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ال�صدام
حوارات تعادي ِّ
عاطفة امل�سكر َّية

من يقف مت�أمال لهذا الزمان وما يحدث فيه من �صراعات و�صدامات بني كيانات خمتلفة ،يدرك �أن احلوار بني هذه الأطراف قد يكون من �أجنع احللول لتخفيف
وط�أة هذه الفواجع الكونية التي تنخر يف �أحد �أهم الأ�س�س التي ُخلق من �أجلها الإن�سان� ،أال وهي �إعمار الأر�ض.
يطرح عماد عبداللطيف �أ�ستاذ م�ساعد يف البالغة وحتليل اخلطاب ،هذه الفكرة ويناق�شها يف مقال «�إ�سرتاتيجيات التعاي�ش وكفاءة احلوار» -املن�شور مبجلة «التفاهم»-
حيث يو�ضح �أهمية احلوار يف العالقات بني الدول .والبد من الت�أكيد هنا على ما �سبق� ،إ�ضافة �إىل �أهمية وجود هذا العن�صر من القاعدة الدنية يف هرم العالقات
االجتماعية وحتى القمة .فحتى يف �أعمق العالقات كالعالقات الأ�سرية مثال :غياب احلوار فيها يعد م�ؤ�شرا على وجود م�شكلة ما� ،أو احتمالية ظهورها م�ستقبال.
وعلى العك�س م��ن ذل��ك ،جن��د االن�سجام حا�ضرا يف البيئة
ال �ت��ي اع �ت��اد �أف ��راده ��ا ع�ل��ى احل � ��وار؛ ك��ون��ه ي�ع�ط��ي خمتلف
الأط � ��راف ف��ر��ص��ة ف�ه��م الأم� ��ور وا��س�ت�ي���ض��اح م��ا ه��و مبهم،
والأهم من كل ذلك ر�ؤية الأمور من جانب �آخر ..ن�ستطيع
تطبيق ذلك على ال�صورة الكربى املتمثلة يف العالقات بني
خمتلف احل���ض��ارات وال�ث�ق��اف��ات وال ��دول .حيث �إن احل��وار
ي�صبح حاجة �أكرث �إحلاحا كلما كانت العواقب الناجتة عن
ال�صدامات �أك�بر .وال��ذي ي��ؤدي لهذه ال�صدامات غالبا هو
االختالفات التي من املفرت�ض �أن تكون م�صدر غنى و�إثراء
كوين لتبادل املنافع� ،إال �أن الواقع ي�ؤكد العك�س من ذلك
متاما؛ حيث يتم اتخاذ هذه االختالفات كذريعة للخالف
وال�ت�ن��اح��ر ب�ين ال�ب���ش��ر؛ وب��ال�ت��ايل ي�صعب حتقيق ال�ت�ع��اون
وال�ت�ع��اي����ش ال ��ذي ينبني �أ��س��ا��س��ا ع�ل��ى احل ��وار ال ��ذي �أ�صبح
غائبا بني الأطراف .ومن الأ�سباب اجلديرة بالذكر يف هذا
ال�سياق� ،أن غياب احلوار بني الأطراف -خا�صة فيما يتعلق
باحلوار بني احل�ضارات والثقافات -قد يكون ب�سبب التعايل
احل �� �ض��اري ال ��ذي ي���ص�ي��ب ال�ب�ع����ض ن�ت�ي�ج��ة ال �ت �ط��ور ال ��ذي
ينعك�س يف نواح عديدة كالتقدم التكنولوجي واالكت�شافات
العلمية والتعليم والثقافة والفنون والتقدم العمراين...
�إل ��خ .ذل��ك ق��د يجعلهم ي���ش�ع��رون ب��االك�ت�ف��اء ال��ذات��ي وع��دم
احل��اج��ة ل�ل�ت�ح��اور �أو ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال �ط��رف الآخ� ��ر� ،إال �أن
ال��واق��ع ي�شري �إىل حقيقة �أن��ه مهما بلغ تطور ح�ضارة ما
وتقدمها ،ف�إن العامل �سريع التغيري يف تكويناته وعنا�صره
و�أح ��داث ��ه؛ مم��ا ي�ستدعي احل��اج��ة امللحة ل�ت�ب��ادل اخل�برات
وا�ستغالل االخ�ت�لاف��ات ه��ذه وت�سخريها يف �سبيل حتقيق
�أق�صى قدر ممكن من امل�صلحة املتبادلة ،وال ميكن حتقيق
ذلك دون احلوار.
ف�ت��وج�ه��ت �أن �ظ��ار ال �ع��امل ن�ح��و ه ��ذا الأم� ��ر ،وحت��دي��دا ح��ول

ت�ن�م�ي��ة احل� ��وار ب�ي�ن امل �� �ش��رق وامل �غ ��رب «وق� ��د ح� ��ددت الأمم
املتحدة عام 2001م عاما حلوار احل�ضارات ،وعينت مندوبا
متخ�ص�صا ل�ه��ذا املن�صب» .وميكننا الإ� �ش��ارة �إىل الأهمية
التي لعبتها املجتمعات الإ�سالمية يف �سبيل حتقيق ذلك،
وذل��ك قد يكون ل�سبب كونهم من �ضمن الأط��راف الأك�ثر
ت�ضررا م��ن ال�صدامات الناجتة ع��ن االخ�ت�لاف يف العقود
الأخ�يرة .ناهيك عن �سنوات العقد الأخ�ير التي ت�صاعدت
فيها التوترات ب�شكل م�أ�ساوي يف امل�شرق العربي .حيث �أ�شار
الباحث كذلك يف مقاله حول الدور الذي قامت به م�صر يف
خطواتها الأوىل نحو التحاور بغ�ض النظر عن عدم موافقة
معظم الدول الإ�سالمية على ذلك� ،إ�ضافة للمقاطعة التي
ح��دث��ت ب�ع��د ذل ��ك وال�ت�ح�ل�ي�لات ال �ت��ي ك��ان��ت ت �ع��ار���ض ه��ذه
اخلطوة التي �صدرت من م�صر .على ك� ٍّ�ل ،ومع التغيريات
العاملية احلا�صلة �سيا�سيا ون��داءات احلرية والدميقراطية
ال�ت��ي ت�سود ال�ع��امل م��ن املتوقع �أن ت�ق��ود ال�ع��امل نحو تبني
احل��وار كحل ل�ل�أزم��ات احلا�صلة فيه� .أي�ضا الب��د من ذكر
نقطة مهمة �أال وهي �أن العامل ينق�سم بني �شرق م�سلم �إذا
حتدثنا ب�صورة عامة �إ�ضافة �إىل الغرب الذي ي�شكل غالبية
م�سيحية يف العامل� ،إال �أنه من املفرت�ض �أن ال نن�سى �أنه يف
الغرب يوجد عدد ال ب�أ�س به من امل�سلمني واليهود كذلك.
وم��ن الأ� �س��ا���س ،ي�صعب ال�ع�ث��ور على بقعة تتكون م��ن �أم��ة
�أت��ت من نف�س الثقافة بكل �أف��راده��ا وب�شكل ت��ام .لذلك ال
ب��د م��ن االع�ت�راف ب ��أن االخ�ت�لاف حقيقة كامنة يف �أب�سط
التفا�صيل �إذا ما جئنا ندقق كثريا .ومن هذا املنطلق ،ن�ؤكد
على ما ورد من فكرة �أن االختالف ال يعني �أن الآخ��ر �أقل
منك م�ستوى ،فاالختالف يعني االختالف فقط ال يعني
الدونية .فلنفرت�ض �أن بع�ض احل�ضارات �أك�ثر تقدما من
الأخ��رى والواقع ي�ؤكد ذلك �أ�سا�سا؛ حيث �أ�سهمت عنا�صر

ال�ت�ط��ور التكنولوجي والتعليم واالخ�ت�راع ��ات ع�ل��ى ذل��ك،
عموما هذا التقدم وهذه القوى التي اكت�سبتها احل�ضارات
على مدى عقود تال�شت يف فرتات الحقة؛ حيث نعود لذكر
نظرية اب��ن خ�ل��دون ال�ت��ي و��ص��ف فيها ال ��دول واحل���ض��ارات
بالعنا�صر التي متر مبراحل �أ�شبه باملراحل التي مير فيها
الب�شر من طفولة وفتوة انتهاء بال�شيخوخة� ،أي �أن القوي
والغالب اليوم قد يكون مهزوما يف الغد.
�إذن؛ ال بد على احل�ضارات املتقدمة اليوم �أن تن�أى بنف�سها
عن اجلدال؛ لأن الغاية منه عادة ما تكون االنت�صار؛ وذلك
يخلف ط��رف��ا خ��ا��س��را يف امل��و��ض��وع ،والأج ��در �أن ت�ت�ح��اور يف
�سبيل حتقيق �أق�صى ق��در م��ن ال�ت�ع��اون .ويف ه��ذا ال�سياق،
ب��إم�ك��ان�ن��ا ت�سليط ال���ض��وء ع�ل��ى ن�ظ��ري��ة � �ص��دام احل���ض��ارات
ل�صمويل هنتنجنتون الذي ي�شري �إىل حدوث �صراع وت�صادم
ما بني احل�ضارات من �ضمنها ح�ضارتا الإ�سالم والغرب.
حيث �إن احل�ضارة الإ�سالمية ال تزال طاحمة ،لكن بنموذج
متفرد يختلف عن النموذج الغربي .من جهة �أخرى ،هناك
ال�ع�ن���ص��ر ال�غ��رب��ي ال ��ذي ي�صعب �إن �ك ��ار حم ��اوالت ��ه يف ن�شر
ثقافته وق�ي��م ح�ضارته ع��امل�ي��ا؛ فمن امل �ع��روف �أن الت�شابه
يجعل �أم��ر ال�سيطرة �أك�ثر �سهولة ل��دى م��ن بيديه القوة
وال�سلطة ،ناهيك عما �إذا ك��ان ال�ط��رف ال�ق��وي ي��ؤم��ن ب��أن
النمط ال��ذي ت�شكلت على �أ�سا�سه ح�ضارته املزدهرة اليوم
يعد من �أك�ثر الأمن��اط جناحا؛ لذلك يجب تطبيقه على
الكل .ويف حال قوبلت هذه الدعوة بالرف�ض ،ف�إن ذلك قد
يخلق �صدامات ي�صعب حلها �إال بالتحاور وحماولة ر�ؤية
الأمور من منحى �آخر.
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