6

محرم 1438هـ  -أكتوبر 2017م

حوارات احل�ضارات والأديان ..لتعاي�ش �أف�ضل
�أمين البيماين

ملحة لتقارب كوين وتعارف بني الأديان ،وهناك من يرف�ضه ب�شدّة بدعوة رف�ض
انق�سم علماء امل�سلمني واختلفوا يف ق�ضية احلوار مع الآخر ،فهناك من يراه �ضرورة ّ
يوجه له من �إ�ساءات ،متنا�سني � ّأن الغرب لي�سوا كلهم على دين واحد وعلى فكر واحد لنح ّمل اجلميع ذنب البع�ض .يقول
الغرب للإ�سالم كدين وي�سكتون عن كل ما ّ
تعاىلَ ( :و َل َت ِز ُر َوا ِز َر ٌة ِو ْز َر �أُ ْخ َرى) «الزمر .»7 :وهذا ما حتدّث عنه وناق�شه ب�إ�سهاب حممد حلمي يف مقاله (احلوار بو�صفه فري�ضة �إ�سالمية) واملن�شور يف جملة
التفاهم.
�إن الذين يرف�ضون احلوار ،و�أياً كان �سبب رف�ضهم ،ف�إ ّنهم ن�سوا كيف
�أ ّكد اهلل �سبحانه وتعاىل على �ضرورة احلوار و�أق ّره يف عدد كبري من
�آي��ات ال�ق��ر�آن الكرمي كفري�ضة �إ�سالمية و��ض��رورة يف �أغلب الق�ضايا
تعقيداً ،يقول تعاىلُ ( :ق ْل يَا �أَهْ َل ا ْل ِك َتابِ َتعَا َلوْا �إِ َل َك ِل َم ٍة َ�سوَا ٍء َب ْي َن َنا
َو َب ْي َن ُك ْم �أَ َّل َن ْع ُب َد ِ�إ َّل َّ َ
الل و ََل ُن ْ�شر َِك ِب ِه َ�ش ْي ًئا و ََل َي َّتخِ َذ َب ْع ُ�ض َنا َب ْع ً�ضا
�أَ ْر َب ��ا ًب ��ا ِّم��ن دُونِ َّ
اللِ) «�آل ع�م��ران .»64 :ومم��ا ال �شك فيه �أن �أغلب
ال��راف���ض�ين ل�ل�ح��وار �إم ��ا �أ ّن �ه��م ي�ق� ّدم��ون الأع ��راف والتقاليد وتبعية
الآخر �أكرث من ن�صو�ص ال�شرع� ،أو �أ ّنهم يقدّمون االنتماءات املذهبية
والعرقية ،وقد يكونون يف �أ�صعب احلاالت دينيني مت�شدقني منغلقني
على �أنف�سهم.
�إ ّن احل��وار ذو بيئة خ�صبة ومثالية لتالقح الأف�ك��ار ،وح��ل م�شكالت
الأدي ��ان ،وو�سيلة لإغ�ن��اء التجربة الدينية م��ع م��رور ال��وق��ت ،ولكن
كالتايل:
�أو ًال :و�سيلته رغبة كل طرف يف معرفة الآخر وفهمه وتق ّبله.
ثانياً� :أ�سا�سه تعميق ثقافة احلوار ،ومراجعة كل ال�سلبيات والعقبات
التي قد حتول بني حوارات الأديان.
ثالثاً :هدفه احل ّد من الأث��ر ال�سلبي لل�سيا�سة والتفرقة العن�صرية
واملذهبية الدينية.
رابعاً :ت�أكيد القوا�سم والقيم الإن�سانية والدينية بني �أفراد الب�شرية.
وال يخفى على �أح��د م��ا ن��راه يف وقتنا احل��ايل م��ن العنف والإره ��اب
ال�ل��ذي��ن يع�صفان ب ��الآخ ��ر ،م��ع م��ا ي���ش�ه��ده ال �ع��امل م��ن االب �ت �ع��اد عن
القيم الإن���س��ان�ي��ة ،واالن �ح�لال الأخ�لاق��ي ،وال�ع�ن��ف ال��دي�ن��ي والف�ساد
والعن�صرية ،و�إن حواراً م ّتزناً �سيخلق عاملاً �أقل حدّة وتط ّرفاً ،من �أجل
�إحالل ال�سالم والتعاي�ش والرتابط بني �أفراد الإن�سانية من خمتلف
احل���ض��ارات والأدي� ��ان .وه�ن��ا ن��ؤ ّك��د ون���ش�دّد على �أ ّن احل ��وار ل��ن يكون
ف ّعا ًال وذا قيمة تذكر ما مل يكن قائماً على الت�سامح والوئام ،وذلك
من حيث تق ّبل ال��ر�أي الآخ��ر ،والتخ ّلي عن �أمن��اط التفكري العتيقة،
والكراهية وبغ�ض الآخر ،واحل�سد والغرور.
�إن حوارات الأديان واحل�ضارات من �أهم الق�ضايا التي �شدد اهلل عليها
يف كتابه الكرمي ،حيث ّ
حث على احرتام الآخر �أياً كانت ديانته ومذهبه
وم�ع�ت�ق��ده ،و�أم ��ر بال�سلم م��ع ك��اف��ة ال�ف�ئ��ات والإح �� �س��ان �إل�ي�ه��م وع��دم
الإ��س��اءة لهم ما مل يعتدوا علينا� ،أم��ا من اعتدى وج��ار فله معاملة
(ل َي ْنهَا ُك ُم َّ ُ
�أخرى ح�سب توجيه اخلالق عز وجلَّ :
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َومَن َي َت َول ُه ْم ف�أولئِك ُه ُم الظالِ ون (« ))9املمتحنة».
�إ ّن عامل اليوم ي�شهد حرباً طاحنة وقا�سية �شديدة الب�أ�س بني العامل

املتقدّم والذي ي�ستند على جبال العلم املتينة والتكنولوجيا والتقنية ل�ك��ي ال مت�ي��ل ك��ل ف��رق��ة �إىل مرجعية خ��ا��ص��ة ،وك��ذل��ك االت �ف��اق على
التهجم على عقائد
م��ن �أج ��ل ف��ر���ض ��س�ي�ط��رت��ه و�أف �ك ��اره وم�ع�ت�ق��دات��ه ع�ل��ى الآخ� ��ر ،وب�ين �آل�ي��ات احل��وار م�سبقاً وموا�ضيع املناق�شة وع��دم
ّ
احل�ضارات القدمية والتي �أ�صبحت اليوم كالذي يتخ ّبطه ال�شيطان الآخر ،وحتديد م�صطلحات احلوار والألفاظ املنا�سبة ،لأ ّن �سوء فهم
من امل�س ،وللأ�سف ف�إن �أمة الإ�سالم �أ�صبحت كذلك ال حول لها وال امل�صطلحات ي�ؤدي �إىل �إخفاق عملية احلوار.
قوة يف ال��ر�أي العام والعاملي ،وذاب��ت وغرقت يف �سلبيات بحار العوملة  .3اعتماد ح�سن مقا�صد ونيات الآخ��ر وتقديرها واحرتامها �إىل �أن
يثبت العك�س ،واحلكم على الآخر بظاهره ولي�س بباطنه ،ومن �سلوكه
واحلداثة دون الإيجابيات� ،إال ما رحم ربي.
وكل فرد ب�إمكانه النظر �إىل ما يحدث الآن يف ال�شرق الأو�سط ،فحرب ولي�س من خالل ما ي�شاع ويقال عنه.
العراق وظهور داع�ش وغريها من اخلالفات بني الدول �أ�سا�سها �سوء  .4العمل على دح�ض منابع الإره ��اب والتكفري والعنف والكراهية،
التعاي�ش بني الأديان واملذاهب ،وعدم تق ّبل الآخر من جهة ،والأطماع وحت���ص�ين ال���ش�ب��اب خ��ا��ص��ة م��ن ال�غ�ل��و يف ال��دي��ن وال�ت���ش�دّد والتكفري
الغربية من جهة �أخ��رى ،لت�صبح املنطقة م�سرحاً مل�سل�سالت دموية واالنحالل الأخالقي.
يتف ّرج عليها العامل الذي يدّعي التمدّن واحلداثة بكل برود �أع�صاب .5 ،ال�ن�ق��ا���ش ح ��ول ال�ق���ض��اي��ا االج�ت�م��اع�ي��ة والإن���س��ان�ي��ة امل���ش�ترك��ة بني
احل�ضارات والأديان.
بد ًال من �إيجاد �أجنع الطرق وو�سائل احلوار لإنهاء الأزمات.
�إن احل��وار بحد ذات��ه و�سيلة لف�ض ال�ن��زاع ،وح � ّل اخل�لاف��ات ،وتقارب  .6جت ّنب فر�ض الأفكار والقناعات على الآخر بالقوة وجت ّنب �سيا�سة
ال�ب���ش��ري��ة ،وال ي�ت��أ ّت��ى ه��ذا �إال بتق ّبل الآخ ��ر م��ن ج�ه��ة ،وال�ب�ح��ث عن الإق�صاء ونبذ الآخر وتهمي�شه ،و�إمنا عليك طرح وجهة نظرك وللآخر
الأف�ك��ار امل�شرتكة م��ن �أج��ل ع��امل م�سامل م��ن جهة �أخ ��رى .ومتى ما احلرية يف تق ّبلها �أو رف�ضها ،وكما يقول الإمام ال�شافعي رحمه اهلل:
وجد هذا احلوار ب�أ�س�سه ال�سليمة واملنطقية عا�ش العامل يف حيا ٍة �أقل «ر�أيي �صواب يحتمل اخلط�أ ،ور�أيك خط�أ يحتمل ال�صواب».
 .7التعدد والتنوّع �س ّنة كونية �أوجدها اهلل منذ الأزل لقوله تعاىل:
تط ّرفاً ونزاعاً و�أكرث ح ّباً ووئاماً.
ُ
َ
ّ
ُ
�إن ق�ضية احل��وار يف الإ��س�لام مرتبطة بركنني متينني هما :م�س�ألة ( َو َل ْو َ�شا َء الل َ َ
ل َعلَ ُك ْم �أ َّم ًة وَاحِ َد ًة) «النحل ،»93 :وهدف احلوار لي�س
ال�شهود احل���ض��اري ل�ل�أم��ة ال��و��س��ط ،واال�ستخالف الإل�ه��ي للإن�سان تقرير من هو على حق ومن هو على باطل.
على الأر� ��ض .يقول تعاىلَ ( :و َك � َذ ِل� َ�ك جَ َع ْل َنا ُك ْم ُ�أ َّم � ًة و ََ�س ًطا ِّل َت ُكو ُنوا � .8أن يكون ه��دف احل ��وار الق�ضاء على م�شكلة �أو �أزم ��ة مب��ا ير�ضي
ا�س َو َي ُكو َن ال َّر ُ�س ُ
ول َعلَ ْي ُك ْم َ�شهِيدًا) «البقرة� .»143 :إ ّن الأط��راف ولي�س تعميقها وزيادتها ،ويجب معها االعتداد باحلقيقة
ُ�ش َهدَا َء َعلَى ال َّن ِ
ً
�أم��ة الإ��س�لام لن حتقق الهدف املرجو منها كو�سطية و�أ ّم ��ة خري ما �أيا كان م�صدرها.
مل ت�ستوعب ر�سالتها ،و�أ�سباب �ضعفها ووهنها .فكيف لأمة الإ�سالم  .9ف �ت ��ح ال� �ب ��اب مل �� �ش ��ارك ��ة اجل �م �ي ��ع يف احل � � ��وار � �ش �ك�ل ً�ا م ��ن �أ� �ش �ك ��ال
والتع�صب وع��دم �إتاحة املجال للآخرين هو �ضرب
�أن تتحاور مع الآخ��ر وهي ترف�ض الأن��ا؟!! وكيف لها �أن تكون خري الدميوقراطية،
ّ
�أمة �أخرجت للنا�س وهي منغلقة على نف�سها �أ�ش ّد انغالق؟!! ولذلك من �ضروب الديكتاتورية.
�شهادة الأمة الو�سطية يف كل �شيء هي تكليف قبل �أن تكون ت�شريفا .10 .احل ��وار �أ�سا�سه الأدل ��ة العقلية والبديهيات ب�ع�ي��داً ع��ن الأوه ��ام
�إ ّن �شهادة الأم��ة الو�سطية ال تن�أى عن اال�ستقامة ،حيث اال�ستقامة والأ�ساطري ،واعتماد مبد�أ الربهان والإثبات.
يف ذلك احل��وار ،والعدل مع الآخرين لتحقيق احل��وار الف ّعال ،لتنتج  .11تق ّبل احلوار مع الآخر �أياً كان ،وعدم رف�ضه بداعي العوملة وفقد
معنا احل�ضارة وه��ي �أ�سمى م��رات��ب املدنية حيث العقائد والأخ�لاق الهوية وال�غ��زو الفكري وغ�يره��ا ،فالعقل �أو��س��ع م��ن ه�ك��ذا ،واحل��وار
�أ�سا�س كل �شي ،واالزدهار املادي واملعنوي مظهرها وجوهرها ،واحلوار �أ�شمل من هذه الأوهام.
 .12ع�ل��ى ممثلي احل��رك��ات الإ��س�لام�ي��ة ب��ال��ذات م��راع��اة م��ا يكتبونه
�أ�سا�سها وقوامها.
ً
وك��ذل��ك ف ��إ ّن ل�ل�ح��وار ��ش��روط�ا منهجية و�سليمة لقيامه بالطريقة والبعد كل البعد عن اتهام الآخر بالكفر والزندقة والوعيد واالنتقام.
�إن احلوار يفتح �آفاقاً رحبة ،وف�ضا ًء وا�سعاً من �أجل هذه الإن�سانية،
ال�صحيحة ،وهي:
َ
َ
َ
َ
�ال� ْك� َم� ِة وَا ْل �وْعِ ��ظ � ِة و�إ ّن امل�س�ؤولية ثقيلة للغاية على �أمة الإ�سالم �أن تت�صالح مع نف�سها
 .1تطبيق ق��ول��ه ت�ع��اىل( :ا ْد ُع �إِل �� َ�س� ِب�ي��لِ َر ِّب ��ك ِب� ْ ِ
َْ
ال ��� َ�س � َن � ِة وجَ ��ا ِد ْل � ُه ��م ِب��ا َّل � ِت��ي هِ � َي �أَ ْح �� � َ�س � ُ�ن) «ال�ن�ح��ل ،»125 :فاحلكمة و�أن ت�أخذ هذه الر�سالة على عاتقها ،وتكون الأمة ال�شهيدة الو�سطية
واملوعظة احل�سنة والأخالق الرفيعة واختيار �أجمل الألفاظ و�ألطفها التي ت�ضع احل��وار ن�صب �أعينها ،وت�ق��ود ال�ع��امل نحو تعاي�ش �أف�ضل
و�ضبط النف�س وعدم االنفعال للر�أي الآخر �أ�سا�س احلوار.
وتقارب �أكرب بني احل�ضارات والأديان.
 .2اعتماد مرجعية واح ��دة للحوار تعتمد عليها اجل�ه��ات املتحاورة
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