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في صدام الحضارات وحوارها
نوف ال�سعيدي
بالرغم من �أنّ الب�شرية حتوز يوما بعد يوم �إمكانيات جديدة للتقارب� ،إال �أنّ احلا�صل هو ارتفاع �أ�صوات العداء والكراهية ،مقابل احلوار والت�سامح .يبحث حممد بوهالل يف مقاله
«مقولة حوار احل�ضارات وجدالها يف التجربة التاريخية الإ�سالمية» يف مدى �إمكانية احلوار ،وهل هو �أمر قابل للتحقق �أم �أنها جمرد �أ�سطورة ال ميكن �أن يكون لها مكان يف عامل حمموم
بال�صراعات ،ولطاملا كان حمموما بها مذ وجد.

بداية دعونا نتفق على �أن طريف احلوار « �أو ال�صراع » الذي
نتحدث عنه يف ه��ذا املقال هو ال�شرق (الأو��س��ط حتديدا)
مقابل الغرب.
�صراع احل�ضارات وحوار احل�ضارات:
ح�ت��ى ن���ص��ل �إىل احل��دي��ث ع��ن ح ��وار احل �� �ض��ارات الب ��د من
التعريج على امل���س��ار ال�ت��اري�خ��ي للمفهوم ،و��س�ي��اق ظهوره
وت �ط ��وره .ل�ق��د تعلمت ال�ب���ش��ري��ة خ�ل�ال احل ��روب العاملية
 ب��ال�ط��ري�ق��ة ال���ص�ع�ب��ة  -م��ا ت�ع�ن�ي��ه ال �� �ص��دام��ات ال�ق��وم�ي��ةوالإق�ل�ي�م�ي��ة امل�سلحة ،ل��ذا �سعت بكل ال�ط��رق �أال تكررها.
و�أخ�ي ً�را وبنهاية احل��رب ال�ب��اردة ك��ان هناك نظام �سيا�سي
�أثبت � -إىل حد ما  -فاعليته وبدا �أ ّنه الأقدر على ا�ستيعاب
ال�شعوب املمتزجة .ادعى فران�سي�س فوكوياما يف �أطروحته
«ن �ه��اي��ة ال �ت ��اري ��خ والإن� ��� �س ��ان الأخ� �ي��ر» �أن ال��دمي �ق��راط �ي��ة
ال�ل�ي�برال�ي��ة ��س�ت�ك��ون ال�ن�ظ��ام ال���س��ائ��د ح ��ول ال �ع ��امل .بينما
ا�ستطاع �صامويل هنتنجتون يف «�صدام احل�ضارات و�إعادة
ت�شكيل النظام العاملي» �أن يلم�س مناطق الق�صور يف طرح
زميله .ور�أى �أننا بعيدون عن هذه املرحلة ،بل و�أن العامل
مقبل ع�ل��ى � �ص��راع ح���ض��اري� � ،ص��راع اج�ت�م��اع��ي ث�ق��ايف بني
احل�ضارات الكربى وعلى ر�أ�سها امل�سيحية (بتعداد يفوق
البليوين �إن�سان) ،والإ�سالمية (بتعداد يتجاوز البليون).
وجد �إدوارد �سعيد يف حما�ضرته «خرافة �صدام احل�ضارات»
�آراء هنتنجتون عدوانية و�ساعية للتدخل يف احل�ضارات
الأخرى ودفعها لأن تكون «غربية» .فهنتنجتون ي�ؤكد على
وجود ال�صدامات ،بد ًال من دفع الأفكار التي قد ت�ساعدنا
على فهم امل�شهد العاملي احلايل �أو الأفكار التي من �ش�أنها
�أن حتاول التوفيق بني الثقافات واحل�ضارات املختلفة.
ت�لا ذل ��ك ظ �ه��ور م�ف�ه��وم ج��دي��د ك ��رد ف�ع��ل «م�ت�ف��ائ��ل» على
�صدام احل�ضارات ،حيث ظهر م�صطلح «حوار احل�ضارات»
على يدي الرئي�س الإي��راين حممد خامتي ،م�ستلهما من
الفيل�سوف هانز كو�شلر ،كدعوة ملحاولة �إر�ساء حوار بناء.
احلوار يف الإ�سالم:
ي��رى ال�ك��ات��ب �أ ّن احل���ض��ارة الإ��س�لام�ي��ة بنيت على �أ�سا�س

الت�سامح وتقبل الآخر لأنها ر�سالة كونية .ويدلل على ذلك
بحجج منها:
احلوار يف الن�ص املقد�س :توجد الكثري من الآيات القر�آنية
الداعية للت�سامح ،تقبل الآخ��ر ،احل��وار .حتى �أن الإ�سالم
يعرتف للم�سيحية واليهودية بالأ�صل الإلهي ملعتقداتهم.
التعاي�ش مع الأديان الأخرى :عدم �إجبار ال�شعوب الواقعة
حتت �سلطة الدولة الإ�سالمية على الدخول يف الإ�سالم.
وال�سعي لتوفري اجلو املالئم لهم ملمار�سة �شعائرهم.
ا�ستيعاب معارف وعلوم احل�ضارات الأخرى والبناء عليها.
وباملقابل �إتاحة نتاج احل�ضارة الإ�سالمية للجميع من �أجل
اال�ستفادة منها ،وموا�صلة البناء.
لك ّنه �أي��ً��ض��ا ال ينفي ال���ص��راع��ات ال�ت��ي دارت ب�ين امل�سلمني
�أنف�سهم منذ فجر ال��دول��ة الإ�سالمية (مل تكن قد �أمتت
بعد ن�صف ق��رن عند وق��وع الفتنة ال�ك�برى) .وق��د انعك�س
ذلك على نتاجهم حيث حل االعرتا�ض والنق�ض والتكفري
وال�شتم ،حمل االنفتاح والتقبل واحل��وار .حيث يدعي كل
ط��رف امتالكه للحقيقة الكاملة مق�ص ًيا مت��ام��ا الطرف
الآخ ��ر و�أي ف��ر��ص��ة ح ��وار م�ع��ه .ف ��إن ك��ان ه��ذا ه��و الو�ضع
الداخلي بني امل�سلمني �أنف�سهم ،ف�إ ّن احتمال تقبلهم للآخر
الذي ال ي�شاركهم الدين نف�سه  -بعيد كل البعد .وباملقابل
مل يكن الغرب يف تلك الفرتة ب�أف�ضل حاال من حيث قبول
الآخر ،وتهيئة الظروف الأ�سا�سية لتالقح احل�ضارات.
�صحيح �أ ّن املنتمني للديانات الأخرى عا�شوا يف ظل الدولة
الإ�سالمية ،لكنهم عا�شوا ك�أهل ذمة ،وفق �شروط خا�صة،
�أ��ش�ب��ه ب ��أن ي�ك��ون��وا م��واط�ن�ين م��ن ال��درج��ة ال �ث��اين بح�سب
التعبري امل�ع��ا��ص��ر .ول�ك��ن �أي���ض��ا وح�ت��ى ال نبخ�سهم حقهم
فقد يكون هذا التعاي�ش امل�شروط تقدميا وفق ظروف ذلك
الوقت.
و�إن كان من �شيء ميكن تعلمه من امل�سيحية فهو تطورها
امل�ستمر ،ونقدها ال��دائ��م لنف�سها .فقد �شهدت امل�سيحية
نقا�شات جريئة وتغيريات عميقة ت�صل �إىل جوهر الدين.
فمن حتليل حل��م اخل�ن��زي��ر ،م ��رو ًرا بالت�سامح م��ع م�س�ألة
زواج رج� ��ال ال ��دي ��ن ،وق �ب ��ول امل �ث �ل �ي��ة ،و� �ص ��وال �إىل �إع� ��ادة

النظر يف معنى «جهنم» واعتبار الإمي��ان بها لي�س �أ�سا�سا
للمعتقد امل�سيحي .وبالرغم من �أ ّن�ه��ا �أمثلة بعيدة قليال
عن مو�ضوعنا� ،إىل �أنها تدلل على مدى االنفتاح ،والقبول
مبراجعة �أر�سخ الق�ضايا و�أك�ثره��ا جوهرية للو�صول �إىل
�صيغة للدين متا�شي متطلبات الع�صر� .إ ّن ه��ذه الدرجة
من االنفتاح هي الأ�سا�سية من �أجل حوار بناء.
هل احلوار ممكن �أم �أ ّنه جمرد �أ�سطورة؟
يجد امل��راق��ب لل�ش�أن العاملي �أ ّن هناك عالقة مرتبكة بني
الغرب وبني بقية العامل .من جهة يبدو للمجتمع الغربي
�أ ّن املجتمع ال ��دويل ي�سعى ل�صنع ع��امل يت�سم ب��ال�ع��دال��ة،
بينما ي��رى «الآخ ��ر» �أ ّن امل�ؤ�س�سات الدولية ال تعدو كونها
�أداة توظف لإ��ض�ف��اء ال�شرعية على ال �ق��رارات التي تخدم
م�صالح الأق ��وي ��اء .وب�غ����ض ال�ن�ظ��ر ع��ن �أي االدع ��اءي ��ن هو
ال�سليم ،فالنتيجة واح��دة :جو م�شحون بعدم الثقة ،مما
يبقي القليل من الفراغ للحوار .ولكن مبا �أ ّنه ال خمرج لنا
�سوى التعاي�ش معا فعلينا جميعا القبول باحلوار.
ن �ع��م ن �ح��ن ج�م�ي�ع��ا « ��ش�ئ�ن��ا �أم �أب �ي �ن ��ا » ن�ع�ي����ش حت ��ت ظ��ل
العوملة ،لكن ذل��ك ال يعني �أن�ن��ا مطالبون �أن نكون ن�سخا
مت�شابهة ح�ت��ى يت�سنى ال�ت�ف��اه��م .ي��رى ال�ك��ات��ب �أن «ح��وار
احل�ضارات لي�س ق�ضية بروتوكولية؛ بل هو برنامج وا�سع
ي�شمل البحث وال��درا��س��ات كما ي�شمل امللتقيات امل�شرتكة
واجلمعيات واملعار�ض والتبادل الثقايف واحل�ضاري وت�سهيل
العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية املتكافئة ».لكني �أت�ساءل
�شخ�صيا �إن كانت مثل هذه الأن�شطة التي ت�ستهدف النخب
حت�م��ل �أي ح ��ل� .إذ �أ ّن الق�ضية حت�ت��اج �إىل �أم��ري��ن تغيري
يف الأن �ظ �م��ة ال�سيا�سية مب��ا يجعلها تتما�شى م��ع احل�ي��اة
املعا�صرة ،و� ً
أي�ضا �إعادة قراءة الرتاث الإ�سالمي� ،إذ ال يكفي
التباهي بالن�صو�ص التي حت�ض على الت�سامح واحلوار بل
�أي�ضا تقوي�ض املوا�ضع التي تعار�ضها ،و�إ��ص�لاح اخلطاب
الإ�سالمي �إىل خطاب يحرتم الآخر فعليا ،عو�ض �أن نكون
يف ع�لاق��ة ي��رى ال�شرقيون فيها �أ ّن ال�غ��رب �أع ��داء ال��دي��ن،
ويرى الغرب فيها ال�شرق على �أنه ب�ؤرة الإرهاب.
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