
 كالم في الحوار: روحه وأدبه وفّنه

 األمير الحسن بن طالل

مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارًا فأتمها إال موضع لبنة »قال رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(: 
 «. واحدة، فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة

إنما تمثل شأنًا عالميًا، لكل الديانات فـــيه نصيب. هنالك قيم إنسانية مشتركة ليست أمرًا خاصًا بأي ديانة بعينها، و 
ويكـــون التمسك بها طوق النجـــاة بالنـسبة إلينا جميعًا. إن التأمل في الطبيعة اإلنسانية وإخضاعها للدراسة يكشفان 

وهي طرق روحــية لنا امتداد الضمير اإلنساني. توجد طرق بناءة في التفاعل مع اآلخر ومــــــع الحياة بشكل عـــام، 
وإنســـانية وعالمــية تتخطى الحواجز الدينية والسياسية والعرقية لتكشف عن إنسانية 

 مشتركة واحدة.

إن مد جسور التواصل أو إيجاد نقاط تقاطــع بين األديان إنما يتم عـــن طريق الحوار 
ء عليها من المعمق والصريح الـــذي يـــؤدي إلى اكتشاف مناطق مشتركة يمكن البنا

أجل التوصل إلى سالم حقيقي بين األديان وتجاوز مرحلة الصراعات الطائفية 
والحروب. ال بد من الحوار على النطاق الواسع وليس الضيق من أجل استتباب 

 السالم في العالم.

لتأكيد على أهمية هنالك قواعد سلوكية ترشدنا إذا أردنا أن ننخرط بفاعلية في عملية الحوار مع أتباع الديانات: ا
التوافق بين المعتقدات الدينية والجوانب العملية، البدء بالقواسم المشتركة، األخذ بالحسبان تأثير حركة التنوير 

األوروبية على األديان، األخذ بمبدأ عدم اإلكراه، إقرار حق الفرد في إعالن دينه، إعادة النظر في محتوى مناهج 
سياب الحر للمعلومات، النظر في التراث والتاريخ واالجتهادات الخاصة بديانة الفرد التربية والتعليم، ضمان االن

وديانة اآلخر، وضع أطر مناسبة لتفهم االختالفات في الرأي، قبول النهوض بمسؤولية األقوال واألفعال على كل 
 الصعد، اإلقرار باألبعاد السياسية واالقتصادية لحوار الديانات.

لمون اليوم أزمة لها جانبان: الفكري الروحي والمادي أو االقتصادي. وأي تغيير يلوح في األفق يعيش العرب والمس
ال بد أن يأتي عن طريق الفكر أواًل قبل أن يترجم على أرض الواقع. ففي عصر العولمة لم تعد مسألة اإلسالم شأنًا 

ألصوات التي تبث القلق من تنامي تيار داخليًا يخص المسلمين وحدهم، بل أصبحت تشغل العالم كله. وتعالت ا
التطرف في العالم اإلسالمي. لقد شوهت الصورة الحقيقية للدين اإلسالمي بسبب األحداث اإلرهابية التي ارتكبتها 

أقنعت العالم بأن دين اإلسالم ذو روح عدوانية، وأنه يختلف جوهريًا  -بكل أسف  -بعض الفئات والتي يبدو أنها 
 األديان األخرى. وأصليًا عن كل

لقد وردت كلمة السلم أو السالم في القرآن الكريم تسعًا وأربعين مرة، كما تعددت اآليات التي تدعو إلى التسامح 
وعدم اإلكراه في الدين. فالروح العامة للنص القرآني هي روح الرحمة والتسامح والمغفرة. وال يجوز إطالقًا أن نقلل 

 عنه كما تفعل الحركات المتطرفة حاليًا. من أهمية هذا البعد أو نغفل



لذلك، ال بد أن نفرق بالنسبة الى الدين بين جوهره الروحاني واألخالقي الذي يتعالى على كل شيء وبين 
اإليديولوجيات المتطرفة التي تدعي االنتساب إليه، وهي في الواقع تخون جوهر رسالته وتشوهها. إن جميع األديان 

يلة وتدعو إلى محبة اآلخر، لكن هنالك المبادئ السامية من جهة والتطبيق العملي على أرض تحتوي على مبادئ نب
 الواقع من جهة أخرى.

إن الحديث في وسائل اإلعالم الغربي عن التيار اإلسالمي المتطرف أمر بالغ الخطورة ألنه يوهم الجمهور بأن 
الدعائية تشن على اإلسالم: تكرار الحديث عن  المسلمين كافة ينتمون إلى هذا التيار. وقد أصبحت الحروب

حملة »وكأنه نبوءة محققة، الحاجة إلى خوض حرب جديدة أو « صدام الحضارات»، الكالم عن «اإلسالم الفاشي»
جديدة أو حرب نووية يكون فيها خالص العالم المتحضر. هذه أمثلة تظهر بوضوح توظيف الدين من أجل « صليبية

 تحقيق مآرب سياسية.

اإلسالم هو دين العقل والتفكير الحر، ال دين االستسالم للخرافات والتعصب األعمى. وال بد من أن يصبح التدين 
مستبطنًا من الداخل، فيكون الوازع األخالقي نابعًا من داخل اإلنسان، ويترسخ الضمير األخالقي الصارم في الضمير 

ني إلى أقصى الحدود، الذي يدعو إلى الحوار بين أتباع األديان الجماعي. نحن بحاجة إلى اإليمان المستنير الروحا
 على أساس االحترام المتبادل بين الثقافات والمعتقدات.

إن العقل قوة فاعلة تحرك اإلنسان على الفعل، وال يجوز فصل العقل عن الفعل. فالقدرة على تعقل األشياء ال تنمو 
زل عن القيم اإلنسانية والمبادئ األخالقية. فالمبدأ العقالني يقضي وتنضج باستقالل عن الشروط االجتماعية وبمع

مثل المؤمنين »باختيار الوسائل الكفيلة بتحقيق الغايات والمصالح المعنية. يقول الرسول )صلى هللا عليه وسلم(: 
«. لسهر والحمىفي توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد با

ال بد من تهيئة الظروف التي تمكن المسلمين من ممارسة هذه القيم السامية بكل حرية من خالل دعم المؤسسات 
 الدينية وتفعيلها، ال تحجيم دورها وقطع السبل أمامها بدعوى تجفيف منابع اإلرهاب.

ر مع اآلخر وإقناعه بالطرق السلمية وإذا كان اإلسالم يعلي من مكانة العقل، فإنه كذلك يعلي من شأن الحوا
(، 125، )سورة النحل: اآلية «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن»الحضارية: 

حيث يكون التركيز على قوة األفكار، ال على حرب األفكار. وفي هذا اإلطار حرصت على دعم الحوار والتواصل مع 
وير العالقات مع اآلخر من خالل العمل المشترك في سبيل القضايا اإلنسانية. فهنالك ثالثة اآلخر وتفعيلهما، وتط

مخاوف أو أنواع من الرهاب، يجب على اإلنسان التغلب عليها: الخوف من اآلخر الذي مبعثه عدم الفهم والجهل 
رد وأفكاره، والخوف من السالم بحيث بمبادئ ثقافة اآلخر ومعتقداته، والخوف من المجتمع وردود الفعل إزاء آراء الف

 ال نقدم على تحقيقه خوفًا من تبعاته، ال من الحرب وتداعياتها.

إن الحرص على الحوار الهادف والتواصل مع الذات ومع اآلخر يبدد هذه المخاوف ويفسح المجال أمام العمل الجاد 
لى تحقيق السالم ورأب الصدع بين أتباع الديانات والثقافات، كما يعزز قنوات االتصال بين العامة والمثقفين في ع

، الذي تم إطالقه قبل بضعة أشهر، «هيئة المئة مفكر مسلم»وجه مظاهر االنفصال والتهميش والعزلة. إن مشروع 
حة التي تؤثر على المسلمين في العالم عن طريق اللجوء يحاول أن يحقق هذه الغاية من خالل التصدي للقضايا المل

 إلى الحوار السلمي والنقاش الهادف.



كما أشير في هذا السياق إلى المشروع الذي تبنته مؤسسة البحوث والحوار بين األديان والثقافات الخاص بنشر 
مالها كأساس إلصدار فهرس مقارن الكتب الّسماوية الثالثة معًا بلغاتها األصلية التي كتبت بها، من أجل استع

للقيم. أضف إلى ذلك الجهود الحثيثة التي بذلت فيما يتصل بالحوار من قبل المنتدى اإلسالمي العالمي والمجلس 
البابوي للحوار بين األديان، وما تم إنجازه في مجال إيصال رسالة اإلسالم الحقيقية السمحة إلى غير المسلمين عن 

 وتأكيد القيم اإلنسانية العالمية المشتركة.طريق تعزيز الحوار 

إن تحقيق االحترام المتبادل بين أتباع الديانات والثقافات يقتضي وجوب معاملة أفكار اآلخرين واعتقاداتهم باالحترام 
امن نفسه الذي نريد منهم أن يعاملوا به أفكارنا واعتقاداتنا. فاالحترام المتبادل يعزز أسس التعددية، ويفّعل التض

والتكافل بين شرائح المجتمع. وال بد أن ترتكز معرفة اآلخر على دراسة تراثه وثقافته استنادًا إلى المعلومات المتاحة 
بكل حرية. إننا نعيش في عصر يشهد انسيابًا حرًا للمعلومات، ويجب أال نعمد إلى التعامل معها بصورة انتقائية 

وتقوض المحاوالت الجادة من أجل تأكيد نقاط االلتقاء بين الديانات  تؤدي إلى إساءة فهم اآلخر وثقافته ودينه
والثقافات. أشير هنا إلى البيان الذي أصدره المسلمون األوروبيون هذا العام، مناشدين الجمهور األوروبي التوقف 

ى كل وعدم إشاعة استعماله، وضرورة تجنب اللجوء إلى إطالق التعميمات عل« رهاب اإلسالم»عند مصطلح 
 المسلمين استنادًا إلى وقائع معينة مورست من بعضهم.

تعاني شعوب العالم العربي واإلسالمي من أشكال االنقسام والتناقض والمفارقة، سواء في دار الحرب أو دار السالم 
شكلة أو دار الصلح، في الوطن تحت وطأة الفقر والظلم واالحتالل والتهميش، وفي المهجر حيث مظاهر التمييز وم

االندماج. لذلك تبرز الحاجة إلى وضع ميثاق استقرار إقليمي، وصياغة استراتيجية للتواصل واالتصال في ما بيننا 
ومع اآلخر. ومـــا جرى ويجري اآلن من أحداث مأسوية في العراق وفلسطين ولبنان والسودان والقرن اإلفريقي ينذر 

دعم مسار التعاون اإلقليمي في مجال تنمية البيئة الطبيـــعية بكوارث وأخطار جسيمة يجب التصدي لها عن طريق 
واإلنسانية، وتفعـــيل الموارد االقتصادية لما يحقق حاجات اإلنسان المادية والروحية ويحقق له سبل العيش الكريم. 

الدولي،  نحن، أي الحكومات واألفراد، في أمس الحاجة إلى نشر ثقافة االنضواء تحت مظلة القانون اإلنساني
متمسكين، في الوقت نفســــه، بهويتنا العربية اإلسالمية وقيمنا الحضارية. وفي العام القـــادم، تحتفل األمم المتحدة 

بالذكـــرى الستين لقيام مؤسساتها التي أنشـــئت بعد الحرب العالمية الثانية. وهي فرصة من أجل إعادة تعريف 
 بما يكفل لإلنسان احترامه وكرامته، ويحافظ على البيئة ومواردها المهددة. األولويات االستراتيجية ألقاليمها

ال بد من تفعيل الدور اإلسالمي والعربي في التعامل مع 
األزمات التي تشهدها بعض دول العالم اإلسالمي، أزمة 
دارفور على سبيل المثال. وقد دعوت مؤخرًا إلى تأسيس 

ن مع اقليم دارفور لجنة عربية إسالمية من أجل التضام
وسكانه. كما دعوت غير مرة إلى تأسيس صندوق عالمي 
فوق قطري وعبر قطري للزكاة، تديره كفاءات األمة أينما 

كانت. مثل هذا الصندوق يمكن توظيفه في الشؤون 
اإلنسانية من دون أية غاية عقائدية. كما يمكن تأليف فرق 

الحاجة،  سالم تستطيع أن تساهم في حمالت اإلغاثة وقت
ووضع االعتبارات اإلنسانية وإعادة اإلعمار فوق أي 



 اعتبارات سياسية.

في إطار الحضارة اإلسالمية، ازدهر في فترة من الفترات التيار العقالني واإلنساني المنفتح على العلوم الدنيوية 
بن سينا وابن رشد، كما أشير إلى والعقالنية: سواء في مجال الفلسفة أم األدب. أذكر هنا الفالسفة مثل الفارابي وا

ابن حزم األندلسي مؤسس المذهب الظاهري الذي كان من أوائل من نقد الفكر المسيحي واليهودي في كتابه الضخم 
، إضافة إلى األدباء الذين نشروا موضوعات الفلسفة وزادوا من دائرة تأثيرها عن «الفصل في الملل واألهواء والنحل»

فيلسوف األدباء »جية الجمالية. وأكبر مثال على ذلك أبو حيان التوحيدي الذي وصف بأنه طريق استعمال المنه
فلم يكن فهم أولئك للدين قمعيًا وال إرهابيًا وال مذهبيًا ضيقًا. لقد كانت لديهم قيم إنسانية تحترم «. وأديب الفالسفة

الق وفعل الخير وتحقيق الجمال والسعادة على كرامة اإلنسان وتثق به وبملكاته وقدرته على اإلبداع والتفكير الخ
هذه األرض. نحن اآلن في أمس الحاجة إلى هذه الرؤيا اإلنسانية. قال أحد كبار المفكرين اإلنسانيين في إيطاليا 

قرأت في كتب العرب بأننا ال يمكن أن نجد على سطح األرض كائنًا أنبل وال أكثر روعة (: »1486بيك الميراندولي )
 «نسان.من اإل 

فلنؤكد قيم الحوار: التعددية، المشاركة، تمكين المواطن، الغيرّية والخيرّية، نبذ العنف والكراهية، العمل ضمن إطار 
األسرة العالمية والشرعية الدولية. وليحمل المفكرون والمثقفون المسلمون، سواء أكانوا عربًا أم غير عرب، مسؤولية 

سالم، وإيصال صورتنا الحقيقية لآلخر من خالل نشر ثقافة التعايش بين الناس العمل على نقل الوجه الحقيقي لإل
 في إطار التنّوع واالختالف القائم على مبدأ العدالة. إن المفكر كما يقول الفيلسوف نيتشه، هو طبيب حضارات.

 رئيس منتدى الفكر العربي وراعيه، سفير اإليسيسكو للحوار بين الثقافات والحضارات.

 


