وغريها تثبت الأهمية 
اليابانيون للحوار بني اأتباع الأديان. ويبدو اأن هناك اقتناعًا تامًا 
بني اليابانيني املنخرطني يف احلوار بني اأتباع الأديان اأن احلوار 
واحل�شارات  ـــان،  الأدي مع  احلــوار  لإ�شاعة  مهم  امل�شلمني  مع 

الأخرى.





المشكالت التي يمكن أن تحل بالحوار
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من م�شكالت الحوار بين اأتباع الأديان:

نق�ش المعرفة عن الآخرين

د. جون حبيب*

الديانات  ممثلي  بني  للحوار  ال�شعودي  العاهل  دعــوة  لقيت 
ال�شاحقة يف  الغالبية  تاأييدًا لدى  الإ�شالم وامل�شيحية واليهودية 
اأن  فكرة  يرف�ض  عاقل  �شخ�ض  هناك  فلي�ض  الــدويل.  املجتمع 
من  هي  الديانات  هذه  اأتباع  بني  والتفاهم  املتبادل  الحــرتام 
�ل�سروط �مللحة من �أجل عامل �أف�سل. كما �أنه لي�س هناك �سخ�س 
الأخ�ض  وعلى   - الآخــريــن  عن  املعرفة  نق�ض  اأن  ينكر  عاقل 
وخيمة.  عواقب  لها  كانت  �شراعات  ولــدت   - الدين  جمال  يف 

* الدكتور جون حبيب، ، دكتوراه في التاريخ من جامعة ميت�شجان University of Michigan ، يعمل 
 ،James Madison College  اأ�شتاذًا زائرًا في برنامج الدرا�شات الإ�شالمية بكلية جيم�ض مادي�شون
الوليات  زائرًا في  اأ�شتاذًا  واأ�شتاذ جامعي متقاعد. عمل  �شابق  الحكومية. دبلوما�شي  بجامعة ميت�شجان 
عن  كتابين  األف  المغربية.  المملكة  في  ال�شاد�ض  محمد  وجامعة  الأخوين  جامعة  اإلى  اإ�شافة  المتحدة 

المملكة العربية ال�شعودية.)الوليات المتحدة(. 
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ولهذا ال�شبب مل تكن احلاجة اإلى التفاهم املتبادل واملعرفة عن 
الآخرين ملحة يف اأي وقت من التاريخ كما هي يف هذا الع�شر.

املعرفة  نق�ض  من  تن�شاأ  التي  امل�شكالت  بع�ض  هنا  اأناق�ض 
هذه  لتو�شيح  ال�شخ�شية  جتربتي  من  اأمثلة  واأورد  بالآخرين، 
تتيح  اإلى احلوار  ال�شعودي  امللك  دعوة  اأن  اأي�شًا  واأرى  النقطة. 
فر�شة غري م�شبوقة لت�شييق الفجوة التي ي�شببها نق�ض معرفة 
بع�شنا ببع�ض، كما ميكن لهذه الدعوة اأن تكون منتدى لتجفيف 
�لنز�عات  ع��ن  �لناجم  �ملتبادل  و�لإح��ب��اط  �ملكبوت  �لغ�سب 

ال�شابقة وجتنب وقوعها يف امل�شتقبل.
يف  والدينيون  ال�شيا�شيون  القادة  كان  اإذا  ما  نرى  اأن  يبقى 
املجتمع الدويل ميكن اأن يرتفعوا اإلى م�شتوى املنا�شبة وال�شتفادة 

من الإمكانات التي تتيحها فكرة احلوار. 
يف وقت كان فيه التفاعل بني ال�شعوب من خمتلف الثقافات 
املعرفة  نق�ض  كان  اليوم،  عليه  هو  وترية مما  اأقل  والأديــان 
الكبرية،  امل�شكالت  من  ن�شبيًا  قليل  بعدد  يت�شبب  بالآخرين 
لأن معظم النا�ض نادرًا ما كانوا ي�شافرون بعيدًا عن بلدانهم، 
الت�شالت غرّيت  تقنية  العام  النقل  الثورات يف جمال  لكن 
كل ذلك. النا�ض الذين لديهم معرفة �شئيلة بثقافات بع�شهم 
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بع�شهم يف  التعامل مع  اإلى  اأنف�شهم فجاأة م�شطرين  وجدوا 
اأماكن العمل ويف الفنادق واملطاعم وعلى الطائرات. وغالبًا 
ما يكونون غري مهيئني للتعامل مع الختالفات التي غالبًا ما 
امل�شكالت تظل معقولة وحمدودة  فاإن هذه  تظهر، ومع ذلك 
الدولية  الأزمـــات  اأثــارت  حني  لكن  الجتماعي،  نطاقها  يف 
هذه الأفكار امل�شبقة، وهذه املفاهيم اخلاطئة، وهذا النق�ض 
بعواقب  م�شحوبة  متامًا  خمتلفة  اأبــعــادًا  اأخــذت  املعرفة  يف 

وخيمة. 
هناك جانبان اأ�شا�شيان لنق�ض املعرفة عن الآخرين: 

للمعرفة.  تــام  غياب  هناك  يكون  عندما  النق�ض  يحدث 
وامل�شكلة هنا حتل من خالل اإجراء البحوث للح�شول على اأف�شل 
املعلومات املمكنة يف ظل الظروف ال�شائدة. ويفرت�ض اأن يكون 

البحث عن املعرفة عملية م�شتمرة. 
يف احلالة الثانية تكون هناك معرفة، ولكنها معرفة خاطئة 
اأو معيبة. امل�شكلة هنا عندما تكون املعلومات اخلاطئة منت�شرة 
الذين  اأولــئــك  بالفعل يف  اأثـــرت  قــد  وتــكــون  الــعــام،  املــجــال  يف 
ح�شلوا عليها بطريقة اأو باأخرى. اإن حتديد املعلومات اخلاطئة 
وت�شحيحها اأمر لي�ض من ال�شهل القيام به. املعلومات اخلاطئة 
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واملعيبة يف نهاية املطاف تدخل يف اإطار املعارف العامة وت�شبح 
جزءًا من املعيار القيمي للمجتمع.

اأن اأي �شخ�ض يقراأ هذه امل�شاركة ميكن اأن يحدد  ويف ظني 
اأو دين اأو  يف ثقافته اخلا�شة مواقف �شد ثقافة معينة اأو عرق 
عقيدة، بالرغم من اأن هذه املواقف ل ميكن الدفاع عنها علميًا، 
اإل اأنها تظل مع ذلك جزءًا من من املوروث ال�شعبي )الفولكلور(، 
النظر  بغ�ض  جمتمع،  لأي  امل�شرتكة  القيم  جمموع  تعك�ض  وهي 
عن م�شتوى تطوره. اإن هذا املوقف يجتاز الفروق بني الطبقات 
الجتماعية والأو�شاع القت�شادية وم�شتويات التعليم، والأديان.
قادة احلزب الدميقراطي ي�شتخدمونه لك�شب تاأييد اجلماهري 
ذلك  يفعلون  والطغاة  واملتخيلة.  الأزمــات، احلقيقية  اأوقات  يف 
اإل  اأنهم ل يتقا�شمون ال�شلطة مع ال�شعوب  اأي�شًا، فبالرغم من 
لك�شب  امل�شرتكة  والجتماعية  الثقافية  القيم  ي�شتخدمون  اأنهم 

تاأييدهم.
املعرفة  يف  اأو  املعرفة  اإلــى  الفتقار  يف  يكمن  الــذي  اخلطر  اإن 

اخلاطئة كبري جدًا، فقد يوؤدي، بل اأدى بالفعل اإلى نتائج مدمرة.
رمبا ل �شيء ُيظهر هذه احلالة من عدم املعرفة بالآخرين اأكرث 
الوليات املتحدة  التي ترددت يف  من �شرخة: »ملاذا يكرهوننا« 
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والبنتاغون يف  العاملي  التجارة  الهجمات على مركز  اأعقاب  يف 
ع�شية  بني  امل�شلمني.  تعني  احلــال،  بطبيعة  »هــم«،  �شبتمر   11
و�شحاها وجد الأمريكيون اأنف�شهم - وكذلك الأوروبيون الذين 
�شعروا بالتهديد نف�شه من تلك الأحداث، م�شطرين للتعامل مع 
كانوا  الذي  والقليل  لذلك.  مهيئني  يكونوا  مل  لكنهم  الإ�شالم، 
من  جاء  ومعظمه  اإيجابيًا،  يكن  مل  الإ�شالم  عن  �شيئًا  يعرفون 

هوليوود.
قد يكون هناك ا�شتثناء اأو اثنان، ولكني ل اأتذكر فيلمًا واحدًا 
يعي�شون  حمرتمني،  جادين  كاأفراد  العرب  يظهر  هوليوود  من 
حياة طبيعية بناءة. مل اأ�شاهد م�شهدًا ملنزل م�شابه ملنزل عائلتي 
وعماتي واأعمامي واأ�شدقائهم. بدًل من ذلك وعلى مدى عقود 
ظلت ال�شينما ت�شور الرجال العرب ك�شهوانيني م�شغولني دائمًا 
حالة  فهن يف  العربيات  الن�شاء  اأما  الريئات،  الفتيات  باإغواء 
م�شغولون  اأزواجهن  اأن  يعلمن  حني  حتى  دائــم،  �شرقي  رق�ض 
ك�شهوانيني  العرب  الرجال  ي�شور  ل  وحينما  الفتيات.  بتلك 
فاإنهم يو�شعون يف اأدوار اخلونة غري اجلديرين بالثقة، �شاهرين 
م�شتمرات  احلــال،  بطبيعة  ن�شاءهم،  اأن  حني  على  �شيوفهم، 

بالرق�ض. 
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ا�شمحوا يل بهذه املبالغة يف تقدمي وجهة نظر م�شروعة. حني 
 - بب�شاطة   - ال�شينمائيني  فاإن  املظاهر  بهذه  العرب  ي�شّورون 
يهدفون اإلى ك�شب املال، ويف تلك الأيام مل يكن ال�شواب ال�شيا�شي 

معروفًا.
عندما كنا اأطفاًل كان اأ�شدقاوؤنا ي�شايقوننا بهذه امل�شاهد، ولكن 
حني و�شلنا �شن املراهقة كنا قد اكت�شبنا نوعا من احل�شانة، وكونا 
واأ�شبحنا  الالذعة،  العرقية  النتقامية  النتقادات  من  خمزونًا 

بارعني يف قولها. اإنها فقط م�شاغبات الطفولة يف ذلك الزمن. 
�شبتمر غــرّيت كل ذلــك. فبات كثري من  اأحــداث 11  لكن   
النا�ض يعتقد اأن ما ت�شوره هوليوود �شحيح: العرب كانوا اأ�شرارًا، 

وكانوا عنيفني، ولي�ض لديهم احرتام للحياة واملمتلكات. 
خالل  من  امل�شداقية  من  املزيد  اكت�شبت  اخل�شائ�ض  هذه 
ال�شيا�شيني الأمريكيني وممثلي  ال�شلبية وت�شريحات  التعليقات 
للغرب  اأعــداء  وامل�شلمني  الإ�شالم  ت�شور  التي  الإعــالم  و�شائل 

امل�شيحي عامة وللوليات املتحدة بوجه خا�ض.
فهل من الغريب اأنه يف اأعقاب اأحداث 11 �شبتمر جند اأن 
القانونية  وغري  بل  الظاملة،  ال�شيا�شات  يوؤيد  الأمريكي  ال�شعب 
اأظهر  اإنه  العرب وامل�شلمني، حتى  ال�شلطات �شد  التي اتخذتها 
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واملعاملة  والتعذيب  ال�شجن  على  �شمته  خــالل  من  موافقته 
غريالإن�شانية للعرب وامل�شلمني؟ 

اآثــار غري  لها  كانت  اأحــداث 11�شبتمر  فــاإن  حل�شن احلــظ 
متوقعة ولكنها اإيجابية، فقد اأثارت اهتمام الأمريكيني يف التعرف 
على الإ�شالم، واإلى حد ما عن اليهودية، نظرًا لعالقة الوليات 
اإ�شرائيل. وكان من نتائج هذا الهتمام اأن  املتحدة الوثيقة مع 
يف�شل  الذي  املفرت�ض  النق�شام  تخفيف  كبري يف  تقدم  ح�شل 
بني اأتباع هذه الديانات املختلفة. مبا�شرة بعد 11�شبتمر م�شت 
التي كان الإ�شالم وامل�شلمون مرتبطني- ب�شكل منتظم-  الأيام 
الرامج  ويف  واملرئية،  املطبوعة  الإعــالم  و�شائل  يف  بالإرهاب 
احلوارية، ويف الت�شريحات الر�شمية الغام�شة عن عمد. اليوم 
يعامل الإ�شالم وامل�شلمون غالبًا باحرتام، بل ويف بع�ض احلالت 
اإلى  التغيري  هذا  يف  الف�شل  معظم  ويعود  بالإعجاب.  يحظون 

الدور غري املبا�شر للحكومة.
اإن ت�شوير هوليوود للعرب وامل�شلمني لي�ض �شوى انعكا�ٍض قليٍل 
لتاريخ طويل من ثقافة معاداة الإ�شالم والعرب تعود اإلى الكتاب 
 20 و   19 القرنني  يف  الإ�شالمي.  الع�شر  فجر  منذ  الأوروبيني 
كثري من هذه الثقافة العدائية كتبت لي�ض من قبل اأفراد ميكن 
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رموز  كتبتها  بل  عن�شريون،  اأو  متع�شبون  باأنهم  ي�شنفوا  اأن 
ت�شر�شل،  وون�شتون  توكفيل  دو  األك�شي�ض  مثل  حمرتمة  تاريخية 
وكالهما كان له ثقله وتاأثريه وم�شداقيته لدى الغرب يف احلط 

من امل�شلمني والعرب.
 وملتابعة مناق�شتنا حول عدم معرفة الآخرين، يجب األ يكون 
�شوؤالنا هو فقط: »هل هناك نق�ض يف املعرفة عن الآخرين؟« ولكن 
اأي�شًا »هل هناك قائمة من املوؤلفات التي جتعل املعرفة التحقريية 
ذلك؟«  جتــاه  عمله  ينبغي  الــذي  ومــا  م�شتمرة؟  الآخــريــن   عن 
اإذا مل  لأنه  للحوار،  الدعوة  اأهمية جتديد  تظهر  الأ�شئلة  هذه   
يكن هناك خلل ما، فما الغر�ض من حوار اآخر؟ واإذا كان اخللل 

موجودًا، فكيف ميكن للحوار اجلديد اأن ي�شد الفجوة ؟
دع�نا نتفح�س بع�س احلقائق:

احلوار بني اأتباع الأديان الثالثة لي�ض �شيئًا جديدًا، لقد بداأ 
القرون  منذ  امل�شلمني  وال�شالطني  اخللفاء  وازدهر يف جمال�ض 
الأولى للع�شر الإ�شالمي، وا�شتمر طوال الع�شور الو�شطى وما 
بعدها. لقرون كان العلماء اليهود وامل�شيحيون وامل�شلمون - وعلى 
يتناق�شون   - ومدار�شها  امل�شلمة  اإ�شبانيا  جمال�ض  يف  الأخ�ض 
حول �شمات عقائدهم الدينية ومزاياها وتفرد كتبهم املقد�شة، 
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معتمدين على التف�شري، اأو من خالل املنطق والعقل اخلال�ض. 
وقد ازدهر هذا التقليد احلواري يف اجلامعات واملعاهد يف جميع 

اأنحاء العامل، ولقد �شاهدت ذلك بنف�شي.
يف  فولرايت  منحة  على  ح�شلت  اأمريكيًا  �شابًا  كنت  عندما 
من  �شيخ  اإ�شراف  حتت  الإ�شالمية  الفل�شفة  لدرا�شة  القاهرة 
م�شري  كاهن  وهــو  قدوتي،  �شحاتة  جــورج  اأرى  كنت  الأزهـــر، 
طالب  اأحد  ميتحنان  امل�شلم  اأخيه  بجانب  دومينيكي  كاثوليكي 
الدرا�شات العليا يف جامعة الأزهر حول فروق دقيقة يف الإفتاء 
ويف ق�شايا الفكر الإ�شالمي؛ كما راأيت لوي�ض ما�شينيون، العامل 
يت�شفح  الــبــارز  الإ�شالمي  وامل�شت�شرق  الكاثوليكي  الفرن�شي 
املخطوطات الإ�شالمية يف املعهد الدومينيكي للدرا�شات ال�شرقية، 
والروت�شتانتي الدكتور اإدوارد اإليوت كليفريل يرتجم الأطروحات 
الإ�شالمية يف اجلامعة الأمريكية.)1( وقد �شجعني كل من الأب 
حتتذى،  منوذجني  كانا  درا�شتي.  يف  كليفريل  والدكتور  عنواتي 
الإ�شالم  عن  اخلاطئة  املفهومات  على  التغلب  على  �شاعداين 

والتي كنت قد تلقفتها اأثناء الدرا�شة الثانوية واجلامعية.
من  اإرثًا  تركوا  العامل  اأنحاء  وغريهم يف جميع  العلماء  هوؤلء 

1) The Muslim World Volume 61 Issue 3, Pages 155 – 158  
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التفاهم والحرتام املتبادل لإميان الآخرين، وخلفوا لنا تراثًا من 
الأبحاث الأ�شيلة التي تخدم من جاء بعدهم. وقد كان ديفيد باريل، 

عامل اللغة الإجنليزية املعا�شرة، واحدًا من هوؤلء الالحقني. 
نظرًا لالأدلة على اأنه لي�ض هناك ندرة يف احلوارات بني اأتباع الأديان، 
لأولئك  متوافرة  العلماء  اإليها  خل�ض  التي  والنتائج  البحوث  اأن  وعلى 
الذين ي�شعون اإليها، فال ميلك املرء اإل اأن يخل�ض اإلى اأن دعوة جديدة 

للحوار تبدو لأول وهلة ل حاجة لها)1(، لكن ل يبدو اأن الأمر كذلك. 
هناك بالتاأكيد حاجة ما�شة لإقامة حوار جديد، حوار يعالج 
حقيقة اأنه لي�شت هناك م�شكلة يف نق�ض املعرفة عن الآخرين، 
الآخرين  عن  املعلومات  من  ال�شخم  املخزون  اأن  امل�شكلة  بل 
يكون  يكاد  اإليه  اجلمهور  وو�شول  العلماء،  نطاق  يف  حم�شور 
اإيجاد مكان تتاح فيه هذه املعرفة للجمهور  متعذرًا، واحلل هو 
القرارات  ول  املالية  املوارد  ميلكون  ل  والعلماء  بينهم.  وتنت�شر 
ال�شيا�شية لتنفيذ هذا احلل. هذه املهمة من م�شوؤوليات القيادات 
الآخرين  عن  ال�شحيحة  باملعرفة  النا�ض  تزويد  اإن  ال�شيا�شية. 
�شرورة  هو  بل  تتجاهله،  اأن  للدول  ميكن  بحيث  ترفًا  لي�شت 
حيوية، وجتاهله يت�شبب يف خماطر ل حتتمل على اأمننا 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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وال�شراع  العراق،  يف  الكارثية  احلرب  اإلى  ولننظر  امل�شرتك، 
امل�شتمر يف اأفغان�شتان، وحمنة باك�شتان التي تتفتت اأمام اأعيننا 
لندرك هذا املعنى جيدًا. لو اأن املواطنني يف دول التحالف كانوا 
اأكرث اطالعًا مل يكونوا لين�شاقوا لل�شيا�شات اخلاطئة التي اأر�شلت 
�شعب  اأن  تكن م�شادفة  للحرب. مل  الآخرين  واأحباء  اأحباءهم 
الوليات  قادته  الذي  العراق  غزو  عار�شوا  قد  وفرن�شا  اأملانيا 
املتحدة، واأن قادتهم ا�شتجابوا لذلك املوقف. ومل تكن م�شادفة 
من  الكبرية  املعار�شة  رغم   - احلرب  دعموا  الذين  القادة  اأن 
اأ�شوات مواطنيهم وفقدوا منا�شبهم،  مواطنيهم - قد خ�شروا 

واإ�شبانيا مثال واحد لهذه احلالة.
والدر�ض الذي ميكن ا�شتخال�شه هنا هو اأن املواطنني الأكرث اطالعًا 

ومعرفة يحدثون فرقًا يف كيفية ا�شتجابة حكوماتهم لالأزمات الدولية.
ومن هذا املنطلق ميكن القول: اإن دعوة العاهل ال�شعودي امللك 
عبد اهلل للحوار بني الأديان هي فر�شة ا�شتثنائية للمجتمع الدويل 
لإيجاد بيئة فريدة، حيث ميكن للعلماء والقادة ال�شيا�شيني العمل 
ثقافات  حول  املعرفية  الفجوة  ل�شد  م�شممة  برامج  لو�شع  معًا 
ويف  امل�شرتك.  والت�شامح  التفاهم  وتعزيز  واأديانهم،  الآخرين 
الوقت نف�شه ميكن لهذه الدعوة اأن تكون منتدى ملعاجلة اجلراح 
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ال�شابقة،  النزاعات  عر  تولدت  التي  ال�شحناء  على  والق�شاء 
ال�شمري  عدميو  ال�شيا�شيون  فيها  ا�شتخدم  التي  تلك  ول�شيما 

الدين حمركًا لتحقيق اأهداف �شيا�شية بحتة، وم�شكوك فيها.
»مكافحة  مقالته  يف  املجيد  عبد  اإ�شماعيل  الدكتور  يقدم 
اأطلقها  التي  العامل«)1( حججًا قوية ملبادرة احلوار  الإرهاب يف 
املوؤهالت  ميلك  اهلل  عبد  امللك  اإن  يقول:  فهو  ال�شعودي،  امللك 

لقيادة هذا احلوار:
اأواًل: فهو ب�شفته خادم احلرمني ال�شريفني يتمتع مب�شداقية 

هائلة غري قابلة للنقا�ض ول ميلكها اأي زعيم اإ�شالمي اآخر. 
ثانياً: باعتباره موؤيدًا للمذهب احلنبلي املحافظ كما ف�شره 
حممد بن عبد الوهاب فاإن دعوته اإلى احلوار بني اأتباع الأديان 

لها اأهمية خا�شة.
ثالثاً: باعتباره ملكًا وزعيمًا دوليًا يحظى بالحرتام، وي�شعى 

ال�شيا�شيون والزعماء الدوليون للح�شول على م�شورته.
ويبقى اأن نرى اإن كان القادة الدوليون - خا�شة زعماء الدول 
من  ويعملون  الفر�شة  هذه  يغتنمون  �شوف   - واملتقدمة  الغنية 

1)  Abdul Maguid, Ismail, “Combating Terror in the World”, pp 152162- 
in Part Two of Al-Bishr, Mohammed, ed.,Saudis and Terror, Ghainaa 
Publications, First Edition, Riyadh, 14262005/.
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اأجلها، ويدفعون بها اإلى م�شتوى الأهمية الذي ت�شتحقه، ويوفرون 
الدعم والت�شجيع جلعلها حقيقة واقعة.

التفاهم بني  لزيادة  اأو�شع نطاقًا  اإجراء حوار  الرغبة يف  اإن 
اأتباع الأديان الثالثة يبقى - من الناحية العملية- م�شاألة جدلية 
ما مل ميكن اإثبات اأن الدين هو و�شيلة رئي�شة يف �شبط العالقات 
وال�شيا�شة  العامة  ال�شيا�شة  بقوة يف  يوؤثر  اليوم  واأنه  الإن�شانية، 

اخلارجية.
دعونا نبحث هذا املو�شوع بعمق؛ الأدلة املتاحة اليوم ت�شري 
ال�شتهالكي  عاملنا  يف  حتى  بالدين  يتم�شكون  النا�ض  اأن  اإلى 
والقت�شادي  ال�شيا�شي  اليقني  عدم  من  اآمنًا  مــالذًا  املــادي 
الذي يفر�شه هذا الزمن. انظر اإلى عودة النا�ض الفورية اإلى 
امل�شيحية يف رو�شيا وبلدان الكتلة ال�شرقية بعد انهيار الحتاد 
ال�شوفيتي، رغم اأن اأنظمة تلك الدول بذلت جهودًا مت�شافرة 
على مدى ثمانية عقود من اأجل الق�شاء على الدين. انظر كذلك 
يف الجتاه املتزايد بني ال�شعوب الإ�شالمية، خ�شو�شًا ال�شباب، 
لتاأكيد هويتها من خالل اعتماد الزي الإ�شالمي، وال�شعي اإلى 
الإجابة على تقلبات احلياة يف املمار�شات الإ�شالمية الأ�شيلة. 
انظر يف الدعم غري املحدود لإ�شرائيل من اليهود - املتدينني 
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والعلمانيني على ال�شواء- يف جميع اأنحاء العامل لتاأكيد هويتهم 
التاريخية وتطلعاتهم امل�شتقبلية. ال�شعائر الدينية يف الوليات 
ــا  اأوروب بلدان  يف  وحتى  بل  ملحوظ،  بتزايد  حتظى  املتحدة 
الغربية - حيث احل�شور املنتظم للكني�شة هو ال�شتثناء ولي�ض 
مرات  الكني�شة ثالث  يــزورون  امل�شيحيون  يزال  ل   - القاعدة 
�شبابهم،  ولتزويج  مواليدهم،  لتعميد  حياتهم:  يف  الأقل  على 

ولدفن موتاهم.
اأما تاأثري الدين يف ال�شاحة ال�شيا�شية فهو اأ�شد ظهورًا. اإنه يغذي 
الدعوات املطالبة بالنف�شال، ويدمي اجلروح املتقيحة التي تولدت 
احلا�شر  وقتنا  من  عدة  اأمثلة  هناك  املا�شية)1(.  للنزاعات  نتيجة 
زال  ما  �شنة،  مائة  من  يقرب  ما  وبعد  اليوم،  الذهن.  اإلى  تتبادر 
الأرمن يطالبون بالعرتاف بدعواهم اأن احلكومة العثمانية عاملتهم 
بينما  الأولى  العاملية  بوح�شية وطردتهم من وطنهم خالل احلرب 
ترف�ض حكومة تركيا هذا الدعاء رف�شًا قاطعًا. بريطانيا وفرن�شا 
اأعادتا ت�شكيل ال�شرق الأو�شط املعا�شر بعد احلرب العاملية الأولى 
من خالل اإيجاد عدة مناطق م�شتقلة ذاتيًا على اأ�ش�ض طائفية داخل 
التمثيل  اأ�شا�ض  على  لبنان  يف  م�شتقلة  جمهورية  واإن�شاء  �شورية، 

1( املصدر السابق
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الطائفي، وكذلك من خالل الت�شريع بهجرة اليهود من اأوروبا اإلى 
للغالبية  امل�شروعة  الرغبات  ال�شيا�شات  هذه  جتاهلت  فل�شطني. 
للم�شالح اخلا�شة  الأ�شليني، وخ�شعت بدًل من ذلك  ال�شكان  من 
ال�شتعمارية واملحلية على حد �شواء. لقد ت�شببت تلك ال�شيا�شات يف 

ال�شطرابات والعنف الذي ي�شود املنطقة اليوم.
ال�شراع بني الكاثوليك والروت�شتانت يف اأيرلندا ال�شمالية، 
وال�شراع الرتكي اليوناين يف قر�ض، وال�شراع بني امل�شيحيني 
اإلى  بعد انهيار يوغو�شالفيا وبينهم وبني امل�شلمني الذين �شعوا 
يف  وامل�شلمني  امل�شيحيني  بني  وال�شراعات  بهم،  م�شتقلة  دولة 
العراق  وال�شيعة يف  ال�شنة  واملواجهات بني  والفلبني،  اإندوني�شيا 
توؤكد الأثر القوي للدين يف املجتمع املعا�شر. هل يتعني علينا اأن 
ن�شري اإلى اأن ال�شراع يف اجلزائر من اأجل ال�شتقالل عن فرن�شا 
دولة  عمليًا  الآن  اإيــران  اأن  اأو  الإ�شالمية،  هويتها  رحم  يف  ولد 
ثيوقراطية؟ اأو اأن حزب اهلل اللبناين وحما�ض يف فل�شطني على 
حد �شواء ي�شعيان لتحقيق اأهداف �شيا�شية حتت راية الإ�شالم؟ 
اأو اأن النا�شطني الدينيني على امل�شتوى املحلي ي�شتخدمون و�شائل 
وحقوق  �شده،  اأو  الإجها�ض  ل�شالح  ق�شيتهم  لن�شرة  عنيفة 

احليوان، والعالقات بني اجلن�ض املثلي؟ 
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عامة  لدى  املعرفة  نق�ض  يف  ت�شببت  امل�شكالت  هذه  تعقيدات 
ال�شتعمارية  القوى  قبل  من  ترتكب  ما  غالبًا  حالة  وهي  النا�ض، 
ال�شكان  من  والدينيون  ال�شيا�شيون  الزعماء  ويتبناها  نف�شها 
عن  الزعماء  تزيح  لن  الآخــر  عن  الكافية  املعلومات  الأ�شليني. 
مواقعهم، بل �شتوؤدي اإلى الفهم املتبادل مع اخل�شوم مبا ينتج عنه 
حلول اأخرى غري اللجوء اإلى العنف، وتبادل التهامات والنتقام. 
اأو  بعقيدة  تتم�شك  الأر�ــض  �شكان  من  ال�شاحقة  الغالبية  اإن 
باأخرى، لهذا فهي غري م�شوؤولة حني تتجاهل القيادات ال�شيا�شية 
هذه احلقيقة عند �شياغة ال�شيا�شات العامة واخلارجية. فالدين 
وعلى  املنظور،  امل�شتقبل  يف  وموؤثرة  فاعلة  ديناميكية  قوة  �شيظل 
اأف�شل.  نحو  على  الواقع  هذا  مع  تتعامل  اأن  ال�شيا�شية  القيادات 
البديل هو اأن تتخلى عنه نهائيًا للمتطرفني مع العواقب املاأ�شاوية 

التي نعرفها جيدًا.
تثقيف اجلماهري عن معنى الت�شامح وكيفية ممار�شته هو اخلطوة 
الأولى للق�شاء على امل�شكالت التي تنتج عن عدم املعرفة بالآخرين، وهو 
مفهوم كثريًا ما ي�شاء فهمه. فمن غري املعقول اأن نتوقع اأن النا�ض �شوف 
يتعاملون مع جريانهم بروح مدنية اإذا كانوا ل يعرفون كيف يعي�شون معهم 
 ب�شالم، اأو كيف مينحونهم القدر الالزم من الحرتام يف املقام الأول. 
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الت�شامح لي�ض جمرد التعبري عن املجاملة. بل يعني اأن يتعامل الإن�شان 
باإيجابية مع ظرف غري مريح اأو مع ال�شعوب والثقافات والأديان الأخرى 

التي رمبا يجدها غري �شارة، ومزعجة، بل ومثرية لال�شمئزاز.
الأطباء يتحدثون عن ت�شامح املري�ض مع الأمل، والقدرة على حتمل 
املعاناة. رغم اأن هناك ا�شتثناءات، اإل اأن النا�ض عمومًا ل تت�شامح 
اإنهم بدًل من ذلك  مع والديهم، واأ�شقائهم، واأطفالهم واأزواجهم، 

يحبونهم، ويحت�شنونهم، بل اإنهم يعدونهم امتدادًا لأنف�شهم. 
العهد  نادرة.  �شلعة  الت�شامح  كان  املقد�ض  الكتاب  اأزمنة  يف 
بال�شكان  العرانيون  اأحلقه  الذي  الأذى  بو�شوح  القدمي ي�شف 
الأ�شليني حني كانوا ي�شعون لال�شتيالء على فل�شطني وا�شتعمارها. 
جرى،  والــذي  للم�شيح  الدامي  ال�شلب  ي�شجل  اجلديد  والعهد 
قدم  بدوره  وهذا  اليهود،  من  بتحري�ض  اجلديد،  العهد  ح�شب 
للم�شيحيني يف القرون الالحقة الذريعة لرتكاب الفظائع التي ل 

تو�شف �شد اليهود يف اأوروبا.
الع�شر الن�شراين مل يكن اأف�شل حاًل. الن�شارى يتعر�شون 
لال�شطهاد من قبل ن�شارى اآخرين. الدول الن�شرانية تخو�ض 
الكاثوليك  ال�شليبيون  الأخــرى.  الن�شرانية  الــدول  �شد  حربًا 
�شرفوا انتباههم عن حترير الأر�ض املقد�شة فرتة تكفي لرتكاب 
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مذبحة يف حق الن�شارى الأرثوذك�ض ولطرد اليهود من القد�ض. 
مل ياأت الت�شامح الديني اإلى اأوروبا واأمريكا ال�شمالية اإل يف 
اأواخر القرن التا�شع ع�شر، وحتى ذلك احلني مل يكن الت�شامح 
اأمريكا  الكاثوليك واليهود يف  الع�شرين كان  عامليًا. ففي القرن 
منظمات  من ع�شوية  لقد حرموا  الديني.  التمييز  �شحايا  من 
�شراء  من  ب�شدة  تطبق  كانت  التي  القوانني  ومنعتهم  حمــددة، 
اأ�شبحت  الكاثوليكية املجحفة  منازل يف مناطق معينة. معاداة 
للفوز  نف�شه  كينيدي  جــون  ر�شح  حني  بقوة  مطروحة  م�شاألة 
�شوف  اأنه  �شده  احلجة  كانت  املتحدة.  الوليات  يف  بالرئا�شة 
حملته  يف  اأوباما  بــاراك  اأ�شبح  وقد  البابا.  من  الأوامــر  يتلقى 
لنتخابات الرئا�شة يف عام 2008 هدفًا للتحامل �شد امل�شلمني. 
لال�شطهاد  الإ�شالمية  ال�شتجابة  هو  الت�شامح  كــان  لقد 
الديني. كان ثورة يف املفهوم ويف عاملية التطبيق. وقد جاء اإلى 
 العامل يف وقت كان فيه التع�شب الديني وال�شطهاد هو ال�شائد. 
مع  الت�شامح  وب�شاطة  و�شوح  بكل  معتنقيه  من  يطلب  الإ�شالم 
اليهود والن�شارى، لي�ض حبهم، ول حتى خمالطتهم اجتماعيًا. اإنه 

يطلب من امل�شلمني اأن يحتملوا هوؤلء واأن يرتكوهم و�شاأنهم.
ونظرًا لأن بع�ض املعتقدات يف كلتا الديانتني ممقوتة لدى امل�شلمني، 
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فمن العجيب اأنه كانت لديهم القدرة على الت�شامح معهما. اإن رف�ض 
اليهود للنبي حممد �شلى اهلل عليه و�شلم، على �شبيل املثال، جرح مل 
يندمل ب�شكل كامل حتى يومنا هذا. والعقيدة الن�شرانية يف الثالوث 
اإهانة مبا�شرة للعقيدة الإ�شالمية الأ�شا�شية يف وحدانية اهلل. وبالرغم 
من ذلك فقد ت�شامح الإ�شالم معهم و�شماهم »اأهل الكتاب« و�شمح 
لهم بالعي�ض كمجتمعات م�شتقلة ذاتيًا تديرهم �شلطاتهم الدينية يف 
بع�ض  �شملت حتى  قليلة،  ا�شتثناءات  عدا  وفيما  الدينية.  ق�شاياهم 

امل�شلمني، مل يتعر�ض الن�شارى واليهود لال�شطهاد املنظم.
 قارن هذا مع التع�شب الذي تعاين منه املجتمعات املتطورة يف 
القرن الع�شرين حينما عملت الأنظمة ال�شيوعية على الق�شاء على 
الراأ�شماليني فحولتهم اإلى »ل ب�شر«، وعندما ا�شتخدمت الأنظمة 
ال�شيوعيني  لتحديد  ال�شاحرات  على  الق�شاء  قوانني  الراأ�شمالية 
وحتييدهم. وحتى حني مل يكن ال�شيوعيون والراأ�شماليون ي�شكلون 
تهديدًا ملجتمعاتهم كانوا يعاقبون ب�شبب معتقداتهم، كما اأن اأولئك 
الذين يقيمون معهم �شداقات اأو عالقات اجتماعية يطالهم النبذ 

اأي�شًا، وفقد بع�شهم وظائفهم، بل اإن بع�شهم �شجنوا.
ولي�ض �شرًا اأن احلركة املتع�شبة املناه�شة للم�شلمني تقلل من 
يف  والن�شارى،  اليهود  مع  مت�شاحمني  كانوا  امل�شلمني  اأن  فكرة 
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الوقت الذي ت�شخم فيه القيود التي كانت تفر�ض عليهم، بالرغم 
من اأنها مل تكن تطبق على نطاق وا�شع، كما اأنه نادرًا ما كانت 
اأن �شحايا احلروب ال�شليبية  القوة ت�شتخدم لتطبيقها. واأظن 
اإ�شبانيا  ا�شتعادة  و�شحايا  واليهود،  الأرثوذك�ض  الن�شارى  من 
من اليهود وامل�شلمني، واملاليني من الأفارقة ال�شود الذين كانوا 
يباعون وي�شرتون كمتاع �شخ�شي، �شحايا النازيني من اليهود، 
كل هوؤلء �شيكونون �شعداء لو اأنهم وجودوا الت�شامح بدًل من اأن 
يكونوا عر�شة لالإذلل والتعذيب والإعدام. اإن اليهود والن�شارى 

مل يتعر�شوا ملثل هذا امل�شري حتت احلكم الإ�شالمي.
من الناحية العملية كان عامة النا�ض من امل�شلمني والن�شارى 
مع  يتعاملون  الإ�شالمي  احلكم  حتت  يعي�شون  الذين  واليهود 
مل  اأنهم  الظن  غالب  ويف  واحــرتام.  وكيا�شة  بتح�شر  بع�شهم 
ول  تفا�شيلها،  يفهمون  ول  املتبادلة،  خالفاتهم  يعرفون  يكونوا 
كانت  التي  اليومية  احلياة  مب�شاعب  لن�شغالهم  بها؛  يهتمون 

�شعبة مبا فيه الكفاية.
النق�ض احلاد  والبي�ض من  ال�شود  كل من  يعانى  اأمريكا  يف 
يف املعرفة عن بع�شهم، وحتى يف الوليات غري املق�شمة ر�شميًا 
على اأ�ش�ض عن�شرية كان النا�ض من الفئتني يعي�شون يف جتمعات 
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منف�شلة، ونادرًا ما كانوا يتوا�شلون اجتماعيًا. لقد كان لكل عرق 
خماوفه جتاه الآخر، وكثريًا ما حتولت هذه املخاوف اإلى اأعمال 

�شغب وعنف عرقية، وقد عانيت بنف�شي من هذه الأحداث.
تــغــريت الأمـــــور، فــخــالل عــمــري حتولت  حل�شن احلـــظ فــقــد 
الوليات املتحدة من اأمة كانت فيها وليات اجلنوب تفر�ض الف�شل 
اإلغاء  اإلــى  القانون  بقوة  والبي�ض  ال�شود  �شكانها  بني  العن�شري 
الف�شل العن�شري نهائيًا، ثم اإلى انتخاب رئي�ض اأ�شود. هذه نتيجة ل 
ي�شتهان بها للجهود التي بذلتها الوليات واحلكومة الفدرالية لك�شر 
تلك احلواجز الفا�شلة. ول يزال هناك طريق طويل يتعني قطعه 
بالرغم من اأن هذا التقدم الذي اأحرز بالفعل مل يكن الأمريكيون 

ال�شود والبي�ض ي�شدقون قبل عقود قليلة اأنه �شيحدث. 
اإن م�شاعدة اليهود والن�شارى وامل�شلمني على ت�شييق الفجوة 
التي ما زالت تف�شلهم عن بع�شهم لي�شت �شعبة كما هو احلال 
يف اأوروبا والوليات املتحدة، فخالل قرون كانت هذه املجتمعات 
يتخالطون  كانوا  جنب،  اإلــى  جنبًا  الأو�ــشــط  ال�شرق  يف  تعي�ض 
ويتزاوجون، وكانوا يعقدون �شراكات يف م�شاريع جتارية، وكانوا 
يحتفلون باأعرا�شهم معًا، يحزنون على موتاهم معًا، ويفرحون 
ال�شفات  ا�شرتاكهم يف عدد من  اإن  عند ولدة طفل لأحدهم. 
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كالعرق واللغة والعادات الجتماعية اأوجد تقاربًا ثقافيًا جعل من 
امل�شتحيل – تقريبًا - متييز بع�شهم عن بع�ض. وعندما هاجرت 
املتحدة  والوليات  ــا  اأوروب اإلــى  املجتمعات  هذه  من  جمموعات 
نبني على  اأن  املهمة هناك هي  الروح، وكانت  نقلوا معهم هذه 

هذا الأ�شا�ض الديني والثقايف املتني.
العرب،  بني  اأحيانًا  حتدث  التي  ال�شدامات  اأن  املوؤكد  من 
مدن  يف  اأخــرى  جهة  من  واليهود  جهة  من  وم�شلمني،  ن�شارى 
اأوروبا وخا�شة يف باري�ض لي�شت قليلة، ولكنها مرتبطة باجلوانب 
بالأديان  ولي�ض  الفل�شطينية  الإ�شرائيلية  امل�شكلة  من  ال�شيا�شية 
نف�شها. لكن الأمر لي�ض كذلك يف غرب اأوروبا و�شرقها، ول يف 
الوليات املتحدة، حيث تعاين خمتلف جمتمعات الطوائف الدينية 
من �شح املعرفة املتبادلة بينها، مما ي�شهم يف حدوث التوترات 

واندلع اأعمال العنف املعروفة با�شم »جرائم الكراهية«.
تفكيك  باجتاه  واحــدة  خطوة  �شوى  لي�ض  الت�شامح  ن�شر  اإن 
املتبادلة.  املعرفة  عدم  حالة  با�شتمرار  اأ�شهمت  التي  احلواجز 
بالتاأكيد لي�ض ذلك هو احلل الوحيد، بل هو خطوة اأولى �شرورية 

للق�شاء على التحيزات ق�شاء تامًا.
املجتمع الدويل يعلم اأن م�شاعر الكراهية هذه كامنة يف خميلة 
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الأجيال، واأنه من املحتمل اأن تعاود الظهور ب�شكل اأكرث عنفًا وق�شوة، 
ومع ذلك فهو ل يت�شرف اإل عندما ت�شتعل الأزمة فعاًل وتظهر بقوة 
على ال�شطح، ثم ما يلبث اأن يعود اإلى التقاع�ض عن العمل بعد اأن 
حتل امل�شكلة ب�شكل موؤقت. اإن اإن�شاء موؤمتر متخ�ش�ض يف معاجلة 
�شيكون  اجلديد  احلــوار  من  كجزء  نهائي  ب�شكل  امل�شكالت  هذه 
خطوة كبرية نحو تخفيف حدة التوترات العاملية. بالطبع ل ميكن 
لهذا املوؤمتر اأن يحل كل امل�شكالت، لكنه اإذا ا�شتطاع معاجلة جزء 

منها ف�شيكون ذلك خطوة كبرية اإلى الأمام. 
دعونا ن�شع هذه الفكرة يف �شياق الق�شية الأرمنية الرتكية، 
اأكرث من قرن تقريبًا.  التي حدثت قبل  التاريخية  الق�شية  تلك 
فعندما كنت دبلوما�شيًا اأعمل يف ال�شفارة الأمريكية يف باري�ض، 
روى يل دبلوما�شي تركي - كان قد تعر�ض ملحاولة اغتيال قام 
بها اأرمني - بالتف�شيل ودون اأي انفعال، الرعب والذعر الذي 
النار عليه عدة  نحوه لإطالق  املوجه  امل�شد�ض  يرى  وهو  اأ�شابه 

مرات قبل اأن يرتكه للموت.
ل �شك اأنه ل القاتل الأرمني املحتمل ول الدبلوما�شي الرتكي 
حقدًا  اأحدهما  يحمل  ول  �شخ�شيًا،  بع�شهما  يعرفان  ال�شحية 
�شخ�شيًا �شد الآخر، كما اأنه لي�ض لهما اأي عالقة مبا�شرة بالق�شية 
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املثرية للجدل التي ظهرت منذ �شنوات طويلة قبل مولدهما.
اأرمنية  عنف  اأعمال  اندلعت  عندما  باري�ض  يف  اأزال  ل  كنت 
تركية مرة اأخرى. هذه املرة كان امل�شتهدف ناديًا اأرمنيًا -كان 
مقره ال�شابق يف املبنى الذي كنت اأقيم فيه - وقد تعر�ض لتفجري 
اأبادله التحية  ت�شبب يف وفاة رجل برتغايل عجوز حمرتم كنت 
كلما خرجت يف طريقي اإلى العمل، وكان من املقرر اأن يتقاعد 
ذلك الأ�شبوع ويعود اإلى الرتغال لعي�ض ما تبقى له من اأيام. لقد 
يكن  بالتاأكيد مل  املوتى.  تابوت  لكن يف  فعاًل..  الوطن  اإلى  عاد 

هذا ال�شحية طرفًا يف النزاع. 
لقد ا�شتمر هذا النوع من العنف املتبادل بني هذين الطرفني 
طول بقائي يف باري�ض ومل تعالج الق�شية. وبالرغم من اأن العنف 

قد توقف الآن، اإل اأن ال�شغائن ما زالت تلوح يف الأفق.
اإن على الدول واجب الت�شرف مب�شوؤولية لتجنب هذا النوع 
من العنف، لي�ض عر ح�شد الأدلة �شد بع�شها، فذلك ل يخدم 

�شوى امل�شلحة الآنية لهذا الطرف اأو ذاك.
التي  الأدلة  اإن عملية ح�شد  التف�شيل؛  ا�شمحوا يل مبزيد من 
الرتكي  الأرمني  النزاع  يف  طرف  كل  ادعــاءات  تدح�ض  اأو  توؤيد 
هي م�شاألة توثيق ل اأكرث، ول حاجة ملزيد من التفا�شيل حول هذه 
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النقطة. ومع ذلك، فالدول املختلفة تتبنى مواقف متناق�شة جتاه 
تقوم  بل  بالأدلة،  لها  عالقة  ل  اأنها  الوا�شح  ومن  امل�شكلة،  هذه 
على اأ�شا�ض اعتبارات �شيقة. الوليات املتحدة، على �شبيل املثال، 
الغام�ض، وذلك احرتامًا حل�شا�شية ع�شوية  تبنت املوقف احلذر 
تركيا يف حلف �شمال الأطل�شي، بينما اإ�شرائيل تدعم تركيا ب�شكل 
وا�شح بالرغم من التجارب املماثلة املروعة التي تعر�ض لها بع�ض 
مواطنيها، وذلك احرتامًا لعالقات ال�شداقة التقليدية مع تركيا. 
العام  للراأي  احرتامًا  الأرمني  املوقف  كبري  ب�شكل  تدعم  فرن�شا 
الفرن�شي. هذه البلدان تتجاهل الأ�ش�ض املو�شوعية لهذه الق�شايا؛ 
بالرغم  اليوم،  العابرة  م�شاحلها  �شوء  على  �شيا�شاتها  ت�شع  بل 

من اأنها قد تدفع غدًا ثمنًا م�شاعفًا لهذه ال�شيا�شات.
النزاع  من  اأكرث  املعا�شرة  الأزمــة  يعك�ض  و�شع  هناك  ولي�ض 

الإ�شرائيلي الفل�شطيني. 
اأنا ل�شت الوحيد الذي يرى اأن دعوة جديدة للحوار من �شاأنها 
اأن تكون اأكرث فاعلية اإذا ما جرى تو�شيع اهتمامها لت�شمل مهمة 
بني  املرارة  الكثري من  اإلى  اأدت  التي  املا�شية  ال�شراعات  ح�شم 
للحوار  الأ�شا�شية  »القواعد  مقالته  يف  املختلفة.  الديانات  اأتباع 
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البن،  غافني  ماكلني  اإدويــن  قال  وامل�شيحيني«،)1(  امل�شلمني  بني 
ب�شخرية، و بروؤية ثاقبة: اإن اأي حوار هادف ل ميكن حتقيقه دون 
و�شع جمموعة من املظامل على طاولة املفاو�شات من اأجل منحها 
نظرة مو�شوعية واتخاذ قرار ب�شاأنها. ويف حني اأنه ل يرئ اليهود 
ول امل�شلمني من املمار�شات اخلاطئة، لكنه يجزم اأن على ممثلي 
العامل الغربي امل�شيحي اأكرث من غريهم تقدمي الكثري من ال�شرح 
ال�شليبيني  بهجوم  كمثال،  ي�شت�شهد  وهو  لالآخرين.  والعتذار 
الكاثوليك على امل�شيحيني الأرثوذك�ض وطرد اليهود من القد�ض، 
الذين �شمح لهم بالعودة اإليها والعي�ض فيها على يد �شالح الدين 
الأيوبي حني ا�شتعادها من ال�شليبيني، كما ا�شت�شهد بطرد اليهود 
اإ�شبانيا  ومن   ،1306 عام  فرن�شا  ومن   ،1290 عام  اإجنلرتا  من 

عام 1492، والرتغال عام 1497 من بني اآخرين. 
نق�ض معرفة بع�شنا ببع�ض لي�ض ال�شبب الوحيد، ول هو الق�شية 
الرئي�شة، لفقدان الت�شامح بني اأتباع الديانات املختلفة، والتمييز، 
والتوتر، والعنف الذي ينجم عنه. اإن الت�شليل املتعمد اأو غري املتعمد 
لي�ض اأقل �شررًا من نق�ض املعرفة عن الآخر، بل يكون اأ�شد خبثًا 

ج من قبل الأ�شخا�ض الذين ميلكون النفوذ والتاأثري.  حني ُيروَّ
1)  Gaffney Jr., Edward McGlynn, “Ground Rules for Muslim-Christian 
Conversation, The Christian Century, October 31, 2006, pp. 2426-.
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اأحدهما  الــذهــن:  اإلــى  يتبادران  وا�شحان  مثالن  هناك 
رجل كان ذا نفوذ ويحظى باحرتام كبري هو املفكر الفرن�شي 
األك�شي�ض دي توكفيل، املعروف على نطاق وا�شع بتاأييده للحكومة 
لت�شريحاته  اأقــل  نطاق  على  مــعــروف  لكنه  الدميقراطية، 
املعادية لالإ�شالم ولالأفارقة ال�شود، واملثال الآخر هو ون�شتون 

ت�شر�شل. 
هذا ما قاله دي توكفيل عن الإ�شالم: 

»لقد در�شت القراآن بتمعن وعمق وخرجت من هذه الدرا�شة 
مقتنعًا باأن هناك القليل من الأديان يف العامل يت�شف بالدموية 
جتاه بني الإن�شان كما هو دين حممد. واأعتقد اأن هذا هو ال�شبب 
�لعامل  منه  يعاين  �ل��ذي  �لو��سح  �لنحطاط  ه��ذ�  يف  �لرئي�س 
�شرك  من  �شوءًا  اأقــل  اأنــه  من  الرغم  وعلى  اليوم.  الإ�شالمي 
الع�شور القدمية، اإل اأن اأنظمته الجتماعية وال�شيا�شية، هي يف 
ر�أيي خميفة، وبالتايل فاأنا �أر�ه منوذجًا لالنحطاط ل منوذجًا 

للتقدم بالن�شبة للوثنية نف�شها«. 
هذا يرر العتقاد باأن الكثري من املواقف املناه�شة لالإ�شالم 
جزء  يف  تعزى  اأن  ميكن  اليوم  الفرن�شي  ال�شعب  يظهرها  التي 

منها اإلى كتابات دي توكفيل هذه. 
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وهذا ما يقوله دي توكفيل اأي�شًا عن الأفارقة ال�شود: 
»ميكنك اأن متنح الزجني احلرية، لكنك ل ت�شتطيع اأن جتعله 
غري خمتلف عن الأوروبي. ولي�ض هذا كل �شيء، بل اإننا نادرًا ما 
نعرتف بال�شمات الإن�شانية امل�شرتكة يف هذا الغريب الذي جلبته 
العبودية ليعي�ض بيننا. اإن �شمات وجهه ب�شعة يف عيوننا، وفهمه 
�شعيف، وذوقه رديء، ونحن تقريبًا منيل اإلى النظر اإليه ككائن 

و�شيط بني الإن�شان وال�شبع«.)1( 
امل�شلمني.  ــريــني  اجلــزائ مــع  لطيفًا  يــكــن  مل  توكفيل  دي 
الفرن�شي  الحــتــالل  مــن  ق�شري  وقـــت  وبــعــد   1837 عـــام  يف 
كــتــب يقول:  الــبــلــد  الـــهـــدوء هـــذا  يــعــم  اأن  ــل  وقــب  لــلــجــزائــر، 
اأكن لهم احرتامًا، لكني  »لقد �شمعت كثريًا من الرجال الذين 
اأن نحرق احل�شاد، ونفرغ  اأنه من اخلطاأ  اأتفق معهم، يرون  ل 
ل من الرجال والن�شاء، والأطفال...،  ال�شوامع، واأن ناأ�شر الُعزَّ
وهذا، يف راأيي، من ال�شروريات املوؤ�شفة، فال ميكن لأي �شعب 

يريد اأن ي�شن حربًا على العرب اإل اأن يفعل ذلك«. 
املواقف  اأن  نفرت�ض  اأن  لنا  يحق  الأقــــوال  هــذه  اإلــى  ا�شتنادًا 
ال�شيا�شية والع�شكرية الفرن�شية جتاه العرب وامل�شلمني قد تاأثرت اإلى 
1)  Historical Quotes on Islam : http://home.comcast.net/~vincep312/islam.
html
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اأجزاء  ال�شتعمارية يف  تو�شعاتها  اأثناء  توكفيل،  باآراء دي  حد كبري 
اأخرى من �شمال اأفريقيا، ويف لبنان و�شوريا. ورمبا تاأثرت بها اأي�شًا 

الإ�شرتاتيجية الإ�شرائيلية يف تفريغ فل�شطني من �شكانها العرب؟
الر�شتقراطية  يف  عــ�ــشــوًا  وبو�شفه   - ت�شر�شل  ون�شتون 
العاملية  احلــرب  خــالل  بريطانيا  ــوزراء  ل ورئي�شًا  الريطانية، 
الثانية، وكاتبًا غزيرًا وموؤرخًا �شهريًا، كان دون �شك الإنكليزي 

الأكرث تاأثريًا يف وقته. 
مثل كتابات دي توكفيل، ترجمت كتابات ت�شر�شل اإلى ع�شرات 

اللغات، وقراأها وتاأثر بها املاليني من النا�ض. 
وهذا ما قاله ت�شر�شل عن الإ�شالم:

)حممديزم  الإ�شالم  ي�شعها  التي  ال�شتائم  مروعة  هي  »كم 
Mohammedism( على األ�شنة اأتباعه! بالإ�شافة اإلى التع�شب 

الهائج، الذي ل تقل خطورته يف الإن�شان عن خطورة داء الكلب 
يف الكلب. وهناك هذه القدرية اخلائفة الالمبالية. اإن اآثار هذه 
الإ�شراف،  فعادات  البلدان،  من  العديد  يف  وا�شحة  ال�شمات 
ونظم الزراعة ال�شيئة، واأ�شاليب التجارة البطيئة، وانعدام اأمن 
اأو يعي�شون  اأتباع النبي  املمتلكات توجد يف كل مكان يحكم فيه 
احلياة  هذه  يحرم  الذي  املنحط  احل�شي  املذهب  وهناك  فيه. 



الحـوار بين أتباع األديان

149

املحمدي  القانون  يف  وحرمتها.  وكرامتها  ونقائها  نعيمها  من 
يجب على كل امراأة اأن تنتمي اإلى رجل كاأحد ممتلكاته املطلقة، 
يكون  حتى  العبودية  اإبقاء  ويجب  خليلة،  اأو  زوجة،  اأو  ابنة  اإما 
اأ�شبحوا جنودًا  الآلف  العامل.  العظمى يف  القوة  الإ�شالم  دين 
لكن  ميوتون،  كيف  يعرفون  كلهم  للمملكة،  خمل�شني  �شجعانًا 
تاأثري الدين ي�شل التطور الجتماعي لأولئك الذين ينتمون اإليه. 
لي�ض هناك قوة رجعية يف العامل اأقوى منه. اإن الإ�شالم هو دين 
القوة والتب�شري يف الوقت نف�شه، وقد انت�شر بالفعل يف جميع اأنحاء 
يخطوها،  خطوة  كل  يف  والريبة  اخلوف  مثريًا  اأفريقيا،  و�شط 
ورمبا ل تكون اأوروبا امل�شيحية حممية يف اأح�شان علمها القوي، 
العلم الذي كانت قد نا�شلت �شده بال جدوى. اإن ح�شارة اأوروبا 

احلديثة قد ت�شقط كما �شقطت ح�شارة روما القدمية«.)1( 
الريطانيني  ال�شيا�شيني  اأن  كيف  بجالء  تظهر  الأقوال  هذه 
والفرن�شيني كانوا ينكرون حقوق العرب وامل�شلمني يف اأرا�شيهم، 
وامل�شلمني عن  العرب  بلدان  تف�شل  واختلقوا حدودًا م�شطنعة 

بع�شها من اأجل خدمة امل�شالح ال�شتعمارية والإمريالية. 
رمبا مل يلخ�ض كاتب هذا التجاهل اأف�شل 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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ويف  م�شر،  يف  والفرن�شية  الريطانية  الإمريالية  »اإن  ك�شك: 
�شوريا ويف العراق كانت تتداول املدن واملحافظات كما لو كانت 

اأ�شهمًا يف البور�شة«.)1(
البلدان  لتلك  ال�شتقالل  وفرن�شا  بريطانيا  وحتى حني منحت 
التي اأوجدتها، بقي ذلك ال�شتقالل �شكليًا، لأن تلك الدول النا�شئة 
ظلت حمكومة، خلف اأبواب مغلقة، من قبل م�شتعمريها ال�شابقني، 
والعراق خري مثال يف هذا ال�شياق حتى ثورة 14 متوز/ يوليو 1958. 
اأن  وحلفاوؤها  ال�شابقة  والإمريالية  ال�شتعمار  قوى  تدعي  واليوم 
م�شاكل املنطقة تعود لنعدام الدميقراطية عند العرب وامل�شلمني، 
احلكم،  على  قدرتهم  ولــعــدم  بينهم،  امل�شت�شرية  وللخالفات 
ولالأ�شولية الإ�شالمية. وهكذا ي�شتمر �شرد �شل�شلة ل نهاية لها من 
اأي م�شوؤولية عن خلق  القوى ل حتمل نف�شها  الأ�شباب. لكن هذه 
هذه البيئة من عدم ال�شتقرار يف منطقة ال�شرق الأو�شط، كما اأن 

ل وجود لهيئة اأو منتدى ميكن اأن يحا�شبها على ذلك.
ال�شرق  يف  الوحيدة  الدولة  هي  ال�شعودية  العربية  اململكة  اإن 
ال�شطرابات  مــن  وخالية  م�شتقرة  دائــمــًا  ظلت  التي  الأو�ــشــط 
الداخلية منذ احلرب العاملية الأولى، وذلك لأن موؤ�ش�شها، 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 اآل �شعود، اأحبط كل املحاولت الريطانية 
الأولى  العاملية  احلرب  قبل  العربية  اجلزيرة  �شبه  على  لل�شيطرة 
وبعدها، واإن�شاء اأنظمة حكم ميكنهم التالعب بها. وبدًل من ذلك 
اأن�شاأ امللك عبد العزيز دولة تقوم على القيم العربية والإ�شالمية 

التقليدية، ول تزال هذه الدولة كذلك حتى يومنا هذا.
وهناك ق�شة قد تبدو ملفقة، لكنها متواترة: �شاأل ال�شكرتري 
اخلا�ض لون�شتون ت�شر�شل رئي�شه: ماذا �شتفعل بريطانيا العظمى 
اأن فقدت اإمراطوريتها؟ اأجاب ت�شر�شل: »ل تقلق يا بني،  بعد 

لقد تركنا لهم ما يكفي من امل�شاكل للمائة �شنة القادمة«.
اإن احلوار الفعال يتطلب ن�شر املعلومات ال�شحيحة لت�شييق 
تخ�شع  اأن  اأي�شًا  يتطلب  كما  الآخرين،  حول  املعرفية  الفجوة 
ب�شكل  اإليهم  والإ�ــشــاءة  الآخرين  حتقري  حتمل  التي  املعلومات 
وا�شح اإلى تدقيق اأ�شد، ومن ثم التعامل معها وفقًا لذلك، حتى 

ل ين�شر للجماهري �شوى احلقائق. 
ولعل كتابات دي توكفيل وت�شر�شل تبدو منا�شبة كمنطلق لهذا 

النوع من تدقيق املعلومات.



152

الحـوار بين أتباع األديان

اإ�شكالية التفريق بين الإ�شالم والم�شلمين

محمد ال�شماك*

واقت�شادية،  و�شيا�شية  ثقافية  متغريات  املعا�شر  العامل  يواجه 
تفر�ض حتديات من نوع جديد على الأمم وال�شعوب املختلفة الثقافات 

والأديان وامل�شالح، ول ي�شتثنى من ذلك العامل الإ�شالمي. 
بهذه  معنيون  ومغاربها  الأر�ــض  م�شارق  يف  امل�شلمني  اإن  بل 
اأن الإ�شالم دعوٌة  املتغريات مواجهة وتكّيفًا وا�شتيعابًا، باعتبار 
اإلى اهلل باحلكمة واملوعظة احل�شنة، مفتوحة للنا�ض جميعًا حتى 

قيام ال�شاعة. 

الإ�شالمي  الحوار  في  متخ�ش�ض  لبنان،  في  الإ�شالمي-الم�شيحي  للحوار  الوطنية  اللجنة  عام  اأمين   *
الم�شيحي والعقائد ال�شهيونية. له م�شاركات وا�شعة في الموؤتمرات التي تتناول ق�شايا الحوار بين الأديان، 
مقدمة  منها:  الموؤلفات،  من  عدد  له  والإعالمية.  والفكرية  الإ�شالمية،  اللجان  من  العديد  في  وع�شو 
الم�شيحية.   وال�شهيونية  ال�شيا�شية،  ال�شراعات  في  الدين  وا�شتغالل  الم�شيحي،  الإ�شالمي  الحوار  اإلى 

)لبنان(.
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لقد جاء الإ�شالم ويف اأ�شا�ض دعوته اأنه ر�شالة للعاملني - ولي�ض 
اأنه يف عاملية ر�شالته مل ينكر يف الأ�شا�ض  اإل  للعرب وحدهم - 
فالإ�شالم  اهلل.  عند  من  ر�شالتني  اليهودية  ول  الن�شرانية  ل 
بدءًا  الواحد  باهلل  الإميانية  امل�شرية  كل  هو  الديني  املفهوم  يف 
َقْبُل{، حتى حممد مرورًا  اْلُْسِلمَي ِمن  اُكُم  }ُهَو َسمَّ اإبراهيم  من 
واملر�شلني  الأنبياء  و�شائر  ويعقوب  وا�شحاق  وعي�شى  مبو�شى 

عليهم ال�شالة وال�شالم. 
القراآن  يف  وا�شحة  اإ�ــشــارات  الإ�ــشــالم  يف  الدينية  وللعاملية 

الكرمي، م�شدر الت�شريع الإ�شالمي، اأورد ثالثًا منها: 
حتمل الإ�شارة الأولى الآية الأولى من �شورة الن�شاء؛ تقول هذه 
ن نَّْفٍس َواِحَدٍة{ )الن�شاء  َها النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّ الآية:}َيا َأيُّ
- 1(. اإن يف ذلك تاأكيدًا على امل�شاواة بني اأجنا�ض الب�شر كافة مهما 
ومذاهبهم.  اأديانهم  تباينت  ومهما  واألوانهم،  اأعراقهم  اختلفت 

فكل النا�ض، دون ا�شتثناء، خملوقون من نف�ض واحدة. 
 وتتمثل الإ�شارة الثانية يف الآية 70 من �شورة الإ�شراء. وفيها 
ْمَنا َبِني آَدَم{، والتكرمي الإلهي هنا هو  يقول اهلل تعالى: }َوَلَقْد َكرَّ
لبني اآدم، اأي لكل النا�ض، ب�شرف النظر عن اأي انتماء عرقي 
اأو ديني اأو ح�شاري اأو قومي، وب�شرف النظر كذلك عن طبيعة 
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الإن�شانية،  اأو مقوماته. فالإن�شان مكّرم لذاته  اأو �شكله  الإميان 
ولي�ض لقومية ينت�شب اإليها، اأو اإلى عقيدة يوؤمن بها. 

اأما الإ�شارة الثالثة فتعك�شها الآية 107 من �شورة الأنبياء. يف 
بقوله:}َوَما  النبي حممد �  وجّل  عّز  اهلل  يخاطب  الآية  هذه 
لِّْلَعاَلَِي{. اأي لكل النا�ض. يف العامل كله. ولي�ض  َأْرَسْلَناَك ِإلَّ َرْحَمًة 

للعرب بني قومك فقط. 
اأي عاملية ر�شالته ودعوته، ت�شتمد  الإ�شالم؛  من هنا فاإن عاملية 
من  اخللق  يف  جميعهم  النا�ض  بــني  التامة  املــ�ــشــاواة  مــن  اأ�ش�شها 
الأر�ض  اأورثهم  الذين  اآدم  لبني  الإلهي  التكرمي  ومن  واحدة،  نف�ض 
لهم على كثري ممن خلق، حتى على املالئكة.  وا�شتخلفهم فيها وف�شّ
غري اأن الإ�شالم يتعّر�ض يف هذه املرحلة التاريخية اإلى كثري 
من الت�شويه والإ�شاءة. ول يعود ذلك اإلى اأعداء الإ�شالم فح�شب، 
اإلى  اأي�شًا  يعود  ولكنه  به.  على اجلهل  له  يقوم عداوؤهم  الذين 
الدور الذي توؤديه قلة �شغرية من امل�شلمني من خالل تقدمي �شورة 
�شلبية عنه يجري تعميمها على اأنها هي �شورة الإ�شالم. وهكذا 
يتالقى اجلهل بالإ�شالم مع �شلوك بع�ض امل�شلمني لبلورة كراهية 
تتج�شد يف ال�شلوك واملواقف والعتقادات. ومن ثم تعمم ثقافة 
كراهية الإ�شالم وامل�شلمني على النحو الذي تعك�شها ظاهرة ما 
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يعرف بـ )الإ�شالموفوبيا(. ومن هنا ينطلق اخللط بني الإ�شالم 
من حيث هو رحمة وهدى ونور اإلهي لالإن�شانية كلها، وبني بع�ض 
امل�شلمني الذين ي�شّوهون الر�شالة الإ�شالمية ب�شلوك يتناق�ض مع 

ما تقول له من قيم �شمحاء. 
اإن �شلوك بع�ض هوؤلء امل�شلمني – اأو املح�شوبني على الإ�شالم – 
يحّمل الإ�شالم وزر ما يقولون وما يفعلون، والإ�شالم من ذلك براء. 
فاخلطاب الإ�شالمي يقوم مع التم�شك بالثوابت الإميانية. وذلك ما 

توؤكده اآيات قراآنية كرمية كثرية، اأكتفي بالإ�شارة اإلى اآيتني فقط:
تقول الآية الأولى ) الآيتان 70-71( من �شورة الأحزاب: 

َها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا َقْوًل َسِديًدا }70{ ُيْصِلْح َلُكْم  }َيا َأيُّ
َأْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمن ُيِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما{. 
فالقول ال�شديد ل يوؤدي اإلى غفران الذنوب فقط، ولكنه يوؤدي 
يكون اخلطاب  ما  وبقدر  الأحــوال.  اإ�شالح  اإلى  قبل ذلك  حتى 
الإ�شالمي العام بعيدًا عن ال�شداد، تكون اأحوال امل�شلمني بعيدة 

عن ال�شالح. والعك�ض �شحيح. 
اإبراهيم  �شورة  من   )  26-25-24 )الآيــات  الثانية  الآية  اأما 

فتقول: 
َبٍة َأْصُلَها َثاِبٌت  َبًة َكَشَجرٍة َطيِّ }َأَلْم َتَر َكْيَف َضَرَب الّلُه َمَثاًل َكِلَمًة َطيِّ
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َماء }24{ ُتْؤِتي ُأُكَلَها ُكلَّ ِحٍي ِبِإْذِن َربَِّها َوَيْضِرُب الّلُه  َوَفْرُعَها ِفي السَّ
ُروَن }25{ َوَمثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة  اأَلْمَثاَل ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ
اْجُتثَّْت ِمن َفْوِق اأَلْرِض َما َلَها ِمن َقَراٍر{. اإن الكلمة الطيبة ل تثمر 
اإل طيبًا، بل اإنها دائمة الثمر الطيب باإذن ربها. لأن اهلل طيب 
ل يقبل اإل طيبًا. اأما الكلمة اخلبيثة فاإنها جمردة من الرحمة 

الإلهية. وهي ل تعطي اإل ما هو خبيث و�شيئ وفا�شد.
رف�ض  يف  يتمثل  الــذي  والت�شدد  والتطرف  الغلو  خطاب  اإن 
واإدانة الآخر املختلف وا�شتعدائه، يتناق�ض مع مبادئ ال�شماحة 
اأكد عليها  التي  الإميانية  القاعدة  يتناق�ض مع  الإ�شالمية، كما 
القراآن الكرمي والتي ترتك هلل وحده احلكم بني النا�ض يف اليوم 

الآخر، فيما كانوا فيه يختلفون. 

في ت��شيف ال�اقع:

الدين  اأ�شا�ض  على  �شخ�شيتها  معينة  جماعة  حتّدد  عندما 
الذي توؤمن به، اأو عندما ينظر اآخرون اإليها خالل هذا التحديد 
واأكرث  تعقيدًا  اأكــرث  تبدو  الأمــور  فــاإن  بــه،  توؤمن  الــذي  الديني 
قابلية للتفجر. فالإميان الديني يعك�ض اأعمق ما يف الإن�شان ويف 
والولء  اجلماعية،  الذاكرة  ي�شكل  اإنه  م�شاعر.  من  اجلماعات 
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اجلماعي. وهذا اأمر وا�شح وجلّي يف الإ�شالم كما يف الر�شالت 
يف  وات  مونتغمري  الريطاين  املفكر  يقول  الأخــرى.  ال�شماوية 
عامة  ب�شورة  نظرنا  )اإذا  ال�شيا�شي(:  والفكر  )الإ�شالم  كتابه 
اإلى العالقة بني الدين وال�شيا�شة، فاإن من املفيد النظر اأوًل اإلى 
املكان الذي يحتّله الدين يف حياة الفرد. فبالن�شبة للفرد الذي 
يعني عنده الدين �شيئًا اأ�شا�شيًا ولي�ض �شكليًا، فاإن اأمرين ميكن 
التاأكيد عليهما: النقطة الأولى هي اأن اإنكار ديانته ت�شكل الإطار 
النقطة  اأمــا  اأفعاله.  كل  خالله  تنطلق  الــذي  واملعريف  الثقايف 
الثانية فهي اأن الدين يحّرك اأو يت�شّبب يف حتريك كل اأن�شطته 
وتطلعاته. ذلك اأنه من دون الدين ما كان للفرد اأن يقوم بكل ما 

يقوم به من اأعمال(.
من اأجل ذلك غالبًا ما ُيزّج بالدين يف ال�شراعات بني النا�ض، ولو 
كانت هذه ال�شراعات يف اأ�شا�شها ويف جوهرها تدور حول م�شالح 
حالة  اأو  ال�شراع  حالة  اأ�شبحت  حتى  ب�شلة.  الدين  اإلى  متّت  ل 
احلرب هي الأكرث رواجًا. وتقول درا�شة اأعّدها عدد من اخلراء 
وُن�شرت يف عام 2003م: )اإن تاريخ الإن�شانية مل ي�شهد �شوى فرتات 
قليلة من دون حروب و�شراعات. واأنه يف القرن الع�شرين وحده ُقتل 

ما ل يقّل عن مائة مليون اإن�شان يف حروب عاملية(.
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مع ذلك، فعندما تع�شف بالعالقات الإن�شانية اأزمات حادة 
على النحو الذي تعاين جمتمعات عديدة من تبعاته ومن نتائجه 
املنطقي  ومن  الطبيعي  من  فاإن  احلا�شر،  الوقت  يف  اخلطرية 
اأن يتوجه النا�ض اإلى القيم ال�شامية بحثًا عن حلول ومعاجلات. 
ميثاق  مثل  الدولية  املواثيق  يف  مكر�شة  القيم  هذه  كانت  واإذا 
الإن�شان ومواثيق جنيف و�شواها،  الأمم املتحدة و�شرعة حقوق 
فاإنها اأبرز ما تكون يف ال�شرائع ال�شماوية التي اأنزلها اهلل على 
اأنبيائه لإ�شالح اأحوال النا�ض يف الدنيا والآخرة. وبعد الأنبياء 
تتولى املراجع واملوؤ�ش�شات الدينية القيام بهذه املهمة الأخالقية 
ال�شامية على اأ�شا�ض التعاليم التي تن�ّض عليها �شرائعها ال�شماوية. 
ال�شريف )العلماء ورثة  النبوي  ولعل يف هذا ما يف�شر احلديث 
الأنبياء(. مبعنى اأنهم ورثة دورهم يف الدعوة اإلى اخلري واملحبة 

وال�شالم بني النا�ض.
العلمية  املرجعيات  قناعات  مع  الن�ض  روح  يتوافق  عندما 
يف  البّناء  دورهــا  املرجعيات  هــذه  ــوؤدي  ت ومفاهيمها،  الدينية 
مع  دائمًا  ل يح�شل  التوافق  ولكن هذا  الأزمــات.  معاجلة هذه 
الأ�شف. الأمر الذي ي�شكل عقبة تعرت�ض اأداء هذا الدور وتعّطل 
املعاجلة املن�شودة. ورمبا ي�شبح عدم التوافق بني الن�ض الديني 
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وموقف عامِل الدين م�شكلة يف حّد ذاتها ت�شّب الزيت على نار 
من  جانبًا  ظلمًا،  الدين  يحّمل  الذي  الأمــر  امل�شتعلة،  الأزمــات 

امل�شوؤولية واأحيانًا كل امل�شوؤولية.
يتاأ�ش�ض عدم التوافق بني �شمو الن�ض وانحيازية املرجع على 

عدة اأمور من اأبرزها:
اأ- �شوء فهم الن�ض، ومن ثم �شوء ا�شتخدامه.
ب- �شوء تف�شري الن�ض، ومن ثم �شوء تاأويله.

ج - تراكم ال�شور النمطية ال�شلبية عن الآخر املختلف دينيًا 
اأو ثقافيًا.

انعدام  ثم  ومن  والتوا�شل،  احلــوار  ج�شور  توافر  عدم   - د 
املعرفة التي يقوم عليها التفاهم.

هـ - انت�شار ثقافة احتكار املعرفة، ويتلو ذلك ثقافة احتكار 
احلق املطلق والو�شول اإليه. 

من هنا تفر�ض الت�شاوؤلت التالية نف�شها:
ملاذا حتمل معظم احلروب وال�شراعات الدموية التي يعاين 
منها العامل اليوم طابعًا دينيًا؟... هل م�شادفة اأن ُيتهم الدين 
بني  بالعالقات  تع�شف  التي  التوترات  معظم  وراء  بالوقوف 
ال�شعوب والأمم املختلفة؟... وملاذا مل تنجح احلوارات بني اأهل 
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الأديان يف منع وقوع مثل هذه احلروب وال�شراعات والتوترات؟ 
وهل كان ذلك لأن امل�شكلة دينية اأم اأن جوهرها يكمن يف توظيف 

الدين يف الأزمات ال�شيا�شية؟
مع ذلك، فاإن هذه الأمور ل ت�شكل حل�شن احلظ ثوابت دائمة. 
الهتمام  ي�شتقطب  الذي  الوجه  وهو  للواقع،  الآخر  الوجه  اإنها 
يتم  ما  الذي غالبًا  الآخر  الوجه  اأما  ل�شوابيته.  ولي�ض  ل�شلبيته 
جتاوزه، جهاًل اأو جتهياًل، فاإنه ينطلق من مقومات وقيم معاك�شة 

لالأمور اخلم�شة التي �شبقت الإ�شارة اإليها.
الثابتة  القاعدة  اإر�شاء  يف  الإ�شالمية  امل�شوؤولية  ترز  وهنا 
م�شوؤولية  وهــي  املتبادل.  والحـــرتام  والتفاهم  الفهم  جل�شر 
ي�شطدم اللتزام بها ب�شعوبات متداخلة ل بد من الإقرار بها 

ومن ثم العمل على معاجلتها، منها:
اأ- ت�شاعد موجة الأ�شولية )لي�ض مبعنى العودة اإلى الأ�شول، 
ثقافة  خــارج  هــو  مــن  كــل  وتكفري  احلقيقة  احتكار  مبعنى  بــل 

الحتكار(.
الأزمات  �شيا�شي يف  هو  وما  ديني  هو  ما  بني  التداخل   - ب 

التي تع�شف بالعامل الإ�شالمي وبعالقاته مع العامل.
ج - عدم فك �لرتباط ب�سكل جذري يف �لإعالم و�لثقافة ويف 
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املمار�شة ال�شيا�شية بني احلرب على الإرهاب وما يبدو اأنه حرب 
على الإ�شالم.

منها  تعاين  التي  اجلماعي  العقاب  ثقافة  نطاق  ات�شاع   - د 
لالأعمال  نتيجة  الــغــرب  دول  بع�ض  يف  الإ�شالمية  اجلاليات 
الإرهابية املدانة التي يرتكبها اأفراد اأو جماعات حم�شوبة على 

الإ�شالم.
هـ - النعكا�شات ال�شلبية لهذه الثقافة على اأو�شاع املواطنني 

الن�شارى يف بع�ض الدول الإ�شالمية. 
اأن �شورة الإ�شالم يف الوقت احلا�شر �شيئة  اأدرك امل�شلمون 
اإلى  وال�شعي  له  والت�شدي  الإدراك  هــذا  وجت�ّشد  وم�شّوهة. 
ت�شحيحه يف املبادرة التي اتخذها خادم احلرمني ال�شريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز اأوًل يف موؤمتر مكة للعلماء امل�شلمني، ثم 
يف موؤمتر مدريد الذي جمع ممثلني عن اأهل الأديان والثقافات، 
وبعد ذلك يف نيويورك حيث تبّنت الأمم املتحدة مبادرة العاهل 
املتبادل  والحرتام  والتفاهم  التعارف  ج�شور  لإقامة  ال�شعودي 

بني اأهل الأديان والعقائد والثقافات املختلفة.
اأن  هو  م�شّوهة  اأو  �شيئة  الإ�شالم  �شورة  تكون  اأن  بني  الفرق 
ال�شوء يتّم باأيٍد اإ�شالمية، واأن الت�شويه يتم باأيٍد غري اإ�شالمية، 
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بع�ض الت�شويه عن عمد وكراهية وبع�شه الآخر عن جهل و�شوء 
تقدير. اأ�شهم يف الإ�شاءة ويف الت�شويه معًا اأمور ثالثة: 

اأوًل: غياب - اأو تغييب - املركزية يف املرجعية الإ�شالمية.
ثانيًا: فو�شى الفتاوى ال�شرعية وتناق�شها.

ثالثًا: �شوء الت�شرف وتفّلت رّدات فعل بع�ض امل�شلمني با�شم 
الإ�شالم.

كذلك اأدرك امل�شلمون اأن الهوة بني العامل الإ�شالمي والعامل 
امل�شلمني  اأو�ــشــاع  على  لي�ض  خــطــرًا  ي�شّكل  مــا  ات�شاع،  يف  هــي 
ال�شتقرار  على  �شلبًا  ينعك�ض  اإمنا  م�شاحلهم،  وعلى  وحدهم 
بقاع  كل  يف  منت�شرون  كالن�شارى  فامل�شلمون  العامليني.  والأمن 
اإ�شالمية،  غري  وجمتمعات  دول  يف  يعي�ض  ثلثهم  تقريبًا،  الدنيا 
ولذلك فاإن ا�شتعداءهم اأو جمرد �شعورهم بال�شتعداء قد يفجر 
و�شدامات  �شراعات  اإلى  تتحول  ما  �شرعان  دينية  ا�شطرابات 

اأمنية و�شيا�شية. 
اأي  )الإ�شالموفوبيا(،  ظاهرة  اأن  اأي�شًا  امل�شلمون  واأدرك 
كراهية الإ�شالم عن جهل به، تزداد ح�شورًا يف الثقافة الغربية 
العامة ب�شبب الدور الرتويجي لها يف الإعالم العاملي. فامل�شلمون 
اأو  الذات  التقوقع على  الغرب يواجهون خيارات ترتاوح بني  يف 
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الذوبان يف جمتمعاتهم اجلديدة، كما يواجهون و�شعًا ي�شطرون 
معه لالختيار بني النتماء اإلى الهوية اجلديدة ثقافيًا واجتماعيًا 
وبني  الإ�شالمية؛  القيم  من  امل�شتمدة  بثقافتهم  اللــتــزام  اأو 
اجلديد  املجتمع  مع  ال�شدام  اأو  وتقاليدهم  بعاداتهم  التم�شك 

الذي يعي�شون فيه. 
ولقد اأّدى رّد الفعل الإ�شالمي على هذه الظاهرة، مبا ات�شم 
به اأحيانًا من توتر و�شلبية، اإلى زيادة الهوة ات�شاعًا، واأّدى اإلى 

تغذية الإ�شالموفوبيا وتنميتها.
اأن �شوء فهم الإ�شالم من جهة، و�شوء تقدمي الإ�شالم  ذلك 
ب�شبب �شوء ت�شرف بع�ض امل�شلمني من جهة ثانية، يوفران املادة 
اإلى عالقات امل�شلمني  للمزيد من الأفعال واملواقف التي ت�شيء 
مع الآخرين، بحيث يكون الفعل اأو القول املعادي مبنيًا على �شوء 
الفهم، وبحيث يكون رّد الفعل الإ�شالمي اأو با�شم الإ�شالم مبنّيًا 
على �شوء تف�شري الأ�ش�ض واملبادئ ال�شرعية التي يفرت�ض اأن يقوم 
عليها هذا الرد. الأمر الذي يوؤدي اإلى تغييب احلكمة واملنطق يف 

تبادل التهامات مما يعّمق عدم الثقة املتبادل.
من اأجل ذلك كان ل بد من القيام مببادرة ما على ال�شعيد 
الإ�شالمي تكون ذات ُبعد عاملي وتنطلق من مبداأ اإمياين يوؤ�شل 
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لعالقة الإ�شالم مع اأهل العقائد والثقافات الأخرى على قاعدة 
اإن�شانية م�شرتكة، فكانت مبادرة خادم احلرمني ال�شريفني. 

اأن  كيف  والثقافات  الأديــان  اأهل  اأمــام  املبادرة  اأبــرزت هذه 
الإ�شالم يقوم على:

العنف. ل  الت�شامح  • قيم 
التطرف. ل  • العتدال 

ل الغلو. • الو�شطية 
وبّينت اأ�شالة ثقافة قبول الختالفات واحرتامها مبا يف ذلك 
اإلى  الطريق  حتتكر  التي  املفهومات  ونبذ  الدينية.  الختالفات 
اهلل والإميان به. واإقامة عالقات تعاون و�شالم مع اأهل الأديان 

الأخرى، ل الت�شارع معهم. 
كما اأنها عملت على ت�شحيح �شورة الإ�شالم، وذلك عر:

له. �ل�سيا�سي  و�لتوظيف  �لدين  بني  �لرتباط  • فك 
القيم  مع  تتالقى  التي  الإ�شالمية  الدينية  القيم  ــراز  اإب  •

الإن�شانية ال�شامية. 
• مّد يد احلوار والتعاون ل التنابذ والتقاتل.

التكامل  مبداأ  على  يقوم  لعامل  �شورة  بلورة  على  العمل   •
والأديان.  اأهل احل�شارات  بني  الت�شارع  على  ولي�ض  احل�شاري 
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ْرَض  ْكِر َأنَّ اأْلَ ُبوِر ِمن َبْعِد الذِّ فالقراآن الكرمي يقول: }َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي الزَّ
اِلُوَن{ )الأنبياء - 105(. كما يقول: }َوِإْذ َقاَل  َيِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ
َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة{ �شورة )البقرة - 30(. 

ومل يقل اإنه ا�شتخلف �شعبًا دون اآخر. 
الت�ظيف ال�شيا�شي للدين:

وكان   - بالن�ض  الفرن�شي  الدبلوما�شي  بعث   1856 عام  يف 
قن�شاًل لبالده يف بريوت - بتقرير اإلى وزارة اخلارجية الفرن�شية 
قال فيه: )احلقيقة الكرى والأبرز التي حت�شر اأثناء درا�شة هذه 
البلدان، هي املكانة التي يحتلها الفكر الديني يف اأذهان النا�ض، 
وال�شلطة العليا التي ي�شكلها يف حياتهم. فالدين يظهر حيث كان، 
وهو بارز يف كل املجتمع ال�شرقي، يف الأخالق ويف اللغة والأدب 
ويف املوؤ�ش�شات... وترى اأثره يف كل الأبواب... ال�شرقي ل ينتمي 
اإلى وطن حيث ولد، ال�شرقي لي�ض له وطن، والفكرة املعرة عن 
الذي  ال�شعور  بالأحرى عن  اأو  اأي عن كلمة وطن،  الكلمة،  هذه 
توقظه، غري موجودة يف ذهنه، فال�شرقي متعلق بدينه كتعلقنا 
نحن بوطننا. واأمة الرجل ال�شرقي هي جمموعة الأفراد الذين 
ال�شعائر  ميار�شون  والذين  هو،  يعتنقه  الذي  املذهب  يعتنقون 

ذاتها، وكل �شخ�ض اآخر بالن�شبة له هو غريب...(.
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اأ�شا�شيًا يف  �شيئًا  اأن  يبدو  و�شنة 2009م ل  �شنة 1856م  بني 
هذه البنية الجتماعية قد تغرّي. 

فكرة  تقريره  يف  غرّي  ملا  اليوم  احلياة  اإلى  بالن�ض  يعود  ولو 
اأن  اإل  اأن مالب�شنا وبيوتنا و�شوارعنا قد تغريت  واحدة. �شريى 
نفو�شنا بقيت كما عرفها وكما و�شفها قبل اأكرث من قرن ون�شف 

القرن.
و�شهد ع�شرنا احلا�شر ظاهرة ات�شاع التدّين يف العامل كله. 

تعك�ض هذه الظاهرة الأرقام التالية:
يف عام 1900م كانت ن�شبة املوؤمنني )بالن�شرانية واليهودية 
النا�ض.  باملائة من   67 تعادل  والهندو�شية(  والبوذية  والإ�شالم 
يف عام 2005م ارتفعت الن�شبة اإلى 73 باملائة، ومن املتوقع اأن 
توا�شل ارتفاعها لت�شل يف عام 2050م اإلى 80 باملائة. ترتافق 
هذه الظاهرة مع ظاهرة التع�شب والغلّو. وبقدر ما تكون ظاهرة 
التدّين بناءة تكون الثانية هدامة. ترز هذه احلقيقة من خالل 
الهندو�شية  من  وال�شيا�شة؛  الدين  بني  الت�شابك  م�شاحة  ات�شاع 
يف الهند، اإلى البوذية يف تايلند، اإلى اليهودية يف اإ�شرائيل، اإلى 

الإجنيلية يف اأمريكا، والى الإ�شالم يف بع�ض الدول الإ�شالمية.
كما �شهد الع�شر احلا�شر انت�شار الن�شرانية يف دول العامل 
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الثالث وخا�شة )يف اآ�شيا واإفريقيا: يف عام 1900م كان 80 ٪ من 
الن�شارى يف اأوربا واأمريكا ال�شمالية(.

الثالث حيث  اأما الآن فاإن ثلثي الن�شارى يعي�شون يف العامل 
ي�شتوطن الإ�شالم. هذا يعني اأنه مل تعد الن�شرانية دين الرجل 

الأبي�ض، اأو دين الغني، اأو دين امل�شتعمر.
اأن الأحداث املكونة  اأدنرة:  اأندرو والز من جامعة  ويرى د. 
للن�شرانية يف القرن 21 جتري يف اآ�شيا واإفريقيا، واأن املجتمع 
 .Post Christianity الن�شرانية  بعد  ما  الأوروبي هو جمتمع 
ال�شمالية  واأمريكا  اأوربــا  عن  غريبًا  كان  الذي  الإ�شالم  اإن  ثم 
مباليني  فيها  حا�شرًا  اأ�شبح  اأ�شرتاليا،  وكــذلــك  واجلنوبية 
لونًا  بثقافته  واأ�ــشــاَف  اليومي،  هّمها  من  جــزءًا  بل  امل�شلمني، 

جديدًا مل ياألفه الكثريون ومل يتاآلفوا معه.
والن�شرانية يف حالة متا�ض دائم.  الإ�شالم  الأمران و�شعا  هذان 
قبيلتان  تتجاور  قد  مثاًل،  نيجرييا  ففي  ت�شادم.  واإمــا  تعاي�ض  فاإما 
املا�شية  رعي  على  اختلفتا  فاإذا  اإ�شالمية،  والثانية  ن�شرانية  واحدة 
مثاًل اأو على رّي احلقول الزراعية، يتحول اختالفهما اإلى ت�شارع ديني 
الرتبية  اأهمية  اإلى �شراع وطني، فدويل. من هنا تكمن  قبلي، ومنه 

على احرتام الختالف الديني وعلى ثقافة عدم احتكار احلقيقة.
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فاإنها  امل�شالح  تدور حول  النا�ض عندما  ال�شراعات بني  اإن 
متبادلة.  تنازلت  من  الت�شوية  تتطلبه  مبا  للت�شوية  قابلة  تكون 
الت�شوية هنا ت�شبح على  العقيدة، فاإن  ولكن عندما تدور حول 
ح�شاب املبادئ الإميانية، حيث يبدو اأي تنازل وكاأنه تنازل عن 
يجروؤ  ول  اأحــد،  قــراره  ل ميلك  اأمــر  وهو  العقيدة،  هذه  ثوابت 
الدين  توظيف  خطورة  ترز  هنا  من  اأحــد،  نتائجه  حتّمل  على 
يف ال�شيا�شة وتوظيف ال�شيا�شة يف الدين، وهما من الأمور التي 
توؤدي اإلى �شّد الأبواب يف وجه الت�شويات التي تفرت�ض طبيعتها اأن 
تكون منفتحة على املفاهيم والجتهادات املختلفة وعلى �شرورة 

احتوائها ومعاجلتها باحل�شنى، بل بالتي هي اأح�شن. 
اأطـــول الــ�ــشــراعــات واأعــقــدهــا الــتــي عرفتها  مــن هنا فـــاإن 
الديني  بالرداء  املتلب�شة  ال�شراعات  تاريخها هي  الإن�شانية يف 
اأو العقائدي، ثم اإنها كانت اأ�شر�شها. فالتوظيف الديني لل�شراع 
)ال�شت�شرا�ض(  لظاهرة  املحركة  القوة  ي�شكل  يــزال  ول  كــان 
ا�شتعداد  الظاهرة من  بهذه  املرتبطون  به  يت�شم  وملا  من جهة، 
للت�شحية بالنف�ض وللتفاين بالغايل والثمني من جهة ثانية. وهذه 
م�شاعر اإن�شانية تقوم على اأ�شا�ض العتقاد باأن الت�شحية واجب 

مقد�ض للمحافظة على حق اهلل والدفاع عنه. 
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االإ�شالم واالختالف:

ويتعامل  طبيعيًة،  اإن�شانيًة  حقيقًة  الختالف  الإ�شالم  يقرر 
ن َذَكٍر َوُأنَثى  َها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّ معها على هذا الأ�شا�ض: }َيا َأيُّ

َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا{ )�شورة احلجرات، الآية 13(.
اهلل  رحمة  طبيعة  من  كــان  ـــوان  والأل الأل�شن  اختالف  ومــع 
�شورة  من   48 الآية  اأكدته  ما  وهو  واملناهج،  ال�شرائع  اختالف 
ًة  ُأمَّ َعَلُكْم  َلَ الّلُه  َشاء  َوَلْو  َوِمْنَهاًجا  ِشْرَعًة  ِمنُكْم  َجَعْلَنا  }ِلُكلٍّ  املائدة: 
َواِحَدًة َوَلـِكن لَِّيْبُلَوُكْم ِفي َمآ آَتاُكم َفاْسَتِبُقوا اخَلْيَراِت ِإَلى الله َمْرِجُعُكْم 
َجِميًعا َفُيَنبُِّئُكم ِبَا ُكنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن{.  و�شورة هود }َوَلْو َشاء َربَُّك 
ِحَم َربَُّك  ًة َواِحَدًة َوَل َيَزاُلوَن ُمْخَتِلِفَي }118{ ِإلَّ َمن رَّ َعَل النَّاَس ُأمَّ َلَ

َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم{ )�شورة هود، الآية 118- 119(.
ولقد اأر�شى القراآن الكرمي قواعد وا�شحة لالعرتاف بالآخر 
وبوجهة نظره اإجالًء للحقيقة، وذلك من خالل احلوار املبا�شر 
الذي يبدي فيه كل طرف راأيه بحّرية. ويف القراآن الكرمي مناذج 

غنية لهذه الأنواع من احلوارات.
فهناك �شيغة احلوار، كما ورد يف �شورة الأعراف )الآيات من 

10 اإلى 24 (، ويف �شورة احلجرات ) الآيات من 15 اإلى 40(. 
وهناك �شيغ حوار اهلل تعالى مع الأنبياء )الآية 260 من �شورة 
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البقرة(، وهناك حوار الأنبياء مع النا�ض )الآية الأولى من �شورة 
املجادلة(، وهناك حوار النا�ض مع النا�ض )الآية 34 من �شورة 

الكهف(.
اأر�شى جمتمع املدينة املنورة يف عهد النبي حممد � قاعدة 
لإقامة ن�شق تعاوين بني فئات النا�ض من موؤمنني واأهل كتاب. الوثيقة 
النبوية اأقرت اأ�شحاب الآراء على اآرائهم وتكفلت بحمايتهم كما 
هم. قام جمتمع املدينة على قاعدة ن�شر الدعوة مع تقّبل الختالف 

واحت�شانه، ولي�ض مع جتاهله ول مع حماولة اإلغائه.
املدينة  يف  املطّهر  بيته  يف  جنران  ن�شارى   � النبي  حاور 
يجد  مل  �شالتهم  وقت  حان  وعندما  وفادتهم.  واأح�شن  املنورة 
اإلى  اأي غ�شا�شة يف دعوتهم، كما تذكر رواياُت الثقات،  النبي 
بالفكر اختيارًا  ت�شتقر  الإ�شالم،  العقيدة يف  اإن  اأداء �شالتهم. 

ول ُتْل�شُق بالل�شان قهرًا واإكراهًا. 
فاإن  ــى،  الأول املدينة  دولــة  يف  النبوية  ال�شابقة  هذه  قاعدة  على 
بالنقاء  ياأخذ  ول  العقدي،  النتماء  بتنّوع  حتى  ي�شيق  ل  الإ�شالم 
العرقي )ل ف�شل لعربي على اأعجمي اإل بالتقوى(. فاإذا كان التنوُع 
الطريق  فاإن احلوار هو   ،- والعامل  بل   - املجتمع  تكوين  من طبيعة 
الوفاق  اإلى  املتبادل  وبالحرتام  بالختيار احلر  يوؤدي  الذي  الوحيد 
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القطيعُة  هو  احلــوار  عن  البديل  اأن  ذلك  وال�شالم.  التفاهم  والــى 
والنكفاُء على الذات وتطويُر ثقافة احلذر وال�شك والعداء لالآخر. 

يف  واختالفات  تباينات  وجود  يتطلب  احلــوار  اأن  ذلك  من  يتبنّي 
انعكا�ض طبعي  الــروؤى. ويف ذلك  الفكر ويف الجتهاد ويف  املوقع ويف 
للتنوع الذي يعّد يف حّد ذاته اآية من اآيات القدرة الإلهية على اخللق 
ومظهرًا من مظاهر عظمته وجتلّياته. والقراآن الكرمي ي�شري اإلى ذلك 
َخْلُق  آَياِتِه  }َوِمْن  تقول:  الروم  �شورة  يف مواقع عديدة، فالآية 22 من 
ْرِض َواْخِتاَلُف َأْلِسَنِتُكْم َوَأْلَواِنُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك َلَياٍت لِّْلَعاِلَِي{.  َماَواِت َواأْلَ السَّ
َربَُّك  َشاء  }َوَلْو  الكرمي:  القراآن  يون�ض، يقول  الآية 99 من �شورة  ويف 

لَمَن َمن ِفي اأَلْرِض ُكلُُّهْم َجِميًعا َأَفَأنَت ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّى َيُكوُنوْا ُمْؤِمِنَي{.
اإن وحدة اجلن�ض اأو اللون اأو اللغة لي�شت �شرورة حتمية ل يتحقق 
التفاهم دونها. لذلك ل بد، من اأجل اإقامة عالقات مبنية على املحبة 
والحرتام، من احلوار على قاعدة هذه الختالفات التي خلقها اهلل، 
واأرادها اأن تكون، والتي يتك�ّشف للعلم اأنها موجودة حتى يف اجلينات 
الوراثية التي ت�شّكل بعنا�شرها �شخ�شية كل واحدًا مّنا ومتايزاتها، 

ومن ثم ال�شخ�شية املجتمعية ل�شعب معني اأو لأمة معينة. 
ويف اأي جمتمع متعّدد الأديان واملذاهب ي�شبح احلوار الدائم 
املنفتح ركنًا من اأركان وحدته وا�شتقراره. فاحلوار ل يكون اإل مع 
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الآخر، واإل ي�شبح حوارًا مع الذات. والآخر ل يكون اإل خمتلفًا 
للحوار هي  الأولى  الركيزة  فاإن  لذلك  اإليه.  تنتفي احلاجة  واإل 
من  ميزة  القبول  هذا  ي�شكل  معًا.  وبالختالف  بالتعدد  القبول 
مّيزات الفقه الإ�شالمي. اإن القراآن الكرمي يقول:}َوَلْو َشاء َربَُّك 
الآية   - )�شورة هود  ُمْخَتِلِفَي{.  َيَزاُلوَن  َوَل  َواِحَدًة  ًة  ُأمَّ النَّاَس  َعَل  َلَ
اإلغاء الختالف، ومن امل�شتحيل �شهر كل  118(. اإن من العبث 
العقائد والأفكار يف بوتقة واحدة وحتويلها اإلى وفاق مطلق. ولكن 
اإلى  من املمكن جّدًا، بل من ال�شروري، عدم حتويل الختالف 
خالف. لقد �شّبه روجيه غارودي يف كتابه: )نحو حرب دينية( �ض 
96، الإن�شان باأنه )مثل موجة ت�شكنها جميع اندفاعات املحيط، 
كذلك  لــه.  �شفاف  ل  الطاقة  من  حميط  يف  حــدود  بال  موجة 

الإن�شان، فهو م�شكون بجميع الآخرين. اإنه جميع الآخرين(.
خاطب الإ�شالم العقل الإن�شاين احرتامًا واعتمد على املنطق وعلى 
مقارعة احلجة لت�شفيه عقيدة ال�شرك، ولتحرير الإن�شان من عبادة 
الأوثان احرتامًا له اأي�شًا واإقناعه بعبادة اهلل الواحد الأحد. ومل يحمل 
ال�شيف داعيًا، فالدعوة اإلى اهلل ل تكون اإل باحلكمة واملوعظة احل�شنة. 
ولكن عندما حمله كان دفاعًا عن النف�ض وعن العقيدة، ومبداأ الدفاع 

هنا هو الأ�شا�ض الذي يقوم عليه ركن اجلهاد وفل�شفته. 
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الخاتمة:

ير�شي الإ�شالم ثوابت اأ�شا�شية للعالقات الإن�شانية. يف مقدمة 
هذه الثوابت:

اأوًل: اأن الإن�شان ل ياأثم على ذنب مل يقرتفه }َوَل َتْكِسُب ُكلُّ 
َنْفٍس ِإلَّ َعَلْيَها َوَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى{ )الأنعام - 164(.

َا َيِضلُّ َعَلْيَها َوَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى{ )الإ�شراء  }َوَمن َضلَّ َفِإنَّ
.)15 -

الأر�ــض. وخالفة اهلل  الإن�شان هو خليفة اهلل على  اأن  ثانيًا: 
مهمة تعك�ض اأعلى مراتب التكرمي الإلهي لالإن�شان. 

َعُل  َأَتْ َقاُلوْا  َخِليَفًة  اأَلْرِض  ِفي  َجاِعٌل  ِإنِّي  ِلْلَماَلِئَكِة  َربَُّك  َقاَل  }َوِإْذ 
َلَك  ُس  َوُنَقدِّ ِبَحْمِدَك  ُنَسبُِّح  َوَنْحُن  َماء  الدِّ َوَيْسِفُك  ِفيَها  ُيْفِسُد  َمن  ِفيَها 

َقاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما َل َتْعَلُموَن{. )البقرة - 30(. 
ما يف  له  اهلل  �شخر  فقد  اهلل،  خليفة  هو  الإن�شان  لأن  ثالثًا: 
َواأَلْرَض  َماَواِت  السَّ َخَلَق  الَّــِذي  }الّلُه  الأر�ــض  يف  وما  ال�شماوات 
َر َلُكُم اْلُفْلَك  َماء َماء َفَأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزًقا لَُّكْم َوَسخَّ َوَأنَزَل ِمَن السَّ
ْمَس  ر َلُكُم الشَّ َر َلُكُم اأَلْنَهاَر }32{ َوَسخَّ ِلَتْجِرَي ِفي اْلَبْحِر ِبَأْمِرِه َوَسخَّ

َر َلُكُم اللَّْيَل َوالنََّهاَر{. )اإبراهيم: 34-32(. َواْلَقَمَر َدآِئَبَي َوَسخَّ
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لالإن�شان  و�شّخرها  الطبيعة  قوانني  خلق  اهلل  اأن  يعني  هذا 
اأَلْرِض  َن  مِّ َأنَشَأُكم  }ُهَو  اإعمارها.  يف  اهلل  خالفة  مبهمة  ليقوم 
َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها{ )هود:61(. ذلك اأن من مقومات خالفة اهلل 

عمارة الكون وبناوؤه خدمة لالإن�شانية ولي�ض اإف�شاده وتدمريه.
النا�ض  يف  اهلل  خالفة  اأن  اأي  اأمانة،  اهلل  خالفة  اأن  رابعًا: 
)عدالة احلكم( اأمانة. وخالفة اهلل يف الطبيعة )املحافظة على 
َماَنَة َعَلى  اأْلَ }ِإنَّا َعَرْضَنا  البيئة( اأمانة. والأمانة م�شوؤولية كرى. 
َوَحَمَلَها  ِمْنَها  َوَأْشَفْقَن  َيْحِمْلَنَها  َأن  َفَأَبْيَ  َباِل  َواْلِ ْرِض  َواأْلَ َماَواِت  السَّ

نَساُن ِإنَُّه َكاَن َظُلوًما َجُهوًل{ )الأحزاب:72 (. اإْلِ
خام�شًا: اأن اهلل خلق الإن�شان بحيث يقدر على ا�شتجالء علوم 
الدنيا وا�شتيعابها كلها. }َوَعلََّم آَدَم اأَلْسَماء ُكلََّها{ )البقرة: 31(. 
ولذلك حّث اهلل الإن�شان على اأن يتفكر يف خلقه ويف نف�شه ويف الكون 
من حوله، حتى يدرك اأن �شقف العلم مرتفع واأن اآفاقه وا�شعة، واأنه 
اأن  يجب  مزيد  فثمة  املعرفة  معادلت  من  الإن�شان  اكت�شف  مهما 
َقِلياًل{  ِإلَّ  اْلِعْلِم  ن  مِّ ُأوِتيُتم  }َوَما  اكت�شافه.  على  وفكره  عقله  يعمل 

)الإ�شراء: 85(. }َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم{. )يو�شف: 76(.
 )4 )التني:  َتْقِوٍي{  َأْحَسِن  }ِفي  الإن�شان  اهلل  خلق  �شاد�شًا: 
َرُكْم َفَأْحَسَن ُصَوَرُكْم{ )التغابن: 3( من اخللية احلية مبا  }َوَصوَّ
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حتمله من موّرثات ووظائف، اإلى العقل املفكر، وما ي�شتطيع اأن 
وال�شتدلل.  الإبــداع  على  والقدرة  املعرفة  اآفاق  من  اإليه  ي�شل 
هو  الإلهي  والتكرمي  )الإ�ــشــراء:70(،  آَدَم{  َبِني  ْمَنا  َكرَّ }َوَلَقْد 

اأ�شمى درجات العالقة بني اهلل اخلالق والإن�شان املخلوق. 
اإن احرتام هذه املكرمات الإلهية واللتزام بها من �شاأنه اأن 
وتعتدي  الإن�شان  حقوق  تتجاوز  التي  ال�شراعات  جماح  يكبح 
على كرامته. ومن �شاأنه اأن يوؤ�ش�ض ل�شالم حقيقي ي�شتمد اأ�ش�شه 

ومقوماته من هذه الكرامة الإلهية. 
واإذا كانت هناك قلة قليلة من امل�شلمني تت�شرف مبا يتناق�ض 
مع هذه القيم الإ�شالمية، فال يعود ذلك اإلى الإ�شالم. ول يجوز 

حتميله وزر هذا الت�شرف.
امل�شلمني  يجمع  حــوار  بني  الــتــالزم  اأهمية  تظهر  هنا  ومــن 
�لرتباط  وفك  �لدينية،  و�لعقائد  �لثقافات  �أهل  من  و�سو�هم 
واإزالة اللب�ض بني الإ�شالم الر�شالة الإلهية ال�شامية، والت�شرفات 

ال�شلوكية الفردية التي تتناق�ض معها.
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ال�شتغالل ال�شيا�شي: �شيا�شة الخوف

وليام بيكر*

على مر التاريخ اأودت احلروب بحياة ع�شرين األف مليون من 
الب�شر، وكان القرن الع�شرين املن�شرم من اأكرث القرون دموية، 
اإذ ق�شى 100 مليون �شخ�ض نتيجة احلروب التي ن�شبت ب�شبب 
للحكومات،  ال�شيا�شية  والأ�شكال  الأخالقية،  غري  الت�شرفات 
وهي اأ�شكال مبنية على النعرات القومية، واملادية، والإمريالية. 
العوامل  اأكرث  من  ال�شيا�شي  لال�شتغالل  امل�شتمر  التطبيق  وظل 

التي دفعت هذه احلكومات والأمم لنتهاج هذه ال�شيا�شات.
الــوا�ــشــحــة على �شعود  بــالأمــثــلــة  الــقــدمي مــلــيء  والــتــاريــخ 

والتفاهم  ال�شالم  بن�شر  مهتمة  موؤ�ش�شة  وهي  لل�شالم،  الن�شراني  الإ�شالمي  المركز  ومدير  موؤ�ش�ض   *
الإذاعية  البرامج  العديد من  الكتب، و�شارك في  اأّلف عددًا من  العالم.  والن�شارى حول  الم�شلمين  بين 
والجزيرة   ،  BBC �شي  بي  بي   ،  ABC �شي  بي  اأيه   ،   CNN ان  ان  �شي  مثل:  العالمية  والتلفزيونية 
وغيرها، و�شارك في اأكثر من 500 محا�شرة وحلقة نقا�ض وموؤتمر في الوليات المتحدة وبع�ض دول العالم. 

)الوليات المتحدة(.
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العامل،  من  وا�شعة  رقعة  على  هيمنت  كــرى،  اإمــراطــوريــات 
لكنها ما لبثت اأن تال�شت وبقيت اآثارها تاريخًا. فالإمراطورية 
من  للكثري  بالن�شبة  تعد   – املــثــال  �شبيل  على   – الرومانية 
على  كذلك  ومثاًل  املتح�شر،  وال�شعب  لالأمة  مثاًل  املــوؤرخــني 
يف  الف�شل  يعود  الرومانية  ولالإمراطورية  والنفوذ.  الهيمنة 
الغربية  اللغات  كل  اأ�شا�ض  وهي  الالتينية،  اللغة  العامل  اإهداء 
القوانني  لأنظمة  اأ�ش�شت  التي  هي  القدمية  وروما  والأوروبية. 
الغربية والأوروبية، وما تزال العمارة الرومانية تلفت الأنظار، 
ول يوجد لها يف بع�ض اجلوانب نظري يف اأي ح�شارة اأو جمتمع 

قدمي اأو حديث.
احل�شارة،  من  اإرث  لها  كان  التي  الإمراطورية  هذه  لكن 
النا�ض  يذكرها  املتقدمة،  واملعارف  احلكم،  واأنظمة  والنظم، 
ب�شورة خا�شة يف جهودها لغزو العامل واحتالله وحكمه بوا�شطة 
اجليو�ض املاهرة، وفنون القتال الذي ل يحمل �شفقة اأو لينًا جتاه 
الذين  اأولئك  اأو  بلدانهم،  عن  الدفاع  يحاولون  الذين  اأولئك 

يحاولون فقط اإنقاذ حياة عائالتهم والأبرياء من النا�ض. 
ويقف مدرج »الكولوزمي« الروماين �شاهدًا على املعاملة غري 
الرجال،  تعذيب  مت  اإذ  لها،  نظري  ل  التي  والوح�شية  الإن�شانية 
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والن�شاء، والأطفال وعائالت باأكملها، قامت بتقطيعهم حيوانات 
متوح�شة جائعة جلبت من القارة الأفريقية.

تعر�شت  ولكنها  عام،   400 قرابة  العامل  على  روما  هيمنت 
للدمار و�خلر�ب نتيجة �لف�ساد �لد�خلي و�لنحطاط �لأخالقي.

وباملثل اأ�شهمت الإمراطورية اليونانية القدمية يف احل�شارة 
 ،Plato اأفالطون  من  كل  ويعتر  واملعرفة.  والفل�شفة  والنظام 
من  الكثري  بني  من   Plutarch وبلوتارخ   ،Aristotle واأر�شطو 
املثقفني اليونانيني الذين ما تزال كتاباتهم ُتدّر�ض يف املوؤ�ش�شات 
هذه  يحكم  اليوناين،  الإمــراطــور  وظــل  العاملية،  الأكــادميــيــة 
الإمراطورية ال�شا�شعة دون منازع. ولكن الإمراطورية اليونانية 
عانت مما عانت منه الإمراطورية الرومانية من تردٍّ اأخالقي 
وروحي، اأدى اإلى ا�شمحاللها وانهيارها كقوة عاملية ذات جمتمع 
متقدم. ويف القرون التي تلت ذلك، ظهرت اإمراطوريات وقوى 

وتال�ست، وهناك �أخريات يف طريقها لل�سقوط.

�شيا�شة الخوف: نموذج جديد لقرن جديد 
الإن�شانية  احلقائق  من  العديد  اليونان  الفال�شفة  اأ�شاف 
للعامل، ومن بني هذه احلقائق ما اأ�شبح قاعدة من قواعد علم 
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النف�ض احلديث، ويتمثل هذا يف القول: اإن الإن�شان عدو ما يجهله 
اأو ل يفهمه. وهذا النوع من اخلوف كان هو الآلية التي ا�شتخدمت 
لال�شتغالل ال�شيا�شي يف الكثري من الثقافات، والأديان، والأمم. 
بكل  التدخل  �شيا�شة  بترير  ويقوم  ال�شتغالل،  يحدث  وحتى 
الأخالقي  والحتالل غري  العتداء  جناح، ويف معظم احلالت 
والأديـــان،  والــدول  ال�شعوب  من  الأبــريــاء  �شد  القانوين  وغــري 
فينبغي اأن يتم زرع ثقافة اخلوف بني مواطني الدولة التي يتم 
العتداء عليها. وهذا يتم من خالل الرتديد امل�شتمر للتهديدات 
والدعم  الترير  موجة  من  يعزز  الدولة، مما  هذه  التي متثلها 
الرثوات  على  وال�شيطرة  والحتالل  للحرب  واللجوء  للتدخل، 

الطبيعية لهذه الدولة.
بزمن  �ُشمي  مــا  خــالل  اأمريكا  يف  تــرعــرع  �شاب  وب�شفتي 
»احلرب الباردة«، وهي املدة التي كانت كل من الوليات املتحدة 
على  والنفوذ  الهيمنة  على  فيها  تتناف�شان  ال�شوفيتي  والحتــاد 
رو�شي،  مبواطن  األتق  مل  اأنني  من  وبالرغم  العامل،  اأمــم  بقية 
فقد كنت اأخ�شاهم واأعتقد اأنهم وبلدهم ميثلون تهديدًا حقيقّيًا 
لأمريكا ولأ�شلوبنا يف احلياة. واأتذكر جيدًا تدريبات النجاة من 
املوت يف املرحلة البتدائية، عندما كان يتم تدريبنا على كيفية 
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اأن نختبئ حتت طاولت ال�شف من اأجل النجاة من تفجريات 
بقنبلة ذرية، والتي كنا نخ�شى اأن تقع يف اأي حلظة. 

املتعلقة  العاملية  الأحــداث  تغطية  يف  حا�شرًا  اخلــوف  وكــان 
بالدولتني، الأمر الذي فتح الأبواب ل�شتغالل �شيا�شي بوا�شطة 
احلكومتني وال�شيا�شيني. وبالرغم من اأن العالقات بني الدولتني 
والأن�شطة  اخلــوف  �شيا�شة  اأن  اإل  كبرية،  ب�شورة  حت�شنت  قد 

املتعلقة بال�شتغالل ال�شيا�شي ظلت كما هي دون تغيري.

ال�شتغالل ال�شيا�شي لالإ�شالم: العدو الجديد لل�شالم
من  لكل  وال�شيا�شية  القت�شادية  الأهــداف  تغريت  اأن  بعد 
الوليات املتحدة ورو�شيا، واأ�شبحت اإمكانية حدوث دمار للجانبني 
بالأ�شلحة النووية حقيقة �شيا�شية مقبولة، بداأ العامل الع�شكري 
ال�شناعي يبحث عن »عدو جديد«، ويا حبذا لو كان طرفًا ميكن 
وعلى  وحلفائهما  العظميني  للقوتني  تهديدًا  ي�شكل  باأنه  و�شفه 
هنا  من  العاملي«.  وال�شلم  »لال�شتقرار  تهديدًا  ي�شكل  فهو  ذلك 
بداأت حملة ا�شتهداف الدين الإ�شالمي، اأ�شرع الأديان انت�شارًا 
يف العامل. خالل احلرب الباردة، كان هناك فيلم م�شهور ي�شمى 
»الرو�ض قادمون The Russians are coming«، ولكن وحيث 
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اإن هناك تقاربًا بني العدوين ال�شابقني، فقد ظهر �شعار جديد: 
 .»The Muslims are coming امل�شلمون قادمون«

الإ�شالم  من  اخلوف  ترويج  يف  الدعاية  تن�شط  اأخرى  ومرة 
وامل�شلمني، ويوؤدي ال�شتغالل ال�شيا�شي مرة اأخرى دوره يف دعم 
على  وال�شتيالء  والحتالل،  احلــروب،  يف  املتمثلة  ال�شيا�شات 

الرثوات اخلارجية املتمثلة يف املوارد الطبيعية واملالية.
و�شاأذكر هنا مثالني من �شمن اأمثلة كثرية حتتوي الكثري من 

اأ�شاليب الغ�ض والتدلي�ض والكراهية واخلوف من الإ�شالم.
الرئي�ض   ،Shawn Steel �شتيل  �شون  قاله  ما  الأول  املثال 
ال�شابق للحزب اجلمهوري يف ولية كاليفورنيا California يف 

اأبريل من عام 2003م: 
»هناك �شرطان ينمو داخل اجلالية الإ�شالمية، وهو داء يكره 
ت�شحيح  ينبغي  الغربي.  املجتمع  ويكره  احلرية،  ويكره  اليهود، 

مر�ض الإ�شالم، فهو اإما اأن تقتله اأو يقتلك«.
كاليفورنيا  يف  فتحدث   ،Gert Wilders ويلدرز  جريت  اأما 

بالوليات املتحدة يف اأبريل من عام 2009م، قائاًل: 
ولن  الغربية ودميقراطيتنا،  يتفق مع ح�شارتنا  ل  »الإ�شالم 
اأن  يريد  بل  التعاي�ض،  يريد  ل  الإ�شالم  لأن  اأبــدًا،  معهما  يتفق 
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ي�شت�شلم الآخرون له، ويقوم هو بو�شع الأجندة كاملة. فالإ�شالم 
يعني ا�شت�شالم غري امل�شلمني الكفار مثلي ومثلك للم�شلمني، ولذا 

فينبغي األ نفهم غري ذلك عن اأهدافه«.
وعلى امل�شتوى ال�شخ�شي فاإن خويف من الإ�شالم والعرب �شرعان 
ما تبدد عندما ق�شيت بع�ض الوقت، واأنا طالب اأدر�ض علم الآثار 
وكنت اأقوم باأعمال حفريات يف فل�شطني، وعلى وجه اخل�شو�ض يف 
ال�شفة الغربية. لقد كان هناك حدثان وقعا يل، اأثناء عملي جنبًا 
اإلى جنب ولقاءاتي مع فل�شطينيني م�شلمني وم�شيحيني، جعالين 

اأت�شاءل عن كل هذا الهجوم �شد الإ�شالم والعرب.
احلدث الأول وقع يف موقع ي�شمى »تيكوا Tekoa«، وهو موقع 
قدمي يقع على بعد ب�شعة اأميال من بيت حلم، املدينة التي ُولد 
فيها امل�شيح عي�شى عليه ال�شالم. فاأثناء عملي يف اأحد الأ�شرحة 
يف هذا املكان النائي، �شمعت اأجرا�شًا ثبتت على ذيول ال�شاأن، 
وعندما خرجت من ال�شريح الذي كنت اأعمل فيه وحيدًا لعدة 
اأيام خلت، �شاهدت راعيًا فل�شطينيًا ي�شتعد لأداة �شالة الع�شر، 
حرارة  �شدة  رغم  ركبتيه  على  يجثو  البدوي  ذاك  راقبت  وقد 
الطق�ض، ويوا�شل �شالته. ولأنني - كن�شراين - كنت قد در�شت 
وتعلمت اللغة العربية، فقد تاأثرت كثريًا باإخال�شه و�شكره خلالقه 



الحـوار بين أتباع األديان

183

اأثناء ال�شالة. لقد اأ�شبحت اأنا وهذا الرجل �شديقني، اإذ كان 
يح�شر يل ال�شاي كل يوم ويجل�ض معي يف ال�شريح. مل تكن هذه 
ال�شالة التي توؤدى من اأجل الهيمنة على العامل، وبالطبع فهي 
مل تكن �شالة �شخ�ض اإرهابي، اأو �شخ�ض يحمل كراهية للغرب 

وثقافته ودياناته.
اأما احلدث الآخر فقد وقع اأثناء امل�شاركة يف اأعمال حفرية 
احلرم  اأو  الهيكل،  جبل  من  الغربي  اجلنوبي  اجلدار  يف  كرى 
القد�شي ال�شريف. فبمجرد �شماع الأذان يدعو ل�شالة الع�شر، 
حتى توقف جميع زمالئي الفل�شطينيني عن العمل وذهبوا لأداء 
مل�شاركتهم،  املرة  هذه  دعوين  وقد  ال�شخرة.  قبة  يف  ال�شالة 
فوافقت على الفور. ومل تكن هناك �شالة واحدة اأو دعاء واحد 
ي�شجع على العنف، اأو الإرهاب �شد الأمم، اأو الأديان، اأو ال�شعوب 
الأخرى. وبف�شل هذه التجارب وغريها الكثري بداأت اأح�شن من 
ومناق�شة  القراآن  قــراءة  طريق  عن  العربية  اللغة  يف  م�شتواي 

الكثري من رجال الدين امل�شلمني والن�شارى. 
وكلما تعلمت املزيد عن تعاليم الإ�شالم، حتررت اأكرث من �شلطة 

اخلوف التي ظل من�شوجًا يف املوؤ�ش�شات التعليمية الغربية.
ففي عام 1982م كتبت اأول كتاب يل حول ال�شراع الفل�شطيني 
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 Theft of a اأمــة  »�شرقة  بعنوان  الكتاب  وكــان  الإ�شرائيلي، 
Nation«، وتناول تاريخ املنطقة قبل اإيجاد دولة اإ�شرائيل، ويحدد 

حتريفها  مت  التي  الإجنيل  تعاليم  ويفح�ض  الأ�شليني،  ال�شكان 
على  وال�شتيالء  وا�شتمرارها  اإ�شرائيل  دولــة  قيام  فكرة  لدعم 
الكتاب  هذا  يف  عر�شت  وقد  الفل�شطينية.  واملمتلكات  الأرا�شي 
ما اأعتقد اأنه الإجراءات احلقيقية والنهائية التي ميكن اأن توؤدي 
ال�شالم،  نحو  حتركات  اأي  �شد  تقف  التي  العوامل  اإزالـــة  اإلــى 
وامل�شاحلة، والعدالة يف منطقة ال�شرق الأو�شط وجزء كبري من 

العامل احلديث.
ويف عام 1983م ُدعيت اإلى العا�شمة ال�شورية دم�شق والتقيت 
هذه  لأحــد  ــان  وك وال�شيا�شيني.  الدينيني  الزعماء  مــن  بعدد 
اإنني ركزت ما بقي  الجتماعات الأثر البالغ على حياتي، حتى 
وال�شتغالل  الت�شويه  وتو�شيح  والتحدث  الكتابة  يف  عمري  من 
على  توؤكد  التي  الكتب  وتاأليف  الإ�شالم  طال  الــذي  ال�شيا�شي 
امل�شرتك بني الديانتني الرئي�شتني، وهما الإ�شالم والن�شرانية، 

واللتان يعتنقهما اأكرث من ن�شف �شكان العامل.
اأحمد  ال�شيخ  ولقاء  لــزيــارة  ُدعيت  دم�شق  يف  كنت  وعندما 
كفتارو، الذي يعد من اأكرث العلماء امل�شلمني الذين حظوا باحلب، 
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واأكرثهم �شياحة يف الأر�ض. وكان ال�شيخ كفتارو من املدافعني عن 
وعامل  وموؤلف  الثاين،  بول�ض  البابا  �شديق  وهو  العاملي،  ال�شالم 
اأميال  بعد  ا�شتقبلني يف مزرعته على  وقد  العامل.  معروف حول 
القهوة  وتناول  املعتادة  العربية  ال�شيافة  وبعد  املدينة،  من  قليلة 
والن�شرانية.  الإ�شالم  ديانتينا،  حول  النقا�ض  بداأنا  والفواكه، 
الدين،  ورجال  والن�شاء،  بالرجال  ممتلئًا  ال�شخم  جمل�شه  وكان 
ا�شتمر  واإداريــني.  جامعات  واأ�شاتذة  حمليني  زعماء  اإلى  اإ�شافة 
نقا�شنا قرابة ثماين �شاعات وامتد حتى �شاعات ال�شباح الأولى.

لقد تطرقنا بالنقا�ض ل�شتى املو�شوعات، وقد تركز جل النقا�ض 
على القراآن والإجنيل، وكنت يف كل مرة اأتطرق مل�شائل اخلالف 
امل�شرتكة.  امل�شائل  بــاإيــراد  كفتارو  ال�شيخ  يــرد  الديانتني،  بني 

وعندما اقرتبت جل�شتنا على النتهاء اأوردت املالحظة التالية:
»اأعتقد اأن الفرق احلقيقي بيننا هو اأنكم ل توقرون اأو حتبون 

امل�شيح عي�شى كما نفعل نحن الن�شارى«.
وهنا و�شع ال�شيخ اأحمد كفتارو يده على كتفي وقال وهو ينظر 

ملّيًا يف عينّي:
»اأخي احلبيب، من امل�شتحيل اأن تكون م�شلمًا حقًا اإذا مل حتب 

وتوقر �شيدنا عي�شى«.
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وعندما كان يودعني ونحن يف الطريق اإلى �شيارتي، اأخذين 
بالأح�شان ثانية حتى لم�شت حليته البي�شاء وجهي، وقال يل:

»اإننا يف مع�شكر واحد يا اأخي«.
يف ذلك امل�شاء كنت يف الطائرة يف رحلة اإلى العا�شمة اللبنانية 
بريوت، ويف اأثناء الرحلة كتبت يف اأحد دفاتري: »نحن يف مع�شكر 
اأجل  من  وامل�شلمون  »الن�شارى  عبارة  اخت�شار  وكتبت  واحد«. 
ال�شالم Christians and Muslims for peace«، ومن هنا 
عنوان  يحمل  والتي   »Camp »مع�شكر  امل�شماة  موؤ�ش�شتي  ولدت 

.)campintl.org or.com( موقعها على �شبكة الإنرتنت
وقد بقيت اأنا وال�شيخ اأحمد كفتارو اأ�شدقاء حميمني حتى 
وجدت  والنقا�ض،  الجتماع  لذاك  مبا�شرة  وكنتيجة  وفاته. 
نف�شي اأهتم بتناول امل�شائل التي تتعلق بال�شراع بني امل�شلمني 
الأمـــور  على  الرتكيز  الطرفني  مــن  واأطــلــب  والــنــ�ــشــارى، 
مل�شاعدة  معًا  والعمل  القتتال،  لإنهاء  واحلاجة  امل�شرتكة، 
مت  وقد  اجلانبني.  من  للم�شاعدة  بحاجة  هم  الذين  اأولئك 
افتتاح فروع ملوؤ�ش�شة »مع�شكر« يف كل من الفلبني، واأفريقيا، 
واأوروبا، وهناك فروع يجري التخطيط لفتتاحها يف مناطق 

اأخرى من العامل.
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والأديان  وال�شعوب  لالأمم  ال�شيا�شي  ال�شتغالل  عملية  اإن 
ميكن اأن يتم احلد منها، اإذا ما متت ال�شيطرة على اخلوف 
والق�شاء عليه يف كل اأمة وثقافة وعرق. اإنه اخلوف الذي يوّلد 
الكراهية، و الأحكام امل�شبقة، والعن�شرية، وعدم الأمن مما 
والعراق،  ولبنان،  فل�شطني،  وتعّد  امل�شلح.  ال�شراع  اإلى  يوؤدي 
واأفغان�شتان، وك�شمري، والبو�شنة، وال�شي�شان اأمثلة قليلة على 
اإراقة الدماء التي ل نهاية لها واملعاناة التي يعي�شها مواطنون 
»املع�شكر  اأ�شميه  اأن  راأيــت  ما  �شحايا  كانوا  العامل  هذا  يف 
اإن  الــقــول:  ميكن  وبب�شاطة  الع�شكري«.  ال�شناعي  العاملي 
هناك الكثري من الأرباح املادية التي يتم احل�شول عليها من 
الراهنة وخلق �شراعات جديدة  ال�شراعات  ا�شتمرار  خالل 
من خالل تطبيق ال�شتغالل ال�شيا�شي، مما يجعل املرء ُي�شّلم 
اأبدي،  ل�شالم  اأبدية  با�شتمرار من حروب  �شيعاين  عاملنا  اأن 

ت�شمن الربح الدائم.
»ال�شريك«  هو  اجلهل  وهــذا  احلقيقة،  عدو  هو  اجلهل  اإن 
مع  جنب  اإلى  جنبًا  ال�شتغالل  لتحقيق  ي�شتخدم  الذي  الآخر 
اإن  واللذان  الثنائية،  الأ�شلحة  هما  واجلهل  فاخلوف  اخلوف. 
وكما  ممكنًا.  اأمــرًا  ال�شيا�شي  ال�شتغالل  من  يجعالن  اجتمعا 
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عن  ومعا�شرة  �شحيحة  ملعرفة  الفتقار  فاإن  قبل  من  اأ�شرت 
قد  ال�شوفيتي،  الحتــاد  قبل  من  خ�شو�شًا  ال�شرقية،  اأوروبـــا 
جعلت من احلرب الباردة التي ا�شتمرت خم�شة وخم�شني عامًا 

اأمرًا ممكنًا.
امل�شلمني  من  كل  بني  الإ�شالم  بحقيقة  اجلهل  فــاإن  وباملثل 
للعنف  ترير  يبحثون عن  الذين  باأولئك  يوؤدي  امل�شلمني،  وغري 
اأو  ال�شعوب  اأو  الدول  �شد  احلروب  و�شن  والكراهية  والإرهــاب 
الأديان، يوؤدي بهم للح�شول على موؤيدين واأتباع يروجون للخوف 

ويوؤيدون التطبيق احلتمي لال�شتغالل ال�شيا�شي.
لندن  كلية  يف  ــــرًا  زائ مــتــحــدثــًا  مـــرة  ذات  كــنــت  وعــنــدمــا 
»الإ�شالم  هــو:  فيه  حتدثت  الــذي  املو�شوع  كــان  لالقت�شاد، 
ذاك  بّينت يف حديثي  وقد  اأم حتالف«.  ت�شادم  والن�شرانية: 
امل�شلمني  كاأمريكي ن�شراين كتبت عدة كتب عن معاناة  اأنني 
يف  الو�شع  وكذلك  الع�شكري،  الحتالل  وطــاأة  حتت  الريئني 

فل�شطني وك�شمري.
حّدثت احل�شور عن التهديدات باملوت التي مل تنح�شر يف 
�شخ�شي فقط، بل و�شلت اإلى اأ�شرتي، اإ�شافة اإلى املحاولت 
الفعلية التي ا�شتهدفت حياتي. ملاذا؟ لأنني بب�شاطة جتراأت 



الحـوار بين أتباع األديان

189

على تاأليف كتب موثقة كا�شفًا الإرهابيني احلقيقيني املحتلني، 
كلتا  يف  امل�شلمني  املواطنني  ولي�ض  والهند،  اإ�شرائيل  وهــم 
الدولتني. وعندما ذكرت ذلك، هبَّ �شريعًا اأربعة من الطالب 
والأمة  الإ�ــشــالم  اإن  قائلني  حديثي،  مقاطعني  الآ�شيويني 
وعندما  عنهما.  للدفاع  ن�شراين  اأمريكي  اإلى  بحاجة  لي�شا 
التي تقف خلف  العوامل  للح�شور  يو�شحوا  اأن  طلبت منهم 
يعي�شها  التي  الظروف  هي  وما  الراهنة،  الحتالل  عمليات 
كل من الفل�شطينيني والك�شمرييني، لذوا بال�شمت، فهوؤلء 
ولكنهم  الحــتــالل،  هــذا  عن  جهلهم  يف�شحوا  مل  ال�شباب 
اأي�شًا قد ف�شحوا جهلهم بالإ�شالم فيما يتعلق بالت�شرف مع 

الن�شارى:
اِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإلَّ ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإلَّ الَِّذيَن َظَلُموا ِمْنُهْم  }َوَل ُتَ
َوُقوُلوا آَمنَّا ِبالَِّذي ُأنِزَل ِإَلْيَنا َوُأنِزَل ِإَلْيُكْم َوِإَلُهَنا َوِإَلُهُكْم َواِحٌد َوَنْحُن َلُه 

ُمْسِلُموَن { )العنكبوت – الآية 46(.
َأْشَرُكوْا  َوالَِّذيَن  اْلَيُهوَد  آَمُنوْا  لِّلَِّذيَن  اَوًة  َعــدَ النَّاِس  َأَشدَّ  }َلَتِجَدنَّ 
ًة لِّلَِّذيَن آَمُنوْا الَِّذيَن َقاُلَوْا ِإنَّا َنَصاَرى َذِلَك ِبَأنَّ ِمْنُهْم  َودَّ َوَلَتِجَدنَّ َأْقَرَبُهْم مَّ

يِسَي َوُرْهَباًنا َوَأنَُّهْم َل َيْسَتْكِبُروَن{ )�شورة املائة- األآية 82(.  ِقسِّ
َيْتُلوَن آَياِت الّلِه آَناء اللَّْيِل  َقآِئَمٌة  ٌة  ُأمَّ َأْهِل اْلِكَتاِب  ْن  }َلْيُسوْا َسَواء مِّ
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ِباْلَْعُروِف  َوَيْأُمُروَن  َواْلَيْوِم الِخِر  ِبالّلِه  ُيْؤِمُنوَن  َيْسُجُدوَن }113{  َوُهْم 
َي }114{  اِلِ ْيَراِت َوُأْوَلـِئَك ِمَن الصَّ َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُنَكِر َوُيَساِرُعوَن ِفي اخْلَ
َوَما َيْفَعُلوْا ِمْن َخْيٍر َفَلن ُيْكَفُرْوُه َوالّلُه َعِليٌم ِباْلُتَِّقَي { )�شورة املائدة- 

الآيات 115-113(. 
التي ل  واأ�شواتهم هي  الإرهابيني  اأن وجوه  املحزن  لكن من 
تعرف حقيقة تعاليم الإ�شالم، ولكنهم متاأثرون بقادة ومعلمني 
من ذوي التوجهات ال�شيا�شية الباطلة. اإنها وجوههم واأ�شواتهم 

التي ُترى وُت�شمع عر العامل غري الإ�شالمي.
وباملثل فاإن الكثري من الذين يزعمون اأنهم زعماء للن�شرانية، 
ظلوا يجهلون التعاليم الأ�شا�شية لالإجنيل، الذي ين�ض على اأن 
)على الن�شارى اأن يحبوا ويحرتموا ويقدروا ويحيوا كل �شخ�ض 

بال�شالم(.
ناع ال�شالم. ولي�ض  اإن الن�شارى احلقيقيني املطيعني هم �شُ
اأو  احلــرب،  يدعم  اأو  ُيعّظم  اأو  يبارك  الإجنيل  يف  ن�ض  هناك 
الحتالل، ال�شتغالل ال�شيا�شي. ثم اإن معظم الن�شارى، مثلهم 
مثل اإخوانهم امل�شلمني، خمطئون يف عدم تعلم التعاليم احلقيقية 

للن�شرانية واتباعها.
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المبادرة ال�شعودية لل�شالم والحوار
اإنني مقتنع اأن اإطالق املبادرة ال�شعودية للحوار بني اأتباع 
يف  تبلورت  التي  املبادرات  اأهم  اإحــدى  اأنها  �شتثبت  الأديــان 
القرن احلادي والع�شرين. اإن عملية جمع الثقافات املتعددة 
والأفكار  الآراء  تــبــادل  اأجــل  مــن  الــعــامل  ل�شعوب  وممثلني 
ومعرفة بع�شهم بع�شًا، يت�شق مع هدف الق�شاء على العاملني 
هما  العامالن  وهــذان  ال�شيا�شي،  لال�شتغالل  الرئي�شيني 

اخلوف واجلهل.
ع�شر �شنوات م�شت منذ دخول العامل القرن اجلديد، ومعظم 
اجلديد  القرن  هذا  ي�شهد  اأن  الأمل  يحدوهم  العامل  مواطني 
ولكن  الت�شامح.  وعدم  والكراهية  والحتالل،  احلروب،  نهاية 
ل�شن  احلقيقية  الدرو�ض  التاريخ  من  يتعلم  مل  العامل  اأن  يبدو 
احلرب على الآخر. فال�شيا�شيون والتجمع الع�شكري يف العامل 
ال�شغرية  الدول  على  ويركزون  جديدة،  اأهــداف  عن  يبحثون 
التي ل ت�شكل تهديدًا، ولكنها متتلك م�شادر هائلة من الطاقة 

مثل البرتول، والغاز الطبيعي، واليورانيوم، واملعادن الثمينة.
اأجل  من  اأقل  قــدرات  متتلك  التي  وتلك  العظمى،  القوى  اإن 
الف�شاء  يف  تقني  تفوق  لتحقيق  تتناف�ض  نووية،  اأ�شلحة  تطوير 
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التهديد  خالل  من  عليه  ال�شيطرة  ميكن  العامل  اأن  لعتقادها 
بالهجوم، اأو حتى التال�شي ب�شبب اأ�شلحة املوت املرعبة.

فدعوة جميع  للحوار،  ال�شعودية  للمبادرة  الآن  هناك حاجة 
زعماء الأديان، والأكادمييني وال�شيا�شيني، ُتعّد دعوة للبحث عن 
طريق للعي�ض ب�شالم، مع احرتام متبادل وحتقيق العدل واحلرية 

جلميع �شعوب العامل.
متّثل املبادرة ال�شعودية للحوار دعوة لل�شعوب والدول لاللتقاء 
معًا و�لإقر�ر بنقاط �لختالف و�خلالف بينهم، وكذلك �لبحث 

عن واقع م�شرتك ك�شركاء يف العامل. 
هناك مثل قدمي يقول: »اإن احلرب ُتخّلف للدولة ثالثة جيو�ض: 

حزنى، وك�شيحني، ول�شو�ض.«
وقال ون�شتون ت�شر�شل: »اأول �شحايا احلرب هي احلقيقة«.

زعمائهم  مثل  مثلهم  الدينيني،  الزعماء  على  فاإن  هنا  من 
يف  ال�شيا�شي  ال�شتغالل  توظيف  عن  يكفوا  اأن  ال�شيا�شيني، 
اأن  وعليهم  الأخــرى،  والأديــان  املعتقدات  على  للق�شاء  حماولة 
يتوقفوا عن الرتكيز على التحالف بدًل عن العمل على اأن يتحّول 

الآخر لعتناق نف�ض املعتقد.
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لدّي حلم

بع�شًا،  هم  بع�شُ الأديــان  كل  املوؤمنون من  يجد  اأن  هو حلم 
على  الآخــر  منهم  كل  ي�شاعد  بع�شًا  هم  بع�شُ يجدون  وعندما 
اإلى  الت�شادم  من  للعامل،  جديد  عهد  جديد،  تاريخ  كتابة 
اإلى  الت�شامح  ال�شداقة، من عدم  اإلى  العداوة  التحالف، من 

الت�شامح، واأن يكون املوؤمنون احلقيقيون �شركاء يف ال�شالم.
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الحوار وال�شتغالل ال�شيا�شي

جف جيت�ض*

يتطلب الق�شاء على ال�شتغالل ال�شيا�شي ح�شول املت�شررين 
هذا  لأبعاد  الكاملة  الروؤية  من  متكنهم  التي  الأدوات  على  منه 
واأ�شاليبه  ال�شتغالل  طرق  اإبــراز  يتم  وحتى  لكن،  ال�شتغالل. 
وك�شف م�شادره بكل �شفافية ، فاإن حتقيق الأمن وال�شلم �شيبقى 

بعيد املنال.
ومما ل�شك فيه اأن احلوار بني اأتباع الأديان ميكن اأن ي�شاعد 
على حل هذه �مل�سكلة ، ب�سرط �أن يو�سح �حلو�ر كيفية قيام �لفكر 

*  موؤلف، ومحامي وم�شت�شار حكومي.  يعمل م�شت�شارًا لمتخذي قرار في 35 دولة. عمل لمدة �شبع �شنوات 
م�شت�شارًا للجنة المالية بمجل�ض ال�شيوخ الأمريكي. من موؤلفاته كتاب: )الُجرم بالتواطوؤ: كيف قاد الغ�ض 
 Guilt by Association: How Deception and Self-Deceitوخداع النف�ض اأمريكا للحرب
ال�شارع من وول �شتريت اإنقاذ  Took America to War(، و )الديمقراطية في خطر: كيف يمكن 
Democracy at Risk: Rescuing Main Street From Wall Street(، و )حلول الملكية: 
 The Ownership Solution: Toward a نحو م�شاركة راأ�شمالية في القرن الحادي والع�شرين

Shared Capitalism for the 21st Century(. ) الواليات المتحدة( .  
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كيف  هنا  �شاأتناول  ال�شتغالل.  نحو  يجنح  �شلوك  اأي  مبعاجلة 
ين�شط هذا ال�شتغالل بني امل�شتفيدين منه، كما �شاأ�شتعر�ض بع�ض 
الأمثلة ذات العالقة باأحداث معا�شرة، ومن ثم اأقرتح احللول 

املمكنة للق�شاء على م�شكلة ال�شتغالل ال�شيا�شي للحوار. 

�شاحة ال�شراع: اإعادة تعريف
القرن  يف  ال�شراع  �شاحة  هو  امل�شرتك  الوعي  جمــال  ُيعد 
ا�شتقرار  مكان  هو  العمليات  م�شرح  اإن  اإذ  والع�شرين،  احلادي 
الآراء املتفق عليها، حيث يتم ت�شكيل احلقائق املقبولة عمومًا. 
بالدرجة  احلقائق  ا�شتبدال  يتم  امللمو�ض  غري  املجال  هذا  ويف 
يطرح  ما  لت�شديق  امل�شتهدفة  اجلماهري  خداع  اإلى  توؤدي  التي 

عليها.
وباخت�شار فاإن امل�شتغلِّني ي�شتهدفون عقلية اجلمهور، فالبيئة 
العقلية توفر �شاحة اللعب لأولئك املهرة يف حمل الآخرين على 
وحتى  حريتهم.  لتقوي�ض  ت�شعى  التي  الأفكار  بحرية  اعتناقهم 
تكون هذه العمليات ال�شيكولوجية وا�شحة للنا�ض، فاإن املعتقدات 
املغرية �شيت�شمر ن�شرها من اأجل التالعب ال�شيا�شي على ح�شاب 

الفئات امل�شتَغلَّة.



196

الحـوار بين أتباع األديان

ال�شراعات،  على  للتحري�ض  كو�شيلة  اخلــداع  ا�شتخدام  اإن 
يقدم مثاًل كال�شيكيًا على كيف اأن الفكر يتم ا�شتغالله من اأجل 
ا�شتبعاد احلقائق على مراأى من اجلميع. ولعلنا نتذكر الزدواجية 
قد  الأمريكيون  فنحن   ،2003 عــام  العراق  غــزو  �شبقت  التي 
ُخدعنا عندما اعتقدنا اأن العراق ميتلك اأ�شلحة للدمار ال�شامل، 
مدينة  يف  القاعدة  مع  عراقية  قيادات  بني  اجتماع  حدث  واأنــه 
براغ، واأن هناك معامل لالأ�شلحة البيولوجية املتنقلة يف العراق، 
يف  نافذة  �شخ�شيات  بني  عاٍل  م�شتوى  على  ات�شالت  وحــدوث 
العراقية  احلكومة  وقيام  القاعدة،  وتنظيم  العراقي  النظام 
اأن جميع  ب�شراء مادة اليورانيوم من النيجر. وعلى الرغم من 
امل�شللة  ال�شتخباراتية  املزاعم  اأن  اإل  كاذبة،  املعلومات  هذه 
ال�شيا�شي،  احلوار  على  هيمن  الذي  الأعلى  ال�شوت  هي  كانت 

الذي اأف�شى - بدوره - اإلى الغزو الأمريكي للعراق.
 وتلعب العاطفة دورًا يف عملية اخلداع والتزييف، فبعد اأحداث 
ال�شدمة  الأمريكيون  عا�ض  2001م  �شبتمر  من  ع�شر  احلادي 
و�شعروا باحلزن والغ�شب، وقد �شاعدت هذه احلال على زعزعة 
احلقائق، وكانت حالة الهياج وال�شطراب الداخلي هذه مبثابة 

قوة م�شاعفة يف التاأثري على عملية اتخاذ القرار. 
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 اإن عملية �شنع القرار ال�شيا�شي لي�شت اأف�شل من املعلومات 
التي يعتمد عليها متخذو القرار، وهذا هو ال�شبب الذي جعل 
و�شائل  من  و�شيلة  اخلاطئة  املعتقدات  على  التحري�ض  من 
ال�شتغالل ال�شيا�شي؛ وهو ال�شبب اأي�شًا الذي جعل من و�شائل 
الإعالم - ولوقت طويل - توؤدي دورًا حموريًا يف جناح عملية 
التالعب بالعقول. ومن اأجل اأن يوؤدي احلوار بني اأتباع الأديان 
دورًا يف ت�شكيل م�شتقبل يت�شم بال�شعور بالإن�شانية، فاإنه يتوجب 
ال�شيكولوجية  العمليات  هــذه  مثل  �شياغة  كيفية  ت�شبح  اأن 

معروفة على نطاق وا�شع.
عّر�شت  قد  الزدواجية  هذه  اأفرزتها  التي  ال�شراعات  اإن   
عملية التحول ملجتمع املعرفة للخطر. ومع هذا فاإن املعرفة ميكن 
ال�شتغالل.  هذا  من  ال�شيا�شي  للحوار  حماية  لتمثل  ُتن�شر  اأن 
الوقت  بالعواطف يف  التالعب  لك�شف  الالزمة  الأدوات  وبوجود 
املنا�شب، فاإن اجلمهور الواعي ميكن اأن يكون و�شيلة لك�شف هذا 

العتداء وال�شتغالل وم�شاءلة اجلهات التي تقف وراءها.
 الحرب القديمة في عالم الي�م

 احلقائق هي الأ�شا�ض الذي يعتمد عليه حكم القانون، وعملية 
اإلى ما قبل ع�شر التنوير  ا�شتبدال احلقائق بالعتقادات تعود 
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العملية  واملعرفة  احلقائق  على  املبني  احلــوار  يكن  مل  عندما 
قد  ال�شلم  اأن  كيف  تخّيل  بالدين.  التالعب  ملواجهة  مــوجــودًا 
تعر�ض للخطر بوا�شطة دولة عظمى)الوليات املتحدة( متتلك 
�شالحًا نوويًا قامت على اعتقادات خاطئة واأدت اإلى غزو دولة 
ل ُت�شّكل تهديدًا لها اأو للعامل املحيط بها. واإذا كانت نتائج هذا 
ال�شتغالل ال�شيا�شي )�شفك الدماء، واملوت، واملعاناة على نطاق 

وا�شع( لي�شت من بقايا الع�شور املظلمة فما تكون اإذن؟
احلريات  ا�شتغالل  خــالل  مــن  اخليانة  هــذه  جنحت  لقد   
التي يق�شد منها حماية احلرية مبا يف ذلك حرية ال�شحافة، 
وحرية التعبري، واحلرية الدينية. ويف اإطار �شبكة ل مثيل لها من 
م�شتمر  اأ�شا�ض  على  ال�شيا�شية  العملية  تكتنف  التي  الزدواجية 
اإل  يوؤدي  ل  خاطئة  معلومات  على  املبني  احلوار  فاإن  ومتزايد، 

تاأجيج الأجندة امل�شبقة والدفع بها ُقدمًا.
املقاتلني  اإلى  ال�شيكولوجية  العمليات  حما�شن  انتقلت  لقد   
ــدور  ال فـــاإن  ولـــذا  العقلية.  البيئة  على  الــتــاأثــري  على  الأقــــدر 
ال�شرتاتيجي يف عملية اخلداع هذه قد متت من خالل النحياز 
الدفاع  وزارة  داخــل  فالعمالء  الإعــالم.  و�شائل  يف  املعلن  غري 
اإيجاد نوع من »ال�شدى املوؤثر« الذي  الأمريكية قد �شاعدوا يف 
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هذا  اأّكــد  وقد  امل�شرعني.  ت�شليل  خالل  من  العراق  لغزو  مهد 
اخلداع اأن متخذي القرار قد وقعوا �شحية تقارير ا�شتخباراتية 
واإعالمية كاذبة ، يف الوقت الذي كانوا يعي�شون مرحلة ما بعد 

اأحداث احلادي ع�شر من �شبتمر املوؤملة.
وزير  �شاغها  عــبــارة  يف  الإعــالمــي  النــحــيــاز  دافـــع  جتلى   
2007م.  عام  من  اأكتوبر  يف  جيت�ض  روبــرت  الأمريكي  الدفاع 
ففي اإ�شارته اإلى املقاتلني الأكرث اإ�شكالية عند �شن »حرب غري 
تقليدية« و�شف جيت�ض، وهو املدير ال�شابق لوكالة ال�شتخبارات 
الأمريكية، هوؤلء الأعداء اأنهم )الطابور اخلام�ض(. ويف ع�شر 
بني  عملياتهم  يوزعون  ال�شيا�شيني  امل�شتغلني  فــاإن  املعلومات 
للح�شول على موافقة  املطلوبة  واملعلومات  امل�شتهدف  اجلمهور 
عوامل  فهناك  الإعــالم،  و�شائل  اإلى  وبالإ�شافة  اجلمهور.  هذا 
اأخرى توؤثر يف ت�شليل الراأي العام بهدف ال�شتغالل ال�شيا�شي، 
ومراكز  الأكــادميــيــة،  واملوؤ�ش�شات  ال�شعبية،  الثقافة  وت�شمل: 

الدرا�شات، وال�شيا�شة. 
فيما يلي �شاأقوم باإلقاء ال�شوء على كل واحد من هذه العوامل 
يف  لإ�شرائيل  ــوايل  امل وال�شلوك  الإ�شرائيلي  بال�شلوك  ممثاًل 
املعلومة  على  املبني  احلوار  اأن  كيف  لتو�شيح  املتحدة  الوليات 
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مت  قد  القرار  اتخاذ  عملية  على  العقالنية  لإ�شفاء  حماولة  يف 
التالعب به من الأ�شا�ض. 

الثقافة ال�شعبية: يف عقد اخلم�شينيات من القرن املن�شرم 
كّلف »اد جوتيليب Ed Gottlieb«، اخت�شا�شي العالقات العامة 
يف مدينة نيويورك،الروائي »ليون اأوري�ض Leon Uris « بكتابة 
تاأ�شي�ض  عن  رومان�شية  ق�شة  وهي   ،»Exodus اخلــروج  »�شفر 
واقع  طم�ض  يف  الق�شة  هــذه  ن�شر  اأ�شهم  وقــد  اإ�شرائيل.  دولــة 
مظلم وهو قيام املتع�شبني دينيًا مبمار�شة التطهري العرقي يف 
اإ�شرائيل  فاإن  اإلى ذلك  اإ�شافة  اأكرث من 400 قرية فل�شطينية. 
كانت قد لعبت دورًا حموريًا يف اإحداث اأزمة قناة ال�شوي�ض عام 
1956م. وقد اأدى دور تل اأبيب يف ذاك ال�شراع اإلى قيام الرئي�ض 
على  اإ�شرائيل  �شيطرة  اأدرك  عندما   ،Eisenhower اإيزنهاور 
مبا�شرة  الأمريكي  لل�شعب  نداء  بتوجيه  الأمريكي،  الكونغر�ض 

عر التلفزيون. 
هذه  ُترجمت  العامة  العالقات  مــن  �شخمة  حملة  وو�ــشــط 
 Paul الق�شة اإلى 50 لغة، وُانتج منها فيلم من بطولة بول نيومان
Newman وايفا ماري �شانت Eva Marie Saint. وقد ح�شل 

املغني الإيطايل �شال مينيو Sal Mineo على جائزة الأكادميية 
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عن دوره الذي لعبه يف هذا الفيلم وهو عبارة عن مهاجر يهودي. 
وقد اأثرت هذه الق�شة والفيلم والزخم الإعالمي الذي حظيا به 
اإيجاد معتقد �شائد مفاده اأن الإ�شرائيليني هم الأبطال واأن  يف 

العرب هم الأ�شرار.
 اإن م�شاألة ا�شتبدال احلقائق باخليال تتطلب مدة من الزمن 
لإعداد الراأي العام بحيث تتحول عنده الفرتاءات اإلى حقائق، 
اإقناع  من  متكن  بطريقة  اخليال  مع  احلقائق  بع�ض  مــزج  اأو 
اجلماهري بقبول اأجندة �شيا�شية تتناق�ض مع احلقائق. ويف اللغة 
من  ال�شعبية  والثقافة  الإعالم  و�شائل  ا�شتخدام  يتم  ال�شيا�شية 

اأجل تعزيز لغة اخلطاب.
يف   Barack Obama اأوباما  بــاراك  الرئي�ض  خطاب  كان 
به  مق�شود  املــثــال-  �شبيل  على   - 2009م  يونيو  يف  القاهرة 
الرتويج يف العامل الإ�شالمي لنهج جديد يف العالقات اخلارجية 
ال�شراع  الأمريكية اجلديدة، مبا يف ذلك موقفها من  لالإدارة 
الرئا�شة  يف  النفوذ  اأ�شحاب  ولكن  الفل�شطيني.  الإ�شرائيلي 
نقلوا الرئي�ض مبا�شرة من القاهرة اإلى اأملانيا لالحتفال بذكرى 
 »Buchenwald »بو�سنو�لد  مع�سكر  و�لتقاط �سور يف  �ملحرقة 

لالعتقال يف العهد النازي. 
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وال�شوؤالن اللذان يرزان هنا يف هذا الو�شع الذي ُت�شّكل فيه 
و�شائل الإعالم والثقافة ال�شعبية الت�شورات اجليو�شيا�شية هما: 

اأي من ال�شورتني اأحدثت اأثرًا اأكر؟ 
ما اخلطاب الذي كان اأكرث اأهمية وتاأثرًيا؟

امل�ؤ�ش�شات االأكادميية: عادة ما تبداأ عملية و�شع اإطار للحوار 
عن طريق التعليم يتم زرع احلقائق الأكرث قبوًل يف عقول الطالب 
من قبل �شخ�شيات ذات نفوذ و�شلطة. وكما حدث عند اندماج 
القرن  يف  الرومانية  الإمراطورية  عهد  يف  وال�شلطة  الكني�شة 
ذات  احلقائق  حتدي  على  يتجراأ  من  كل  فاإن  امليالدي،  الرابع 
وعدو  زنديق  باأنه  لالتهام  معر�شًا  نف�شه  ف�شيجد  العام  القبول 
للدولة، هذه هي احلالة الذهنية امل�شرتكة التي كانت �شائعة على 

نطاق وا�شع.
وتعود اأ�شول اإجماع الآراء اإلى الجتاه الأكادميي، فخالل ن�شف 
القرن املا�شي عكفت اجلامعات على م�شتوى العامل على تدري�ض 
طالبها العتقاد باأن احلرية املالية هي التي توؤدي اإلى احلرية 
ال�شخ�شية. وان�شب احلوار الأكادميي يف القت�شاد على الكيفية 
التي ُي�شتغل بها املال بطريقة اأف�شل من اأجل احل�شول على اأعلى 
عائد منه. ومع ذلك كانت هناك جماعات ذات نفوذ مايل تعمل 
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دون قيود على تكوين جمموعات �شغرية من الأ�شخا�ض من ذوي 
القوة وال�شلطة لرتكيز الرثوة والدخل يف اأيديهم يف جميع اأنحاء 
العامل، مما اأدى اإلى تقوي�ض الدميقراطيات والأ�شواق. فتعاليم 
»مدر�شة �شيكاغو« القت�شادية – على �شبيل املثال- قد تو�شعت 
وا�شنطن«.  »اإجماع  اإلى  م�شماها  تغيري  ومت  عاملي،  نطاق  على 
والعتقاد امل�شرتك على نطاق وا�شع هو اأن عملية اتخاذ القرار 
اإ�شعاف  اإلى  اأدى  الذي  الأمــر  املــال،  قيم  حول  تدور  اأن  ينبغي 
القت�شاد الأمريكي. وهذه النظرة ال�شيقة قد �شوهت من �شمعة 
على  ي�شرون  الأمريكيني  الأكادمييني  اإن  اإذ  املتحدة،  الوليات 

عوملة هذا العتقاد الأحادي.
ولذلك فاإن احلوار حول التنمية القت�شادية ل يزال حتكمه 
والنفوذ  ال�شغط  جمموعات  انت�شرت  وكلما  هذه.  النظر  وجهة 
على نطاق العامل، كلما ات�شعت دائرة الفقر ، وانكم�شت الطبقة 
املالية  القيم  على  التعويل  اأدى  نف�شه  الوقت  ويف  الو�شطى، 
ال�شرورية  القيم  حمل  القيم  هذه  حتل  اأن  اإلى  اإليها  والركون 
وال�شتقرار،  والن�شجام،  التعاطف،  مثل  املجتمعات  لتعايف 
وال�شتدامة البيئية وغريها. وكلما تعمقت عوامل الختالل هذه 
كلما �أ�سبح �حلو�ر غري جمٍد، �إذ ينخرط متخذو �لقر�ر يف حل 
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امل�شكالت التي باتت تهدد املجتمع من جراء هذه النزعة املادية، 
دون اإيجاد الفر�شة للت�شاوؤل عن فحوى املعتقدات ال�شحيحة.

النف�شية،  البيئة  على  حرب  �شن  عند  الدرا�شات:  مراكز 
بلورة  خــالل  من  رئي�شًا  دورًا  ــوؤدي  ت الدرا�شات  مراكز  فــاإن 
الق�شايا وتاأطري النقا�ض وتوفري مو�شوعات للتعليق واحلوار. 
 The Clash احلــ�ــشــارات  �ــشــدام  كــتــاب:  فكرة  بـــداأت  لقد 
 Samuel هننجتون  �شمويل  ملوؤلفه   of Civilizations

Huntingtons، اأول مرة من خالل مقال ن�شر عام 1993م 

يف جملة »ال�شوؤون اخلارجية Foreign Affairs «، وهي جملة 
 Council ذائعة ال�شيت ي�شدرها جمل�ض العالقات اخلارجية
on Foreign Relations يف الوليات املتحدة . وعند ظهور 

من  اأكــرث  �شارعت  1996م،  عام  كتاب  يف  املقالة  هذه  فكرة 
مائة من املوؤ�ش�شات غري احلكومية، مبا فيها مراكز للدرا�شات 
والبحوث، اإلى اإيجاد توافق جديد من خالل ترويجها لفكرة 

ال�شراع التي وردت يف هذه الأطروحة. 
اإلى  الــبــاردة  احلــرب  من  ال�شيا�شي  احلــوار  انتقل  وعندما 
الإرهاب، قام عدد من املحافظني اجلدد  العاملية على  احلرب 
لرئي�ض  ا�شرتاتيجية  وثيقة  بن�شر  1996م  عــام  الأمريكيني 
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 Benjamin الوزراء الإ�شرائيلي يف ذلك الوقت بنيامني نتنياهو
جديدة  ا�شرتاتيجية  وا�شحة..  )بداية  بعنوان   Netanyahu

 A Clean Break – A New Strategy for لتاأمني الكيان 
اإ�شرائيل.  هنا  بالكيان  واملق�شود   ،)Securing the Realm

املجل�ض  ع�شو   ،Richard Perle بريل  ريت�شارد  تعيني  مت  وقد 
واأبرز موؤلفي هذه  الأمريكية  الدفاع  ل�شيا�شة وزارة  ال�شت�شاري 
الوثيقة، رئي�شًا لهذا املجل�ض عام 2001م. ومن اأبرز ما احتوته 
هذه الوثيقة اإنهاء حكم الرئي�ض العراقي �شدام ح�شني بو�شفه 

اأكر معوق لتنفيذ اأجندة التو�شع ال�شهيوين.
الدرا�شات عندما  الدور اخلفي واملتحيز ملراكز   وقد ات�شح 
 ،)Adbusters( حمرر جملة ، Kalle Lasn قام كايل ل�شن 
يف مار�ض من عام 2004م بن�شر درا�شة ميدانية عن 50 من اأبرز 
املحافظني اجلدد الداعني لغزو العراق. وبالرغم من اأن ن�شبة 
)1.7٪( من �شكان الوليات املتحدة هم من اليهود، اإل اأن 26 اأو 
52 يف املائة من اأبرز املحافظني اجلدد هم من اليهود الغربيني 
 )Estonian( ولأن كايل ل�شن من ا�شتونيا .)Ashkenazim(
وم�شوؤول اإعالنات �شابق يف نيويورك، فقد كان يعرف كيف ميكن 
التالعب بالبيئة النف�شية. فمقالته امل�شار اإليها عر�شت احلقائق 
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على �شكل �شوؤال هو: ملاذا ل يقول اأي �شخ�ض اأن هذه املجموعة 
هم يهود؟ وبطرحه لهذا ال�شوؤال تعر�ض للهجوم بو�شفه »معاٍد 

لل�شامية«. 
ال�شيا�شة: ظلت الأمور املتعلقة بالدميقراطية والأ�شواق حمور 
احلــوار على مر الأجــيــال. وظــل هناك نــوع من الحــرتام منذ 
التي  ال�شيا�شية  لالأمور  اليوم  وحتى  الرومانية  الع�شور  قبل  ما 
تكر�ض احلوار والنقا�ض. وحيث اإن هناك حكومات برزت كممثلة 
ت�شتهدف  التي  الدوافع  زادت  فقد  العري�شة،  ال�شعبية  للقاعدة 
التالعب بعقول �شناع القرار كقوة تزيد من عدد اأفراد الطابور 

اخلام�ض.
يف  املاهرين  فــاإن  بالن�شو�ض،  والتالعب  النقا�ض  وبتاأطري 
ال�شتغالل ال�شيا�شي ذوي امل�شتويات واملنا�شب الرفيعة ميكن اأن 
يعملوا خارج القيادة، كما ثبت ذلك عندما قام اجلي�ض الأمريكي 

بغزو العراق حتت ذرائع كاذبة.

ت�شكيل الحوار بعد الحرب العالمية الثانية
موطنًا  املتحدة  الوليات  كانت  الثانية  العاملية  احلرب  بعد 
املالية  القوة  وهــذه  العاملية،  الإنتاجية  القوة  من   ٪50 لنحو 
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�شمنت بقاء هذه القوة ذات هيمنة دولية لعقود. ويف مايو من 
 Harry Truman تــرومــان  هــاري  الرئي�ض  قــام  1948م  عــام 
بالعرتاف بالكيان اليهودي املتطرف رغم املعار�شة القوية من 
وروؤ�شاء   ،George Marshall وزير اخلارجية جورج مار�شال 
هيئات الأركان، ووكالة ال�شتخبارات املركزية وكثري من اأع�شاء 

ال�شلك الدبلوما�شي الأمريكيني.
فولرايت  وليام  جي.  ال�شناتور  اأ�شبح   1962 عام  وبحلول 
اخلارجية،  ال�شوؤون  جلنة  رئي�ض   ،  J.William Fulbright

اأنه  اإ�شرائيل يف ال�شيا�شة الأمريكية، حتى  اأكرث اهتمامًا بدور 
ويظل  هو  كما  ت�شجيله  على  الإ�شرائيلي  اللوبي  اإرغام  فكر يف 
كينيدي  روبــرت  العدل  ووزيــر  فولرايت  لكن  اأجنبيًا.  عمياًل 
اأخفقا يف هذه املهمة. ويف عام 1963م   Robert Kennedy

كان الرئي�ض جون كينيدي John F. Kennedy يفكر يف اإرغام 
للتفتي�ض  النووي   Dimona فتح مفاعل دميونة  اإ�شرائيل على 
الدويل. لكن بعد وفاته يف نوفمر من عام 1963م، اأ�شبح نائب 
اهتمامًا  اأقل   Lyndon Johnson جون�شون  ليندون  الرئي�ض 
روبرت  �شرع  وعندما  املنطقة.  يف  النووية  اأبيب  تل  برت�شانة 
عام  الدميقراطي  احلــزب  عن  للرئا�شة  الرت�شح  يف  كينيدي 
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1968م، مل يكن وا�شحًا ما اإن كان �شيقتفي اأثر اأخيه ويعمل على 
فولرايت  مع  ويت�شامن  الإ�شرائيلية  النووية  الرت�شانة  اإغالق 
اأجنبي.  كعميل  الإ�شرائيلي  اللوبي  ت�شجيل  على  الإ�شرار  يف 
ليتولى  ال�شبيل  مهدت  فل�شطيني  مهاجر  يد  على  موته  لكن 
وب�شغط  احلكم.  �شدة   Richard Nixon نيك�شون  ريت�شارد 
Golda Meir ، وافق نيك�شون عام 1969م  من جولدا مائري 
على منح اإ�شرائيل �شفة و�شع »غام�ض ambiguous« يتمثل 
يف احتفاظها باأ�شلحتها النووية دون العرتاف برت�شانتها. وقد 
وتلقي  ال�شيا�شي  اجلغرايف  احلوار  ت�شكل  الأحــداث  هذه  ظلت 
الأو�شط  ال�شرق  الأمن وال�شتقرار يف منطقة  بتداعياتها على 

وبقية اأنحاء العامل.

الح�شابات الريا�شية لال�شتغالل ال�شيا�شي
، ويجب  ريا�شية  ال�شيا�شي على ح�شابات  ال�شتغالل  ي�شتمل 
اأن ُتفهم هذه احل�شابات من اأجل حتديد امل�شدر الذي مُيّكن من 
التالعب بالعقول على نطاق وا�شع. والأدلة على حدوث انتهاكات 
مماثلة عر الأجيال ت�شري اإلى اأن هذا اخلداع قد ظل منتظمًا 

ومل يتغري.
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معلومات  ببيع  ما  �شخ�ض  يقوم  عندما  املوؤامرات  تنك�شف   
عن هذه املوؤامرات لو�شائل الإعالم. وباملثل فاإنه قد ثبت اأنه من 
كيف  ولكن  الزمن.  مر  على  التفاقيات  على  احلفاظ  ال�شعب 
اأ�شاليب ال�شتغالل ال�شيا�شي عر الأجيال؟ وكيف ظل  �شمدت 

هذا اخلداع م�شتمرًا ب�شورة وا�شحة ومع ذلك اأمِن العقاب؟ 
النماذج  نظرية  على  يعتمدون  املــحــرتفــني  امل�شتغلني  اإن 
ردود  وت�شبح  ل�شتفزازاتهم.  ال�شتجابة  لتوقع  الريا�شية 
الأفعال قابلة للتنبوؤ �شمن نطاق مقبول من الحتمالت. ح�شل 
Robert J. Aumann ، عامل الريا�شيات  اأومان  روبرت جون 
القت�شاد  علم  يف  نوبل  جائزة  على  الإ�شرائيلي،  والقت�شادي 
عام 2005م وهو املوؤ�ش�ض امل�شارك ملركز العقالنية يف اجلامعة 
املدر�شة  )اإن  القد�ض:  يعي�ض يف  الذي  مان،  قال جون  العرية. 
الفكرية التي اأ�ش�شناها يف اإ�شرائيل قد حّولت اإ�شرائيل اإلى ُحجة 

يف هذا املجال(.
فمن منظور الحتمالت الإح�شائية، كيف �شيكون من ال�شعب 
لنموذج ريا�شي اأن يتوقع قيام الوليات املتحدة بن�شر جي�شها ردًا 
على ا�شتفزاز متثل يف قتل جماعي على اأر�شيها وخا�شة عندما 
يرتافق ذلك مع ن�شر معلومات م�شللة؟ كيف يكون من ال�شعب 
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توقع اأن يتم اإعادة توجيه رد الفعل هذا لغزو بلد مل يوؤدٍّ اأي دور 
يف ذاك الهجوم، ولكن م�شتقبله ال�شيا�شي ميثل اأ�شا�ض اأمن ذلك 

الكيان؟
ت�شتخدم  ال�شيا�شي  لال�شتغالل  الريا�شية  احل�شابات  اإن   
»نظرية املرا�شالت correspondence theory « لنقل املفهوم 
اخلاطئ للعالقات. وعندما يتم �شن حرب على الوعي امل�شرتك، 
فاإن قوة ح�شد الآخرين مع الفكرة تعّد من اأكرث الأ�شلحة فعالية. 
الأمريكي  اخلارجية  وزيــر  اإيفاد  مت  املثال،  �شبيل  وعلى  ولــذا، 
التابع لالأمم  Colin Powell ملجل�ض الأمن  باول  اآنذاك كولن 
وراء مزاعم  الدعم  اأجل ح�شد  من  املتحدة يف فراير 2003م 
متنقلة  خمترات  ميتلك  العراق  اإن  تقول:  كاذبة  ا�شتخباراتية 
لالأ�شلحة البيولوجية وهي جاهزة لقيام بغداد بن�شرها كاأ�شلحة 

دمار �شامل.
وميكن توظيف نظرية املرا�شالت من اأجل التعزيز )كما يف 
اأي�شًا دور الطابور  الت�شويه. لحظ  اأو  حال �شهادة كولن باول( 
اخلام�ض عند ح�شد الدعم لعملية التالعب عند اتخاذ قرار ما. 
اإن احلوار ال�شيا�شي حول �شرعية غزو العراق يف مار�ض 2003م 
وبالرغم من  املتحدة،  الأمم  اأمام  باول  كولن  ت�شكل بظهور  قد 
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اأنه اأقر فيما بعد اأنه ُخدع، اإل اأن �شيا�شة ح�شد الدعم قد اأثبتت 
جناحها يف حتقيق هدفها ال�شيا�شي.

وميكن ن�شر �شيا�شة احل�شد على نطاق الأفراد اأو على امل�شتوى 
املطروح  اخلطاب  مع  احلقائق  تتفق  ل  وعندما  اجليو�شيا�شي. 
وت�شكل خماطر لال�شتغالل ال�شيا�شي، فاإن مكت�شف هذه احلقيقة 
ُيو�شف بكل ال�شلوك وال�شفات امل�شينة. وكمثال على ذلك تهمة 
»معاداة ال�شامية« التي ُتطلق على كل من يحاول قول احلقيقة. 
فقدت  املتحدة  الوليات  فاإن  اجليو�شيا�شي،  امل�شتوى  على  اأما 
م�شداقيتها بتحالفها القوي مع اإ�شرائيل. ولأن الوليات املتحدة 
قد ارتبطت بال�شلوك ال�شهيوين، ولذا فنحن مذنبون بالتبعية. 

الح�شابات الفيزيائية لال�شتغالل ال�شيا�شي

عند احلديث عن العنا�شر الفيزيائية يف ال�شتغالل ال�شيا�شي 
اأمثلة جيدة يف هذا  يكون  اأن  ُينا�شب  الإ�شرائيلي  التالعب  فاإن 
ال�شياق. فال�شتخبارات الإ�شرائيلية وجهاز عملياتها اخلارجية 
)املو�شاد Mossad( قد عرفت منذ وقت طويل ب�شنها احلروب 
املثال-  �شبيل  – على  اأ�شاليب اخلداع. لحظ  اإتباع  عن طريق 
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ا�شرتاتيجية التمويه التي تبناها رئي�ض الوزراء الإ�شرائيلي ديفيد 
»بن  لـ  كنيدي  الرئي�ض  ور�شالة  1963م.  يونيو  يف  غوريون  بن 
غوريون« يف 15 يونيو من عام 1963م مل تكن حتمل بني طياتها 
اإل كل �شداقة، فقد مت اختيار الكلمات بطريقة دبلوما�شية. لكن 
يف  جنائية.  م�شوؤولية  حتمل  الكلمات  فهذه  القانونية،  باملعايري 
تلك الر�شالة اأ�شر قائد اجليو�ض الأمريكية يف الوليات املتحدة 
اأن  لل�شك«  جمــاًل  يــدع  ل  »مبــا  باإثبات  احلليف  هــذا  يقوم  اأن 
اأ�شلحة نووية. وقبل يوم من  الكيان ال�شهيوين ل يقوم بتطوير 
مررًا  غوريون  بن  ا�شتقال  اأبيب،  تل  اإلى  الر�شالة  هذه  اإر�شال 
ذلك باأ�شباب �شخ�شية. اأُعلنت ال�شتقالة قبل ت�شليم الر�شالة، 
بن  اإلــى  ت�شل  مل  الر�شالة  اأن  لليهود  املــوؤيــدون  الُكّتاب  وادعــى 
غوريون. لكن هذا التف�شري غري املنطقي يتجاهل ما يعرف منذ 
الأمريكية  الإدارات  الإ�شرائيلية داخل  العمليات  بعيد عن  زمن 
املتعاقبة، وعن قيام تل اأبيب ب�شورة منتظمة بر�شد ات�شالت 
البيت الأبي�ض. وبهذه ال�شتقالة، املخطط لها ا�شرتاتيجيًا، ُحرم 
الرئي�ض كينيدي من حكومة اإ�شرائيلية ميكن التفاو�ض معها على 
و�شع نهاية مبكرة ل�شباق الت�شلح يف املنطقة، ولعل موت كينيدي 

املفاجئ قد دفن هذا الأمل متامًا.
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بن�شر  الإ�ــشــرائــيــلــي  ــــوزراء  ال رئي�ض  ــام  ق 2008م  يوليو  يف   
ا�شرتاتيجية مماثلة، فعندما كادت »خارطة الطريق« اأن تقود اإلى 
ت�شوية �شلمية، قدم ا�شتقالته، الأمر الذي جعل بنيامني نتنياهو 
يعود رئي�شًا للوزراء. وقام حزب الليكود بالتنكر خلارطة الطريق، 
الفل�شطينيني  مع  احلوار  عن  بدًلً  بعيد  م�شار  اإلى  اخلطة  وغري 

للحرب على اإيران، مما اأدى اإلى جتميد عملية ال�شالم.
الأو�شط  ال�شرق  يف  ال�شيا�شة  فــاإن  العملية،  الناحية  ومــن   
تت�شكل من قبل اأكرث العنا�شر املتطرفة يف اإ�شرائيل. واإذا ما اأراد 
التفاو�ض  ميكن  اإ�شرائيلية  حكومة  الأمريكية  ال�شيا�شة  �شانعو 
تطرفًا يف حكومة  الأكرث  الأطــراف  اإر�شاء  عليهم  فيجب  معها 

ائتالفية يقودها املت�شددون.
هذه الأمثلة التي �شقناها تو�شح املخاطر التي حُتدق بعملية 
احلوار بني اأتباع الأديان عند قيام حزب واحد بتبني اأجندة ل 
تت�شم بال�شفافية تدعمها تر�شانة من الأ�شاليب ال�شتغاللية التي 

ترعاها الدولة. 

الهجوم على الذات:
الثقة  لتقوي�ض  ن�شرها  ميكن  املــذكــورة  الأ�شاليب  هــذه 
بالنف�ض الالزمة للحكم الذاتي مبا يف ذلك ثقة املحكومني يف 
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امل�شمى  كينيدي  الرئي�ض جون  اغتيال  فيلم ق�شة  حكومتهم. 
)JFK ( والذي اأنتج عام 1991م – مثاًل - ح�شد 8 جوائز. 
وقد اأخذت ق�شة الفيلم مبا�شرة من التهامات املتعلقة مبوؤامرة 
اغتيال كينيدي عام 1961م ، وهي التهامات التي �شجلها جيم 
جاري�شون Jim Garrison املدعي العام ملنطقة نيو اأورليانز 
جمل�ض  من  متويل  على  ح�شل  جاري�شون   .New Orleans

 Clay �شو  كلي  املتهم  حماكمة  اأجل  من  اأورليانز  نيو  مدينة 
ئ بعد حماكمة طويلة. وال�شاهد هنا اأن هذا  Shaw ، الذي ُبرِّ

الفيلم عمل على تاأ�شي�ض خطاب جلماهري ت�شدق ما ُيروى لها. 
فخالل عام من اإطالقه، اأ�شبح اأكرث من 70٪ من الأمريكيني 
يعتقدون اأن حكومتهم )وت�شمل وكالة ال�شتخبارات املركزية( 
قد اغتالت رئي�شهم ال�شاب الذي يتمتع ب�شعبية كبرية. وحتى 
الآن فاإن الكثري من الأمريكيني ل يثقون يف حكومتهم، وذلك 
منتجه،  كان  الذي  الفيلم  هذا  اإلى  منه،  كبري  جزء  يف  يعود 
وهو الإ�شرائيلي اأرنون ميل�شان Arnon Milchan، يعمل يف 
لتل  ا�شتخباراتي  و يقوم مبهمته كعميل  ال�شالح  جمال �شراء 
اإنهاء  على  يعملون  الأمريكيون  كان  الذي  الوقت  ويف  اأبيب. 
ا�شتحوذ ميل�شان على  اأفريقيا،  العن�شري يف جنوب  الف�شل 
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اأجل حت�شني �شورة حكومتها العن�شرية  اإعالمية من  و�شائل 
البي�شاء.

اإن انعدام ثقة الأمريكيني يف قيادتهم ي�شتمد فعاليته من 
احلوار  يف  النية  ح�شن  ويعد  الجتماعي،  التما�شك  �شعف 
اأمرًا �شروريًا لالأمن الوطني. وعملية انعدام الثقة هذه قد 
ال�شرق  يف  احلرب  يف  اأدخلتنا  التي  ال�شتخبارات  عززتها 
اأجندة  لتنفيذ  ت�شعى  كاذبة  ادعـــاءات  على  بناًء  الأو�ــشــط 
اإ�شرائيل الكرى. وتوؤكد ا�شتطالعات الراأي اإلى اأنه مع مرور 
كل عام فاإن عدد الأمريكيني الذين يثقون يف حكومتهم يقل 

ب�شكل وا�شح.
ا�شتفادت  �شبتمر  من  ع�شر  احلــادي  هجمات  اأعقاب  ويف 
الذي  الوقت  العاملي معها. ففي  التعاطف  املتحدة من  الوليات 
التي  احلواجز  حتّولت  والأ�شى،  احلزن  الآخــرون  فيه  �شاطرنا 
فرقت بيننا اإلى م�شاعر من القلق وال�شعور العاطفي الذي وّحد 
الإرهاب(  على  العاملية  )احلــرب  الأخــري  ال�شراع  لكن  بيننا. 
الذي جاء نتيجة لتلك الهجمات َمثَّل عملية اأخرى من عمليات 
هذه  مثل  على  داومــوا  الذين  اأولئك  دبرها  بالعقول  التالعب 

املمار�شات. 
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الخاتمة: الحوار و�شراع الأ�شداد
 يوفر احلوار و�شيلة واعدة لأتباع خمتلف الديانات، والأعراق، 
وجتاوز  م�شرتك،  فهم  اإلــى  للو�شول  والثقافات  واجلن�شيات، 
الوقت  توؤطر احلوار اجليو�شيا�شي يف  التي  اأطروحة »ال�شدام« 
ب�شبب  التحديات  من  �شياًل  يواجه  الفهم  هذا  اأن  بيد  الراهن. 
اخلام�ض.  الطابور  ميثلون  الذين  لأولئك  امل�شتمرة  الزدواجية 
احلوار  فــاإن  مبا�شرة،  ب�شورة  الغدر  هــذا  مواجهة  من  ــدًل  وب
امل�شاركة لف�شح هذا اخلداع  اأن يخلق نظامًا موازيًا من  ميكن 

ومواجهته.
والطبيعة املتكررة لهذه الزدواجية تدل على احلاجة امللحة 

لرتكيز احلوار العاملي على ت�شاوؤٍل فحواه: 
والأمكنة  الأزمنة  عر  ال�شيا�شي  ال�شتغالل  ا�شتمر  كيف 

وامل�شافات للتالعب بالعقول؟ 
اأفرز جمموعة  اإنتاج فيلم، فاإن �شراع الأ�شداد قد  ومبثل 
مــن الأ�ــشــرار الــذيــن جنــحــوا يف اإ�ــشــعــال احلـــروب على مر 
الأجيال، يف الوقت الذي اأخفقوا فيه يف ح�شد املوارد الالزمة 
خللق الرخاء امل�شرتك ال�شروري لالأمن، والوئام الجتماعي 

وال�شلم الدائم. 
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واإذا كانت مثل هذه ال�شراعات من اإنتاج اأولئك املاهرين يف 
�لتالعب بالأفكار و�لعو�طف، كما تدل على ذلك �لأمناط �ملتكررة، 
فاإن م�شدر ال�شتغالل يجب اأن يكون وا�شحًا حتى تتم م�شاءلة 

املتورطني فيه وحماكمتهم على ارتكابهم جرائم �شد الإن�شانية.
وبالنظر اإلى هذا الو�شع، فاإن احلوار بني اأتباع الأديان ميكن 
اأن ينجح يف متكني الإن�شانية من حترير نف�شها من هذا الع�شر 
املظلم مع حلول ع�شر املعلوماتية. وميكن كذلك حتقيق تقدم 
�شريع يف عملية ت�شريع الو�شول اإلى جمتمع املعرفة، اإذا ما توفر 
فاإن  التوجه،  هذا  لغياب  ونظًرا  احلميم.  واحلــوار  النية  ح�شن 
العالقات الدولية ت�شري يف الوقت الراهن نحو املزيد من الآلم 

واملعاناة و�شفك الدماء.
اإلى تعميق  اإل  يوؤدي  نتائج فلن  اإلى  التو�شل  اأما احلوار دون 
دائرة  تت�شع  اإذ  النا�ض،  الكثري من  بها  ي�شعر  التي  الياأ�ض  حالة 
النكما�ض،  من  بحالة  العاملي  القت�شاد  مــرور  ظل  يف  الفقر 
وتدخل احلكومات يف الديون من اأجل �شن احلروب املبنية على 
مزاعم كاذبة، يف الوقت الذي يتطلع فيه النا�ض يف جميع اأنحاء 
اأن تتحقق لهم  الأمل يف  وال�شالم، ويحدوهم  الأمن  اإلى  العامل 

ولالأجيال القادمة حياة اأف�شل.
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اأ.د. حممد بن �شع�د الب�شر*

الب�شر  اأن الختالف بين  الم�شلمين  المقرر عندنا نحن  من 
�شنة قررها اهلل تعالى، وهي ما�شية اإلى يوم القيامة. ومن لوازم 
ولكنهم  واحــدة،  اأمة  النا�ض  يكون  اأن  ا�شتحالة  الختالف  هذا 

مختلفون لحكمة اأرادها الخالق جل وعال . 
فقد علمنا القراآن الكريم هذه ال�شنة، قال تعالى : 

ُمْخَتِلِفَي{:  َيَزاُلوَن  َوَل  ًة  َواِحــدَ ًة  ُأمَّ النَّاَس  َعَل  َلَ َربَُّك  َشاء  }َوَلْو 
)هود: 118(

وقال : 
بَِّك  ًة َواِحَدًة َفاْخَتَلُفوْا َوَلْوَل َكِلَمٌة َسَبَقْت ِمن رَّ }َوَما َكاَن النَّاُس ِإلَّ ُأمَّ

َلُقِضَي َبْيَنُهْم ِفيَما ِفيِه َيْخَتِلُفوَن{ )يون�ض 19(

الخاتمة

* رئي�ض الفريق العلمي لم�شروع الفكر العالمي عن  ال�شعودية
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هذا  مــن  الحكمة  منه  مو�شع  غير  فــي  ــراآن  ــق ال بين  ــد  وق
الختالف، واأ�شبابه، وماآلته. 

واأهم ما في هذه ال�شنة اللهية التي اأخبرنا بها القراآن الكريم 
هي اأن يتبين الحق من الباطل، ويتمح�ض الخير من ال�شر .

اأتباع الأديان التي تبنتها رابطة العالم  والدعوة للحوار بين 
خادم  من  ودعم  بتوجيه  وحظيت  المكرمة  مكة  في  الإ�شالمي 
ورعاية  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الملك  ال�شريفين  الحرمين 
لمنا�شباتها هي محاولة للتقاء الموؤثرين في حياة الإن�شان على 
القيم النبيلة، وتقليل مظاهر الظلم والف�شاد والتحلل الأخالقي 
في  الفا�شلة  القيم  واإحــالل  اليوم،  الإن�شانية  منه  تعاني  الذي 
الروح  �شعادة  بين  ويجمع  الإن�شان،  يرتقي  كي  المجتمعات، 

و�شعادة الج�شد.
هذه الغايات ال�شامية للحوار بين اأتباع الأديان لن توؤتي ثمارها 
وتحقق نتائجها التي يتطلع اإليها العقالء في كل اأمة اإل اإذا تجرد 
المحاورون من ال�شتغالل ال�شيا�شي اأو الثقافي تجاه هذه البادرة 
الح�شارية، واأن تكون لديهم - قبل حواراتهم وبعدها- معلومات 
�شادقة ومو�شوعية عن غيرهم من اأطراف الحوار، واأن ياأخذ 

العدل مكانه الطبيعي بين هذه الأطراف المتحاورة .
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للدرا�شات  غيناء  دار  تن�شره  الــذي  الفكري  الإ�ــشــدار  هــذا 
روؤًى  الأديــان ت�شمن  اأتباع  بين  الحوار  تناول مو�شوع  والإعــالم 
اأن يكون عليه  ثقافية مختلفة، ناق�ض فيه الم�شاركون ما ينبغي 
الحوار المرتجى، و�شخ�شوا اأهم الم�شكالت التي تواجهه باأ�شلوب 
علمي ومو�شوعي نرجو اأن يكون اإ�شهامًا فاعاًل في م�شيرة الحوار 
نن�شده  الذي  الحق  على  اللتقاء  ذلك  في  يحدونا  ناأمله،  الذي 
اإذا  الب�شرية  اأن  نعتقد جازمين  الذي  الحق  وهو   ، ونبحث عنه 

تو�شلت اإليه وعرفته حق المعرفة �شت�شعد في حياتها.




