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 تقدمي
تزايد االهتمام العاملّي بقضايا احلوار على املستويات كاّفة الدينّية والثقافّية واحلضارّية، 
بعد تفاقم النزاعات والصراعات الدموّية ذات الطبيعة العرقّية والدينّية والسياسّية اليت شهدها 

ن عّدة االعامل منذ عقود يف كثري من بلدانه وجمتمعاته. وقد جتاوزت هذه الصراعات يف أحي
طابعها االجتماعّي أو السياسّي، لتتخذ لبوًسا دينًيّا، مثل التكفري الذي يرّبر باسم الّدين قتل 
اآلخر املختلف دينًيّا أو مذهبًيّا أو حّتى سياسًيّا. أو مثل اإلسالموفوبيا اليت سامهت بشكل 

 . مباشر يف إجياد بيئات معادية لإلسالم واملسلمني يف اجملتمعات الغربّية
يعترب احلوار اإلنسايّن هو البديل عن خيارات العنف واإلقصاء، اليت متارسها اليوم، يف 
مناطق شىت من العامل اجتاهات دينّية أو سياسّية خمتلفة. فقد بّينت التجربة على مّر التاريخ، 

نّية، يسواء يف اجملتمعات اإلسالمّية، أو يف اجملتمعات الغربّية، أّن احلروب أو الصراعات الد
مل تؤّد ال إىل إلغاء اآلخر وال إىل القضاء على عقيدته أو مذهبه. والدليل على ذلك أّن 
األقّليات املذهبّية والعرقّية والدينّية ال تزال موجودة يف كّل اجملتمعات يف العامل رغم انقضاء 

إّن ما نتج  لمئات السنني على احلروب اليت تعّرضت هلا، واملشاريع اليت أرادت زواهلا. ال ب
عن مثل هذه احلروب اليت امتّدت عقوًدا طويلة من الزمن مل يؤّد سوى إىل تدمري اجملتمعات 
وبّث روح الكراهّية فيها، وتشويه صورة األديان اليت تلتقي مجيعها على الرمحة واحملّبة 

 والتسامح. 
ّول م بداية حتفرص احلوار والتسوّيات يف العامل. فقد كان هذا العا 1990تراجعت عام 

يف العالقات الدولّية، بعد تفّكك االّتحاد السوفيايت، وبعد أن فرضت الواليات املّتحدة 
 نفسها القّوة الوحيدة اليت تترّبع على عرش قيادة العامل. 

وتراجعت يف ظّل هذا الوضع اجلديد، فرص احلوار والتسويات، ليس فقط بني األديان، 
 الشعوب والدول واحلكومات، ليحّل مكااها لغة التهديد أو بني الثقافات، بل حّتى بني

 والوعيد والتلويح باستخدام القّوة. 



 حنو ثقافة احلوار بني األديان

2 

إّن ما يعنينا يف هذا التحول هو تلك الدعوات من بعض املفكرين، ومن بعض صّناع 
السياسات واملخّططني االستراتيجّيني األمريكّيني، إىل اعتبار اإلسالم هو التهديد املقبل 

غربّية بعد أفول التهديد السوفيايت. وكان أبرز من عبَّر عن هذه الدعوات هو للحضارة ال
صموئيل هانتنغتون، الذي ذاع صيت أطروحته الشهرية حول "صدام احلضارات" واليت 

 اعترب فيها أّن اإلسالم والكونفوشّية سيّتحدان يف مواجهة العامل الغريّب واملسيحّية. 
وقد انشغلت دوائر فكرّية وأكادميّية وسياسّية وحبثّية من خمتلف أحناء العامل، بالرّد على 
هذه األطروحة. وتنّوعت مفردات هذه الردود وعناوينها، مثل التأكيد على حوار احلضارات 
وليس صدامها، أو احلوار بني األديان، أو حوار الثقافات... وكان املقصود من ذلك كّله 

الصدام واستبعادها، واعتبار احلوار مبستوياته كاّفة هو ما تتوقعه البشرّية وما  نفي فكرة
تبحث عنه، وما يليق بالعالقات اإلنسانّية بعد طّي صفحة احلروب وبناء مستقبل التعارف 

 واالعتراف املتبادل. 
مل ينقض عقد التسعينّيات حّتى دخل العامل يف مواجهة جديدة عّززت أطروحة الصدام 

ليت رّوجت هلا تلك الدوائر الفكرّية واالستراتيجّية األمريكّية. فقد تعّرضت الواليات املّتحدة ا
اتُّهم تنظيم "القاعدة" بتنفيذها على برجّي مركز هلجمات  2001سبتمربأيلول/  11يف 

 ةالتجارة العاملي يف نيويورك. كان من نتائجها املباشرة أن شّنت الواليات املّتحدة األمريكّي
حرًبا عاملّية على اإلرهاب "اإلسالمّي"، بّررت يف كثري من الدول الغربّية، خطاًبا سياسًيّا 

 ا "إسالموفويب" متطّرفا، وممارسات اجتماعّية معادية لإلسالم واملسلمني. وإعالميًًّ
شعر العامل بالقلق واخلوف من هذا النزوع إىل استخدام القّوة وتعميمها يف التعامل مع 

ت الدولّية ويف مواجهة تنظيمات ذات طبيعة دينّية إسالمّية. فدعت األمم املّتحدة املشكال
عاًما حلوار احلضارات، بناًء لطلب تقّدم به الرئيس اإليرايّن حمّمد  2001إىل اعتبار عام 

خامتي. وَدعت جامعة الدول العربّية إىل إنشاء مفوضّية خاّصة حبوار احلضارات والثقافات. 
صود من هذه الدعوات رفض أحادّية العنف والقّوة يف حل املشكالت اليت باتت وكان املق
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أيلول/  11 مهيمنة على التفكري األمريكّي بعد اهاية احلرب الباردة وبعد االعتداءات يف
 . 2001سبتمرب

وأشار أمني عام األمم املّتحدة كويف أنان بعد تلك االعتداءات: "أّن احلوار ليس فقط 
ّا على اإلرهاب، بل هو خصمه اللدود، فحيث يسعى اإلرهاب إىل بّث الفرقة رًدا ضرورًي

بني بن البشر يهدف احلوار إىل توحيدنا، وحيث يستند اإلرهاب إىل نظرة عدوانّية تقوم 
على استبعاد اآلخرين، يسعى احلوار إىل احتضان اآلخرين، وإىل تقّبل الفكرة القائمة على 

كًرا على أّي مجاعة دون غريها، وحيث يسعى اإلرهاب إىل جعل أّن امتالك احلقيقة ليس ح
التنّوع مصدًرا للصراع، فإّن احلوار بإمكانه أن جيعل هذا التنّوع ذاته مصدًرا أساًسا لالرتقاء 
والنمّو. وعندما يّتخذ احلوار مكانه يف كّل جزء من العامل، فإّن الدعوات للحرب سوف 

راهّية سوف تواجه بالتسامح، والعنف سوف يواجه تواجه بالدعوات لالّتفاق، والك
 بالتسوية، فاحلوار هو أفضل إجابة على أسوأ أعداء اإلنسانّية". 

لكن رغبة أمني عام األمم املّتحدة يف جعل احلوار بدياًل عن احلروب مل تتحقق. فقد 
 ، واحتّلت اجليوش األمريكّية أفغانستان2001استمّرت احلروب وتصاعد العنف بعد 

والعراق، وسقط مئات آالف الضحايا من املدنّيني األبرياء جّراء ذلك. ويف أثناء مقاومة 
ذلك االحتالل قامت مجاعات "جهادّية" بتفجريات دموّية مريعة مل متّيز بني مسلمني 
ومسيحّيني، وال بني عواصم عربّية أو إسالمّية أو غربّية. ما أثار املخاوف من اّتساع رقعة 

يّن واملذهيّب، واحلاجة يف الوقت نفسه إىل التأكيد على منطق احلوار بني األديان الصدام الد
طاملا أّن الّدين قد استخدم كأحد أهّم أبعاد هذا الصراع، وطاملا أّن أتباع األديان هم من 

 يدفعون مثن هذه احلروب على الّرغم من أهدافها االقتصادّية والسياسّية واالستراتيجّية. 
غم من هيمنة منطق احلرب واستخدام القّوة لفرض احللول للمشكالت الدولّية، على الّر

مل تتوقف اللقاءات بني املرجعّيات املختلفة الفكرّية والدينّية لبحث قضايا احلوار، وحل 
، ورجال وقد تنادى كثريون من علماءاملشكالت ذات الطبيعة الدينّية، أو حّتى غري الدينّية. 

الطوائف كاّفة، ومن مثّقفني وباحثني، ومن هيئات دينّية ومدنّية  دين، ومفّكرين من



 حنو ثقافة احلوار بني األديان

4 

واجتماعّية إىل عقد اللقاءات للبحث يف كّل ما له تأثري على احلوار بني األديان على 
املستويات املعرفّية واالجتماعّية والسياسّية والعالئقّية والالهوتّية. وتشّكلت هيئات 

دالة ث قضايا احلوار بني األديان مثل "اللجنة املصرّية للعومرجعّيات ومجعّيات ومنتديات لبح
والسالم" ملناقشة الشأن القبطي، ومهوم املواطنة. ومثل "الفريق العريّب اإلسالمّي املسيحّي 
للحوار"، الذي حرص مع جملس كنائس الشرق األوسط، على "أن يكون موضوع القدس 

ا ن اجلانبني". وتصلح أن تكون عاماًل موّحًدنقطة انطالق عملّية يلتّف حوهلا اجملتمعون م
بني املسلمني واملسيحّيني، وتكوين جبهة ملواجهة األخطار اإلسرائيلّية. كما أّكدت أوراق 
عمل هذا الفريق، وورش العمل والندوات اليت دعا إليها على "أّن املوقف املسيحّي 

ال على أساس األصول العرقّية، وواإلسالمّي ال يقبل أّي نوع من أنواع التمييز بني الناس 
يقبل أن تعطي فئة دينّية نفسها حّق اغتصاب األرض. ويرفض هذا املوقف التدّخل األمريكّي 

 ..".ظّلة الدفاع عن احلرّية الدينّيةيف العامل، ويف العامل اإلسالمّي خصوًصا حتت م
يف عواصم ة، وحصلت يف السنوات السابقة لقاءات على املستويات الدولّية واإلقليمّي

عّدة، بني املرجعّيات الدينّية لبحث قضايا احلوار بني األديان. كما حصلت مثل هذه اللقاءات 
على املستوى احمللي يف لبنان الذي يعترب "خمترًبا خاصًّا ومتمّيًزا ليس فقط للحوار، بل 

يس اجلمهورّية ئوللعالقات والعيش املشترك بني املسلمني واملسيحّيني. وهذا ما يفّسر دعوة ر
 اللبنانّية "ميشال عون"، أن يكون لبنان مركًزا عاملًيّا ملثل هذا احلوار. 

لقد تنّوعت أهداف هذه اللقاءات، فتوّخى بعضها من خالل القمم الروحّية على سبيل 
املثال، أن يكتفي باملشهد اإلجيايّب للتالقي بني هذه املرجعّيات، وتوّخى بعضها اآلخر أن 

خرين أّنه يؤّيد التسامح واحلوار يف التعامل مع قضّية خالفّية حمّددة. يف حني يربهن لآل
استهدف آخرون أن يبّينوا أّن اللقاء بني املرجعّيات الدينّية، وليس العنف أو التطّرف، هو 
الذي ميكن أن يساهم يف حّل املشكالت السياسّية. وقد تكون نادرة هي املّرات اليت عقدت 

 و مؤمترات لبحث قضّية احلوار من منظور حبثّي، وعلمّي، وأكادميّي. فيها ندوات أ
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تواجه مشاريع احلوار يف أحيان كثرية االعتراض من اجتاهات خمتلفة دينّية وفكرّية 
وسياسّية. كما تعرف هذه املشاريع بدورها مدًًّا وجزًرا، فتتقّدم حيًنا وتتراجع حيًنا آخر 

يت سبيل املثال إىل نفي أّي فائدة من هذه التجارب ال ألسباب خمتلفة. فيذهب البعض على
مل تنجح يوًما يف وقف االقتتال أو خفض حّدة الصراع، أو حّتى يف حتقيق السالم بني الناس 
أو بني "املؤمنني". ولذا ال يتحّمس هؤالء كثرًيا لفكرة احلوار. يف حني يذهب آخرون إىل 

ني الطرفني واملسيحّيني فيستنتج استحالة التقريب ب البعد العقائدّي الالهويّت عند املسلمني
على هذا الصعيد. بينما يتذّرع البعض بالتأثري السياسّي على أطراف احلوار، ومؤّسساته، 
حبيث يلّبي هذا احلوار حاجات سياسّية هلذا الفريق أو ذاك أكثر مّما يلّبي رغبة حقيقّية يف 

 التعارف وقبول االختالف. 
النمطّية السلبّية املتبادلة من معّوقات احلوار، ومن معّوقات التقريب بني وتعترب الصور 

املتحاورين، مثل الصور العنصرّية الغربّية عن اإلسالم واملسلمني يف الغرب، اليت محلتها رؤى 
تارخيّية استشراقّية، وأعادهتا إىل األذهان مجاعات تكفريّية بّررت القتل والذبح باسم الّدين 

. حبيث حتّول أّي عمل إرهايّب، مهما كان فاعله، إىل اّتهام يتجاوز الفاعلني إىل واإلسالم
 اإلسالم نفسه. 

وكذلك مثل الصور السلبّية اليت ربطت املسيحّية واملسيحّيني بالتآمر الغريّب على اإلسالم 
ب وواملسلمني الحتالل بالدهم. يف حني أّن األهداف احلقيقّية لذلك االحتالل ولتلك احلر

مل تكن للتبشري الدينّ أو لنشر املسيحّية، بل كانت ألهداف سياسّية واقتصادّية واستراتيجّية، 
 قبل أّي أهداف أخرى. 

لقد حظي "اآلخر" باالهتمام على املستويات الفلسفّية واالجتماعّية والقانونّية. ألنّ اآلخر 
تلف، وقد يكون هو املرآة اليت هو الغريب تارة، وهو العدّو، وهو اجلار والقريب، وهو املخ

تعكس وجودي، وهو اجملهول الذي يثري العداء ونتوّجس منه شرًًّا فنبتعد عنه ونعاديه، ألّن 
 "الناس أعداء ما جهلوا". 
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ما يعن أّن صورة اآلخر هي أحد أهّم معّوقات احلوار، وبالتايل يفترض أن تكون أحد 
 أهّم مكّونات ثقافة هذا احلوار. 

ما جيري اليوم يف كثري من بلداننا العربّية واإلسالمّية، وكذلك ما نشهده يف العامل من 
انتشار ظواهر معادية للدين عموًما، أو متارس القتل وسفك الدماء باسم الّدين، بات يسيء 

 إىل صورة الّدين نفسه ويثري القلق العميق على وحدة اجملتمعات واستقرارها ومستقبلها. 
من هذا القلق، ما نشهده من طموحات ورهانات دولّية وإقليمّية على توظيف  وما يزيد

اجلماعات املتطّرفة يف حروب مذهبّية ودينّية من أجل التقسيم والتفتيت واهليمنة، حبيث 
قّدمت هذه اجلماعات صورة مشّوهة عن اإلسالم، الذي يربر الذبح واحلرق، والسيب، وقتل 

جهة أخرى يف الغرب على فعله من خالل الرسوم الكاريكاتورّية األسرى... ما مل جترؤ أّي 
 أو األفالم السينمائّية. 

ساهم يف توليد بيئة الكراهّية والتعّصب ظاهرة "اإلسالموفوبيا" اليت توّسعت يف الغرب، 
، وأّدت إىل ممارسات ومواقف سلبّية ضّد 2001بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب 

واليت عّبرت عنها مجعّيات ومنّظمات وأحزاب يف أكثر من بلد من اإلسالم واملسلمني، 
البلدان األوروبّية. كما جعلت تلك الظاهرة اندماج املسلمني يف اجملتمعات الغربّية أكثر 
صعوبة. واملشكلة مع "اإلسالموفوبيا" كظاهرة، أّنها تتراوح بني حدي التهديد والكراهّية. 

 التاريخ القدمي، عندما وصلت جيوش املسلمني إىل وخوم فهي تعود بالذاكرة الغربّية إىل
 "احلضارة األوروبّية". 

وال تزال كتب التاريخ الغربّية، واألفالم السينمائّية، والروايات، تستعيد تلك املرحلة من 
األورويّب )املسيحّي( وتستحضرها عندما يتعّرض الغربّيون ألّي -تاريخ الصدام اإلسالمّي

اعتداء أو تفجري، تنّفذه مجاعات إسالمّية متطّرفة. كما تتّم استعادة ما كتبه  هتديد، أو أليّ 
املستشرقون عن اإلسالم، وما أكّد عليه فالسفة معاصرون من "أّن اإلسالم ال ميكن أن 
يتكّيف مع النمّوذج احلضاريّ الغريّب، واحلجاب هتديد للقيم املدرسّية، ويتعارض مع العلمنة، 

 سلمة ال تريد االندماج يف اجملتمعات اليت تعيش فيها يف الغرب... " واألقّليات امل
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إّن قضّية احلوار بني األديان، واملقصود بني أتباع هذه األديان الذين يعيشون مًعا يف 
جمتمعات مشتركة، ألّن من الطبيعّي أّن األديان ليست هي اليت تتحاور بل البشر هم الذين 

ميكن  بعوامل كثرية تؤّثر سلًبا أو إجياًبا على هذه القضّية. ولذا يفعلون ذلك، تتأّثر بال شّك
أن نالحظ أّن الدعوات إىل احلوار واللقاءات على هذا املستوى تفاوتت بني مرحلة وأخرى. 
حبيث حتّمس هلا البعض، وشّدد على أمهّيتها حيًنا )بعد هجمات احلادي عشر من 

وطوى صفًحا عنها )بعد احلروب األمريكّية  ( على سبيل املثال، أو تراجع2001سبتمرب
 على أفغانستان والعراق(. 

كما كان من الطبيعّي أن يتأّثر احلوار باألوضاع السياسّية يف هذا البلد أو ذاك، فقد 
حتّولت بعض الصراعات من البعد السياسّي أو االستراتيجّي إىل البعد الديّن، بسبب احلاجة 

على هذه الصراعات. لذا تصبح وظيفة احلوار يف مثل هذه احلالة  إىل إضفاء الطابع العقائدي
ضرورّية وملّحة، لعدم حتميل الّدين مسؤولية احلروب، وللتأكيد على األهداف السياسّية أو 

 االقتصادّية أو االستراتيجّية للصراعات اليت تدور اليوم. 
 طرف اليت حيملها كلّ ال ميكن أن نفصل احلوار كمشروع للتالقي والتعارف عن الصورة 

عن نفسه، واليت تشّكل الوجه اآلخر لصورته عن الطرف املقابل. وقد تبّين لنا يف دراسة 
عن كتب التعليم الديّن يف لبنان عند املسلمني واملسيحّيني أّن صورة الذات هي اليت حتضر 

ا كان مّثة وإذيف هذه الكتب، يف حني تغّيب صورة اآلخر متاًما عن هذا املشهد التعليمّي. 
جانب إجيايّب هنا يف عدم تقدمي صورة اآلخر بشكل سليّب، ويف حّق كّل طرف أن يقّدم 
نفسه كما يريد أن يكون، وأن نعرفه ونفهمه كما يشاء هو أن يعرف ويفهم، فإّن اجلانب 
السليّب يف الوقت نفسه، هو يف غياب صورة اآلخر متاًما يف الوقت الذي يعيش فيه املسلمون 

املسيحّيون مًعا يف جمتمع واحد، ويف مدارس وجامعات مشتركة، ويف إدارات حكومّية و
واحدة. ما يعن أّن أّي حوار يف إطار علمّي وأكادميّي يفترض التعّرف على كيف يقّدم كّل 
طرف من أطراف هذا احلوار صورته عن نفسه، وكيف يقّدم صورة اآلخر يف كّل ما يشّكل 
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لدينّية، املؤّسسات التبليغّية، ويف اجلمعّيات األهلّية، ويف احلوزات واملدارس ا الثقافة الدينّية يف
 ويف املناهج التعليمّية، ويف وسائل اإلعالم وبراجمها التثقيفّية. 

وال ميكن أن يبقى احلوار استجابة حلالة طارئة من التوّتر، أو اخلوف من االنزالق حنو 
بعد احلرب. فاحلوار لكي يؤيت مثاره، حيتاج إىل  الصدام، أو للتعامل فقط مع واقع ما

مؤّسسات تلعب أدواًرا مهّمة ومباشرة يف التأسيس لثقافة احلوار، ألّن هذه الثقافة ولألسف، 
تكاد تكون مفقودة يف جمتمعاتنا املتنّوعة دينًيّا. لذا هي حتتاج إىل البناء من القواعد اليت هي 

خر والدينّية واإلعالمّية. ألّن املواقف املعادية للدين، أو لآلاملؤّسسات التعليمّية والتربوّية 
الديّن، هي نتاج ثقافة. وما يرتكب من ممارسات، ومن سلوكّيات عنف وقتل باسم الّدين، 

 هي أيًضا حمّصلة ثقافة. 
 إّن الثقافة مبعىن التصّورات الذهنّية، واألفكار التربوّية املرجعّية، واملمارسات اجملتمعّية،

هي األساس الذي ميكن أن يبىن عليه بشكل جّدّي مشروع احلوار بني األديان، هذا إذا كّنا 
 نريد أن ننظر إىل هذا املشروع من منظور الرهان املستقبلّي على فاعلّيته وجناحه. 

إّن الدعوة إىل ثقافة احلوار تطمح أن يصبح هذا احلوار كمفهوم وممارسة، أحد املكّونات 
خصّية اإلنسان الفكرّية وملمارساته اجملتمعّية. ألّننا نعتقد أّن العالقة مع اآلخر األساسّية لش

تكون وفق القاعدة اليت أرساها اإلمام علي عليه السالم، وتبّنتها األمم  أنوالتعامل معه جيب 
  ."الناس صنفان، إّما أٌخ لك يف الّدين أو نظرٌي لك يف اخللق"املّتحدة شرعًة هلا: 

اجلامعة أن تلعب دوًرا مهمًًّا يف تشكيل هذه الثقافة عند طاّلهبا الذين يأتون وتستطيع 
إليها يف مرحلة عمرّية مناسبة، حيث يتعّرفون على املفاهيم، والقيم، والنظرّيات، واالجتاهات 
اليت ستساهم يف بنائهم املعريّف من جهة، ويف تكوين نظرهتم عن العامل من جهة ثانية. 

ة، بسبب بنيتها األكادميّية، ودورها يف نقل العلم وإنتاج املعرفة وخدمة وتستطيع اجلامع
اجملتمع، أن تكون معنّية أكادمييًّا وحبثيًًّا، بقضايا احلوار الديّن، واجملتمع التعّددّي، وصورة 

 اآلخر، والتعامل مع االختالف يف مناهج التفكري، يف جمتمع مثل اجملتمع اللبنايّن. 
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هذه الرؤية املستقبلّية، وعلى أمّهية الثقافة اليت ميكن أن تنقلها اجلامعة إىل  إّن الرهان على
طاّلهبا خاّصة، وإىل اجملتمع عاّمة، كانا الدافع إىل عقد هذا املؤمتر الذي نّظمته جامعة املعارف 

 حنو ثقافة احلوار بني(، وإىل تسميته "LAASبالتعاون مع اجلمعّية اللبنانّية لتقّدم العلوم )
 " الذي تصدر أعماله يف هذا الكتاب.األديان

 واهلل ويّل الّتوفيق
 منّسق املؤمتر

 1طالل عتريسيد. 

                                                           
 مستشار جامعة املعارف العلمّي واألكادميّي 1
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 تعريف
 1يقكمال لزّ  الّدكتور

بسم اهلل الرمحن الرحيم واحلمد هلل رّب العاملّين، والّصالة على سّيدنا ونبّينا حمّمد وعلى آل  
 بيته الطّيبنب الّطاهرين، وعلى مجيع األنبياء واملرسلني. 

 رّفول.  بيار الّدكتورعون ممّثاًل بصاحب الّرعاية فخامة رئيس اجلمهورّية العماد ميشال 
 رئيس جملس النّواب األستاذ نبيه بّري ممّثاًل بالّنائب قاسم هاشم. 

أمني عام اجملّمع العاملّي للّتقريب بني املذاهب اإلسالمّية يف اجلمهورّية اإلسالمّية اإليرانّية آية 
 اهلل الّشيخ حمسن اآلراكي. 

سنيور ممّثل الفاتيكان الّسفري البابوّي يف لبنان ممّثاًل باملستشار األّول يف الّسفارة البابوّية املون
 إيفان سانتوس. 

غبطة بطريرك أنطاكية وسائر املشرق ورئيس جملس البطاركة واألساقفة الكاثوليك ممّثاًل 
 باملطران منري خري اهلل، راعي أبرشّية البترون املارونّية. 

  يس اجمللس اإلسالميّ الشيعيّ األعلى ممّثالً بنائب رئيس اجمللس فضيلة الّشيخ علي اخلطيب.رئ
  شيخ عقل طائفة املوّحدين الّدروز، ممّثاًل بالّشيخ غّسان حليب.

 .قريسةهشام  الّدكتوررئيس جامعة الّزيتونة يف تونس األستاذ 
يوس ريورفبالّدكتور ممّثاًل باألب  غبطة بطريرك أنطاكية وسائر املشرق للّروم األرثوذكس

 .جرجي عميد كّلّية الاّلهوت يف جامعة البلمند
 جمدي عاشور.  الّدكتوراملستشار األكادميّي ملفيت الّديار املصرّية الّشيخ 

أصحاب السماحة والفضيلة والغبطة، سعادة النّواب والوزراء، سعادة سفراء وقناصل الدول، 
امعات والكّلّيات واحلوزات واملعاهد الّدينّية والكنسّية رؤساء وعمداء وأساتذة اجل

 واجلمعّيات. 
                                                           

 معاون عميد كّلّية األديان والعلوم اإلنسانّية يف جامعة املعارف.  1 
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رؤساء وممّثلي األحزاب والفعالّيات السياسّية، ممّثلي األجهزة األمنّية والعسكرّية، الفعالّيات 
 الّثقافّية والتربوّية واالجتماعّية واإلعالمّية والنقابّية والبلدّية واالختيارّية. 

 ت واحلوزات الّدينّية واملعاهد الكنسّية، طاّلب اجلامعا
 احلضور الكرمي،

 الّسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. 
أرّحب بكم يف املؤمتر العاملّي األّول لثقافة احلوار بني األديان. وهو املؤمتر الذي أردناه 

ّثقافّية لفاحتة أعمالنا العلمّية والبحثّية رغم حداثة تأسيس جامعتنا، لنعّبر عن رسالتنا ا
واحلضارّية، واليت هي حضارة الّتعارف، واليت تعترب اآلخر إّما "أٌخ لك يف الّدين أو نظرٌي لك 

 يف اخللق". 
بفعل عوملة انتهاك سيادة الّشعوب وثقافاهتا، وال سّيما  نعيش اليوم أسوأ حاالت اهليمنة

ّلة احلامية لعالقات نت عرب الّتاريخ املظثقافاهتا الّدينّية امُللهمة جملموع العقائد والِقَيم، واليت كا
الّشعوب، وتفاعلها فيما بينها، على أّن كربى الّتحّديات الّثقافّية أمام الّثقافات الّدينّية تربز 

 يف اّتجاهني: 
هيمنة ِقَيم اإلحلاد العمليّ واليت تتّجلى يف إدارة أزمات الّشعوب، الّسياسّية  االّتجاه األّول:

واالقتصادّية واالجتماعّية، جاعلًة من الّدين فّزاعًة تساعدها يف ذلك منظومٌة إعالمّيٌة دولّيٌة 
 ضخمة. 

على غري وجه  هبروز تّياراٍت تكفريّيٍة عنفّيٍة قّدمت كالم اهلل وكالم أنبّيائ االّتجاه الّثاين:
حّق، كما كانت هذه التّيارات ألعوبًة يف أيدي أصحاب اهليمنة العاملّية، اليت ال يروق هلا 
العدل أو الّسالم لكّل اجملتمعات، اللهّم إاّل ما يزيد يف ثرواهتا من خالل املنّظمات العابرة 

 للقاّرات، اليت تلتهم كّل الِقَيم لصاحل الّرأمسال. 
العلم يف هذا املؤمتر ليشّكلوا مع بقّية من سبقهم من أهل العلم  لقد اجتمع أصحاب

دأ من والّدين، يف سبيل تقدمي ثقافٍة تؤّسس لثقافٍة حقيقّيٍة صادقٍة بني األديان. ألّن الّتغيري يب
 الّثقافة. 
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أخريًا باسم جامعة املعارف وشخص رئيسها الربوّفسور علي عالء الّدين، وباسم اجلمعّية 
( وشخص رئيسها الربوّفسور نعيم عوين، أتقّدم منكم LAASنّية لتقّدم العلوم )الّلبنا

مجيًعا بأحّر الّترحيب، سائلني املوىل أن تكون أعمالنا يف هذا املؤمتر الّدويّل مبادرًة تشّق 
 الّطريق لغريها من املبادرات لعّلنا نكون أّدينا بعض ما علينا من أجل العدل واخلري والّسالم. 
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 كلمة رئيس جامعة املعارف
 سور علي عالء الّدينالربوفّ 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
فخامة رئيس اجلمهورّية العماد ميشال عون ممّثاًل بالوزير األستاذ بيار رّفول، دولة رئيس 
جملس النّواب األستاذ نبّيه برّي ممّثاًل بسعادة النائب قاسم هاشم، الّضيوف األعّزاء احلضور 

 الكرام، الّسالم عليكم ورمحُة اهلل وبركاته. 
وأوّجه لكم الّتحّية شاكًرا مشاركِتكم يف  ُيسعدين وُيشّرفن أن أرّحب بكم مجيًعا 

 . "حنو ثقافة احلوار بني األديانفاعلّيات هذا املؤمتر الّدويّل األّول حتت عنوان "
 السّيدات والّسادة 

يتزايد االهتمام العاملّي بقضّية احلوار على املستويات الّدينّية والّثقافّية واحلضارّية، وقد 
اإلقليمّية لقاءاتٌ بني املرجعّيات الّدينّية على املستويات الّدولّية و حصلت يف الّسنوات الّسابقة

واحمللّية من أجل احلوار بني األديان، وناقش اجملتمعون هذا احلوار وسبل جناحه واستمراره، 
لكن ما جيري يف منطقتنا العربّية واإلسالمّية وكذلك ما يشهده العامل من انتشار ظواهر 

س القتل وسفك الدماء باسم الّدين، بات يسيء إىل صورة الّدين ًما أو مترُّمعاديٍة للّدين عمو
نفسه، ويثري القلق العميق على وحدة اجملتمعات واستقرارها ومستقبلها، وما يزيد من هذا 
القلق ما نشهده من طموحاٍت ورهاناٍت دولّيٍة وإقليمّيٍة تعمل على توظيف الّظواهر املتطّرفة 

 ن يف حروٍب مذهبّيٍة ودينّيٍة من أجل الّتقسيم والّتفتيت واهليمنة. واملعادية لألديا
يف هذا اإلطار من االهتمام باحلوار عموًما، وبني األديان خصوًصا بادرت جامعة  

( إىل الّدعوة للمؤمتر الّدويّل LAASاملعارف بالّتعاون مع اجلمعّية اللبنانّية لتقّدم العلوم )
فة ، إّننا نعتقد أّن ما حنتاج إليه هو تأسيس أو بناء ثقا"بني األديان حنو ثقافة احلوار"األّول 

  .احلوار بشكٍل يستطيع من خالهلا اإلنسان قبول اآلخر املختلف ثقافيًّا واجتماعيًّا ودينيًّا
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اليت  ،إّن ما نطمح إليه من خالل هذا املؤمتر هو البحث يف كيفّية تشّكل ثقافة احلوار
هلا إىل نفسه وإىل اآلخر من الّدين نفسه، وإىل األديان األخرى، ألّننا ينظر اإلنسان من خال

نرى هذه الّثقافة هي األصل سواء يف املواقف املعادية للّدين أو فيما يرتكب من ممارسات، 
أو يرّبر من سلوكّيات العنف، ألنّ سلوك اإلنسان هو حصيلة الّثقافة اليت ترّبى عليها وحتّولت 

 .َيٍم ومفاهيم وممارساتبعد ذلك إىل ِق
ح الّدعوة إىل ثقافة احلوار أن يصبح هذا احلوار، كمفهوٍم وممارسة، أحد املكوّنات متط

األساسّية لشخصّية اإلنسان وملمارساته اجملتمعّية ألّننا نعتقد أّن العالقة مع اآلخر والّتعامل 
ظرٌي لك ك يف الّدين وإّما نكون وفق القاعدة اليت تقول الناس صنفان إّما أٌخ ليمعه جيب أن 

 يف اخللق. 
إّن املؤمتر الدويّل الذي تعقده جامعة املعارف، كّلّية األديان والعلوم اإلنسانّية بالتعاون 
مع اجلمعّية اللبنانّية لتقّدم العلوم ال يريد أن يكرر فكرة احلوار وضرورّياته بل يريد أن ينتقل 

هي معّوقاهتا؟ ومن هي املؤّسسات اليت جيب أن تعمل إىل ثقافة هذا احلوار، كيف تنشأ؟ وما 
 على نشر هذه الّثقافة يف اجملتمع؟ 

ويف هذا املضمار نعترب أنفسنا يف خدمة رسالة سامية ومهّمة شريفة ألّن احلوار الذي 
نريده هو احلوار الذي تستنري به العقول والبصائر، الذي يرتقي بنا يف سّلم احلضارة، بعيًدا 

والعنصرّية، وهذه هي مهّمة من التزم بتعاليم السماء ورسالة العلم ومن يعمل  عن احلقد
 حلماية جمتمعه من التخّلف واجلهل. 

أمتّنى أن حيّقق هذا املؤمتر األهداف املرسومة له، واملتوّخاة منه، وأشكر فخامة الرئيس 
 كًزا حلوار األديانالعماد ميشال عون على اهتمامه ورعايته، وهو الذي دعا ليكون لبنان مر

 واحلضارات. 
وأشكر كّل الّذين سامهوا يف التحضري هلذا املؤمتر يف جامعة املعارف واجلمعّية اللبنانّية 
لتقّدم العلوم وأشكركم جمّدًدا على مشاركتكم وأخّص بالذكر ضيوفنا األعّزاء الذين جاؤوا 

لد اجلميل ّيبة ومرحية يف ربوع هذا البمن خارج لبنان، وحتّملوا عناء السفر متمّنًيا هلم إقامة ط
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لبنان، لبنان الذي يسّجل انتصاًرا جديًدا على اإلرهاب التكفريّي كما انتصر على االحّتالل 
 الصهيويّن وكّل هذا بسبب تضحيات جيشه وشعبه ومقاومته. 

نأمل يف اخلتام أن نوّفق، يف مؤمترنا هذا، إىل تعزيز ثقافة احلوار وقبول اآلخر من أجل 
َيا َأيَُّها ﴿صناعة احلياة بالعلم واملعرفة ورفض الكراهّية والتعّصب انسجاًما مع اآلية املباركة: 

اَرُفوا ِإنه َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللهِه َباِئَل ِلَتعَ النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثٰى َوَجَعلَناُكْم ُشُعوًبا َوقَ 
 .1﴾َأْتَقاُكْم ِإنه اللهَه َعِليٌم َخِبرٌي

 الم عليكم ورمحة اهلل وبركاتهوالّس
  

                                                           
 .13القرآن الكرمي، سورة احلجرات، اآلية  1
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 كلمة رئيس اجلمعّية اللبنانّية لتقّدم العلوم 
 سور نعيم عوينالربوفّ 

بيار  ّدكتورالالوزير عايل العماد ميشال عون ممّثاًل مب اللبنانّية فخامة رئيس اجلمهورّية
قاسم هاشم،  كتورالدّ رّفول، دولة رئيس جملس النّواب األستاذ نبّيه بّري ممّثالً بسعادة النائب 

 .أحّبائي وأعّزائي ،ميأّيها احلضور الكر
عارف مع ملقد يستغرب البعض العنوان الذي اخترناه للمؤمتر الدويّل الذي تنّظمه جامعة ا

، إذ اعتدنا على مساع "حنو ثقافة احلوار بني األديان" اجلمعّية اللبنانّية لتقّدم العلوم، أال وهو
 ع.ا على جمتمعنا املتنّوعبارة حوار األديان، اليت طغت أخرًي

لحوار أطًرا اليت تعطي ل ثقافةعندما اجتمعنا بداية لوضع أسس املؤمتر شّددنا على كلمة 
أفضل وأهّم، وبعًدا علمّيا ثقافّيا بتنا حنتاج اليوم إليه يف بلدنا، ولكن مل ولن نستغرب أن 
يويل فخامة رئيس اجلمهورّية اللبنانّية العماد ميشال عون اهتماًما خاّصا مبوضوع املؤمتر وهو 

ة، إّننا نقّدم ف األطراف السياسّيالذي يشتهر بتأييده احلوار بني خمتلف األديان أو بني خمتل
خالص شكرنا لفخامة الرئيس لرعايته املؤمتر وتشجيعنا على االهتمام هبذا املوضوع واملضّي 

 به قدًما. 
على معتنقي األديان أن يتحاوروا فيما بينهم ملا يف ذلك من خرٍي لنسج العالقات الوطيدة 

م أن يتعّرفوا على ديانة اآلخر، ويعوا ملختلف اجلماعات. ولكي يكون احلوار مثمًرا عليه
حاجته وخماوفه، فمن سيكون أفضل من رؤساء األديان والطوائف إلطالق روحّية ثقافة 

 احلوار؟
امسحوا يل هنا أن أشكر مجيع رؤساء األديان والطوائف يف لبنان على تلبيتهم دعوة 

األديان  أمّهية احلوار بني مؤمترنا ومحاستهم يف التحضري له، وقد أّكد اجلميع دون استثناء
وضرورته وحاجة اجلميع له، ليس من أجل حّل األزمات الطائفّية فقط لكن من أجل 

 التواصل بني مجيع األطياف. 
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أّما ملاذا التشديد على كلمة ثقافة؟ ألّن احلوار بني األديان ال ينفصل عن الظروف 
اًطا السياسّية واالجتماعّية والّثقافّية واالقتصادّية اليت ينتمي إليها أطرافها، ال بل يرتبط هبا ارتب

د التحاور يوثيًقا، فيؤّثر ويتأّثر هبا بشكل مباشر. من هنا تأيت ثقافة احلوار، أن ميتلك من ير
 املعلومات عن الطرف اآلخر وأن يتمّتع باملعرفة الالزمة. 

ثقافة احلوار بني األديان تعن االحترام واإلصغاء وقبول االختالف ومن أهّم شروطها 
االنفتاح املتزايد على اآلخر والثقة به، أّما من دواهما ال ميكن للقائنا أن يؤّدي املطلوب منه، 

ان ً مّنا بأمّهية وجود ثقافة احلوار بني األديان، ُنطلق أعمال مؤمترنا هذا ومن هذا املنطلق وإمي
وسنضع مثاره بني أيدي األجيال الشاّبة اليت من واجبها احلفاظ عليه من أجل مستقبل أفضل. 
وسيكون ماّدة أساسّية لألحباث يف جامعتنا وخاّصة األحباث املتعّلقة باألديان والعلوم 

حوا يل أن أشكر رئيس جامعة املعارف الصديق الربوفسور علي عالء الّدين، اإلنسانّية، وامس
 تورالّدكحمّمد،  الّدكتوركمال، اآلنسة إميان،  الّدكتورطالل،  الّدكتورواللجنة املنّظمة، 

 عبدو، على اجلهد اجلهيد الذي وضعوه يف تنظيم هذا املؤمتر.  الّدكتورفادي،  الّدكتوروسام، 
ه أّن احلوار بني األديان سيكون أكثر إحلاًحا يف املستقبل، إذ أّن املؤّشرات ّمما ال شّك في

اليت نراها تؤّشر إىل أّن هذا العصر سيعيش أزمات على صعد عّدة، وستؤّثر سلًبا على 
احلضارات والّثقافات كّلها، لذا جيب علينا تدارك املوضوع بسرعة واال عدنا للخالفات 

ة،  قد جتّرنا إىل اهلاوية، هنا أي يف لبنان واملنطقة حيث األجواء متشّنجالّدينّية والصراعات اليت
أمّهية احلوار بني األديان لتصبح ضرورة من ضرورات استكمال احلياة الكرمية يف  تتضاعف

 ظّل السالم العادل واالحترام املتبادل، والتطبيق النزيه لقواعد القانون الدويّل. 
 تساهم يف التقارب بني خمتلف األديان والطوائف إلزالة العوائقثقافة احلوار بني األديان 

واحلواجز اليت يضعها األفراد بسبب سوء التفاهم املتبادل واألحكام املسبقة اليت حتفظها 
الذاكرة اجلماعّية لطرف ما، رسالتنا اليوم يف هذا املؤمتر هي حّث النخب الفكرّية إىل توجيه 

و املعرفة والعلم واملسؤولّية كّل من املوقع الذي يشغله، كما إىل ثقافة احلوار بني األديان حن
إجياد حلول وتسويات مستلهمة من روح احلضارات والّثقافات املتعددة، حبيث يطال احلوار 
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أواًل حقوق الّشعوب وحقوق كّل فرد مّنا بدون استثناء، رسالتنا اليوم أن يتحّول حوار 
 عية على أمّهية القضايا اليت تصّب يف تطّور اإلنسان ونشراألديان إىل عامل فّعال يف التو

العدالة واملساواة والتعايش فيما بيننا، حنن نؤمن أّننا من خالل احلوار بني األديان نستطيع 
حماربة االحنالل األخالقّي، وتفّكك األسرة واحنراف الشباب ومقاومة اآلفات اليت هتّدد 

ايش اإلنسانّية، فنحن ال نتحاور فقط فيما بيننا من أجل التع األفراد واجلماعات وتضّر باحلياة
 املشترك بل نتحاور من أجل إجياد حلول للكثري من املشاكل اليت هتّمنا. 

من الضرورّي هنا أن نعي أمّهية هاتني العبارتني مع بعضهما، حوار األديان، فاألديان ال 
 واحلوار يكون بني أشخاّص ينتمون إىلميكنها التحاور مع بعضها إاّل من خالل معتنقيها، 

 أحد هذه األديان. 
من هذا املنطلق ال جيب جتريد هذا احلوار من صفة اإلميان بل من الضرورّي أن يكون 
بامسه، فال جيب أن نضع هذا اإلميان جانًبا بل على العكس، جيب أن ينطلق من هذا اإلميان 

ينّية ويتحّول إىل حوار عادي. هلذا من شأن ودوافعه، وأاّل تزول عن هذا احلوار صفته الّد
حوار األديان أن يساهم يف توطيد السالم واالحترام املتبادل وروح املغفرة، يف عامل يّتسم 
يف كثري من األحيان بالعنف واخلوف من اآلخر وفقدان الثقة به، فهو ال يؤّدي بأّي طرف 

وخ ً يف اعتقاداته دون انغالق أو إىل الذوبان يف اآلخر بل يؤّدي إىل أن يكون أكثر رس
تعّصب. إّنه فعل انفتاح واحترام واعتراف بأمّهية وإمكانّية العيش املشترك يف ظّل عامل 

 تعّددي. 
أّيها السادة أختم كلميت بشكر كّل من ساهم يف تنظيم أعمال هذا املؤمتر على اجلهد 

 الذي وضعوه إليصاله إىل بّر األمان. 
 يبقى اهلل واحًدا وإن اختلفت العبادة، وشكًرا.  وأخريًا وليس آخرًا
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 كلمة أمني عام اجملمع العاملّي للّتقريب بني املذاهب 
 آية اهلل الشيخ حمسن آراكي

لطّيبنب ونبّينا حمّمد وعلى آل بيته اعلى سّيدنا والّسالم والّصالة بسم اهلل الرمحن الّرحيم، 
 .الّطاهرين، وعلى مجيع األنبياء واملرسلني

وال مرجعّية كربى إال مرجعّية العقل، العقل الذي يّتصف هباتني الصفتني ال حيتمل 
اخلالف، وال حيتمل االختالف، وهنا جند يف الفكر اإلمامّي بالذات، يعن يف فكر مدرسة 

هلذا النوع من العقل، هلذا قسموا العقل يف املدرسة اإلمامّية إىل  أهل البيت )ع( التأسيس
 عقل ما قبل التشريع، وإىل عقل ما بعد التشريع، وإىل العقل املوازي للتشريع. 

العقل الذي يسبق التشريع هو العقل الذي على أساسه يتم قبول التشريع، القبول املنطقي 
له، أساسه ميكن أن تثبت به إهلّية اإلله، ووحدانّية اإلحلقانّية التشريع، وهو العقل الذي على 

ونبّوة النيّب، حقانّية مصدر التشريع، فالعقل الذي تثبت به حقانّية التشريع يسّمى بالعقل 
السابق للتشريع، لذا ال بّد إن أردنا أن ندخل يف حوار بني األديان أن نؤّسس هلذا العقل، 

ّدد األسس اليت يقوم عليها هذا العقل السابق للتشريع، أو وأن حنّدد معامل هذا العقل وأن حن
العقل السابق على األديان كّلها، العقل الذي تقوم على أساسه حقانّية الّدين، وتقوم على 

 أساسه منطقّية الفكر الّديّن. 
وعندنا العقل الالّحق للتشريع، ذلك العقل الذي يقول إذا ثبت التشريع من اهلل سبحانه 

 جيب على اإلنسان أن يلتزم به، أو ما عّبروا عنه بقاعدة ضرورة العمل بالتشريع وتعاىل
اإلهلّي، هذه القاعدة ال ميكن أن تستند إال إىل عقل يتّفق عليه اجلميع، ألّن الشرع هو يقوم 
على أساس اإللزام، فالشرع ليس سوى جمموعة من اإللزامات من املصدر األساسي للتشريع، 

انه وتعاىل، هذه اجملموعة من اإللزامات ال ميكن أن تلزم البشرّية إال إذا وجد وهو اهلل سبح
 عقل حيكم بضرورة اإللتزام باحلكم الشرعي، وهذا العقل الالّحق للتشريع. 
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وعندنا عقل يوازي التشريع، يسري مع التشريع، وهو العقل الذي حيكم مبا حيكم به 
مبادئ الشرع، ولذلك فكّل شرع أو كّل  الشرع، العقل الذي يسند الشرع ويسند كلّ 

قضّية شرعّية خالفت العقل الذي يوازي الشرع هي قضّية ال ميكن اإللتزام هبا، وفق القواعد 
 اليت أسست يف علم األصول هلذه الغاية. 

هذه خالصة النظرة اليت تنظر هبا املدرسة اإلمامّية إىل العقل، وحنن نعتقد أّن هذه األسس 
هنا ميكن أن تكون أساس ً للحوار بني األديان، بل ميكن أن ندخل هبا أصحاب اليت بّينت 

املدارس الفكرّية األخرى. ألّن هذا العقل الذي نؤمن مبرجعّيته هو عقل يستوي يف حجّيته 
 كّل العقالء سواء كانوا من أصحاب األديان أو ال. 

يس معة املعارف أن تقوم بتأسأنا أبارك للقائمني هبذا املشروع مشروعهم هذا، وأقترح جلا
قسم خاصّ للحوار بني األديان أو قسم خاصّ لدراسة األديان، واملذاهب كّلها، ألنّ اجتماع 
األديان يف جامعة واحدة أو يف مدرسة واحدة هو الذي ميّهد هلذا احلوار متهيًدا عملّيا وقد 

مّية، تدّرس امعة املذاهب اإلسالقام اجملمع العاملّي للتقريب بني املذاهب اإلسالمّية بتأسيس ج
فيها املذاهب اإلسالمّية على يد أساتذهتا وعلى يد املختّصني، بكلّ مدرسة من هذه املدارس، 
وميكن أن نوّسع هذا اللون من العمل الفكرّي العمل احلضاريّ والّثقايّف يف كّل املناطق وألّننا 

 اآلن حباجة إىل هذا احلوار. 
يس صراًعا بني األديان وإّنما الصراع الذي نشهده اليوم بني الرأمسال والواقع أنّ الصراع ل

واإلنسان، الصراع احلقيقّي هو صراع الرأمسال وصراع اإلنسان الذي تقف األديان دفاًعا 
عنه، األديان هي اليت تدافع عن اإلنسان، الرأمسال هو الذي هجم على هذا اإلنسان بكّل 

أصحاب الرأمسال أن يستخدموا الّدين من أجل ضرب الّدين يف  ما أويت من قّوة، وإّنما أراد
والسالم  ،ونسأل اهلل تعاىل لكم التوفيق مجيًعا وأشكر القائمني على هذا املؤمتر هذا الصراع.

 عليكم ورمحة اهلل وبركاته 
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 وم األرثوذكس كلمة غبطة بطريرك أنطاكيا وسائر املشرق للرّ 
  بورفرييوس جرجي الّدكتورقّدمها األب 

 هوت يف جامعة البلمند عميد كّلّية الالّ 

بيار رّفول ممّثاًل فخامة رئيس اجلمهورّية اللبنانّية العماد ميشال  الّدكتورمعايل الوزير 
نبّيه  دولة الرئيس قاسم هاشم ممّثالً  الّدكتورعون، راعي هذا املؤمتر الدويّل، سعادة النائب 

 بّري، أصحاب املعايل والغبطة والسماحة والسيادة األساتذة املوقرين أّيها احلفل الكرمي. 
أبعث إليكم حتّية حمّبة وسالم من الكنيسة األقدم يف مشرقنا، كنيسة أنطاكيا وسائر 

فتحت  ااملشرق الرسولّية، اليت منها انطلقت بشرى اإلجنيل إىل أقاصي األرض واليت طامل
قلبها ومّدت يدها إىل لقاء اآلخر ومصافحته، إذ تسعى كنيستنا إىل فتح باب احلوار على 

اء خحّبة وراة اآلخر والتعاون معه مبإخوهتا املسلمني واملسيحّيني وإىل املبادرة على الدوام ملالق
 كبريين، حنن شعب يؤمن بالسالم، ويتوق إليه، وقد سعى عرب تارخيه إىل تفادي منطق

احلرب والسالح وأدرك أّن املواجهات العنفّية ال تؤّدي سوى إىل الدمار والتشّتت والضياع 
وتعميق جروح احلقد والعداوة، ال إىل بناء األوطان وصون الكرامات والِقَيم السامية، حنن 

سد نؤمن باحلوار والعيش الكرمي املشترك، ولطاملا أّكدنا أنّ املسيحّيني واملسلمني مها رئتان جل
مشرقّي واحد يقوم على املواطنة والعيش الواحد، وأّننا نرفض كّل ما من شأنه أن يسيء 
إىل اإلسالم السمح، الذي اختربنا وإّياه طيب أّخوة وسالم عيش. كما نرفض ما يعّطل حّق 

 املواطنني كّل املواطنني من ممارسة حقوقهم الوطنّية. 
العلوم  مباردة من اجلمعّية اللبنانّية لتقّدم األديانحنو ثقافة احلوار بني مؤمتركم الدويّل 

وجامعة املعارف، تأيت يف أوااها لتوّجه األبصار إىل سبل تلبية حاجة حيوّية يف مشرقنا 
احلاضر، فإّن ثقافة احلوار وحدها قادرة على أن تلد خربات التكامل واإلبداع وما أبعد 

تصر معات منفعلة، تتلّقى نتاج اآلخرين ويقبيئاتنا عن روح اخللق واإلبداع، أضحينا جمت
سعّيها على التفاعل معه، فال نقّدم للعامل الفكر والعلم أو العمل اخلالق الذي يليق بتارخينا 
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وحضارتنا وإمياننا، إمياننا إميانك وإمياين هو مصدر لكّل خري وبّر وسالم، هو قادر أن حييي 
واملنطلق لكّل حوار وتعارف، وألخالقّيات  جمتمعاتنا ويهديها سواء السبيل، هو األساس

شرقنا، املتمّسك بالعائلة واملروءة والتعارف والعطاء والتفاين من أجل اآلخرين، إنسانّيتنا 
اليوم يف خماض، هي حباجة إىل صوت مشرقّي أصيل، نابع من خرباتنا املتبادلة وعيشنا 

 أجل التحّرر من سطوة السياساتاملشترك، صوت يذّكرها جبدوى احلوار والتعايش مًعا من 
 واملصاحل الضّيقة، وبلوغ ذهنّية إنسانّية تقوم على امليثاق واملصاحلة. 

وال بّد لنا من التصّدي ملا نشهده يف أيامنا من استغالل عبثي للدين، واستغالله ملشاريع 
م لغة تتوق الال وخدم اإلنسان، وال تؤسس خلري جمتمعاته، حنن نؤمن بأّن اللقاء واحلوار والس

اإلنسانّية اليوم إىل مساعها، وأّننا اليوم مدعوون ألن نتعاون ونتضامن فنقّدم للعامل أمنوذًجا 
حقيقّيا للتالقي وحوار الّثقافات واألديان، هبذا يكون شفاء كّل جرح يف الذاكرة التارخيّية 

كي هلل حمّبة، أصلي لويف العالقات وهبذا نشهد أّن اهلل سالم، وأنه نور السموات واألرض، ا
يبارك اهلل مؤمتركم وكّل مبادرة صاحلة وخدم العيش الكرمي لإلنسان يف لبنان، ويف حميطه 

  ميأل سالم اهلل قلوبنا أمجعني. العريّب واملشرقّي، ولكي
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 تونس  –كلمة رئيس جامعة الزيتونة 
  قريسةهشام  الّدكتور

 بسم اهلل الرمحن الرحيم، أّيها اجلمع الكرمي السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. 
امسحوا يل أن أتقّدم إليكم بتحّية صادقة من البالد التونسّية، وكذلك بتحّية خالصة من 
جامعتها العريقة، جامعة الزيتونة، اليت عرفت بسماحتها وفكرها املستنري اخترت يف هذه 

ث عن لزوم التعارف والتعايش لتحقيق مهّمة االستخالف يف األرض، مل الكّلمة أن أحتّد
يكن لإلنسان منذ بدء اخلليقة مهّمة أعظم من تعمري األرض، واستلزم األمر يف أصل تكوين 
فطرته، مّده مبؤّهالت بدنّية وعقلّية ونفسّية كافية للقيام هبذه املهّمة وهي االستخالف يف 

قتضى حكمة اهلل عّز وجّل، مث زّود هذا اإلنسان املؤمتن على األرض ألجل العمارة على م
ما ُسّخر له يف احلياة الدنيا، برساالت مساوّية تكّون له خمطًطا يسري على منواله، ويهتدي به، 
فإّن املكّلف به حيتاج يف إقامة أركانه إىل اجتماع النوع البشرّي بكاّفة أطيافه وأجناسه، 

يان التواصل بني الناس وإقامة املواثيق االجتماعّية وإرساء نوع ولذلك كان من مقاصد األد
من األمان الّديّن، لتتمّكن هذه الطوائف من التواصل املفضي إىل اختيار األصلح من النظم 

 االجتماعّية اليت تساعد على حتقيق ما مّساه ابن خلدون يف مقّدمته بالعمران البشرّي. 
والذي هو التعارف أّكده القرآن الكرمي، يف ذات العبارة هذا املقصد األمسى من اخللق، 

َباِئَل ِلَتَعاَرُفوا َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثٰى َوَجَعلَناُكْم ُشُعوًبا َوقَ ﴿يف قوله تعاىل: 
وقد هّيأ اإلنسان بطبعه أن يكون مدنّيا ، 1﴾َخِبرٌيِإنه َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللهِه َأْتَقاُكْم ِإنه اللهَه َعِليٌم 

حّتى حيّقق هذا التعارف بتالقيه مع اآلخر، على أساس تعاقد اجتماعّي يضبط مقومات هذه 
الوحدة اجملتمعّية اليت حتصل هبا عمارة األرض، مث إّن اهلل سبحانه وتعاىل بعد كّل ما هّيأه 

لتعمري، أخذ عليه ميثاق اإلصالح، قال تعاىل: لإلنسان وأمّده من قدرات ليقوم مبهّمة ا
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. وامليثاق شامل لكّل ما حيّقق 1﴾َواْذُكُروا ِنْعَمَة اللهِه َعَلْيُكْم َوِميَثاَقُه الهِذي َواَثَقُكم ِبهِ ﴿
العبودّية هلل، ويرفعه إىل مصاف املصلحني، وينأى به عن مسالك املفسدين، الّساعني إىل 

تعاون بني الناس، إنّ أرقى ما يف صفات اإلنسان ذاك السعي الدؤوب قطع أواصل التراّحم وال
إىل نفع اآلخرين وحتقيق اخلري هلم ودرء الفساد الواقع أو املتوّقع عنهم، ألّن ذلك من بركات 

 ، ويف"املسلم من سلم الناس من لسانه ويده": )ص(التحّمل الصادق لألمانة. قال عليه 
ون من لسانه ويده، واملؤمن من أّمنه الناس على دمائهم "املسلم من سلم املسلمرواية 

ّرًبا لعملّية اإلصالح يف األرض ، وملا كان اإلفساد معّطاًل ملهّمة االستخالف خم"وأمواهلم
َوِمَن النَّاِس َمن ﴿اهلل تعاىل الفساد وشّنع على مرتكبيه وبّين سوء عاقبتهم، قال تعاىل:  ّكض

اِم، َوِإَذا َتَولهٰى َسَعٰى احَلَياِة الدُّْنَيا َوُيْشِهُد اللهَه َعَلٰى َما ِفي َقلِبِه َوُهَو َأَلدُّ اخِلصَ ُيْعِجُبَك َقْوُلُه ِفي 
 . 2﴾ْرِض ِلُيْفِسَد ِفيَها َوُيْهِلَك احَلْرَث َوالنَّْسَل َواللهُه ال ُيِحبُّ الَفَساَدألِفي ا

إّن كّل فساد أحدثه اإلنسان على وجه األرض هو عصيان صارخ منه يف االئتمار ألمر 
َد ِفي ... َوَأْحِسن َكَما َأْحَسَن اللهُه ِإَلْيَك وال َتْبِغ الَفَسا﴿رّبه، وخمافة حكمته، قال تعاىل: 

الصاحل من فعل ، وال شّك أّن كّل وجوه العمل 3 ﴾األرِض ِإنه اللهَه ال ُيِحبُّ امُلْفِسِدينَ 
اخلريات وجتّنب املنكرات والسعي يف كّل ما حيّقق التواصل والتعارف بني الناس هي من 

"ال تزال األّمة على الشريعة ما مل يظهر فيها ثالث، ما مهّمة االستخالف، قال النيب )ص(: 
ارون ّقمل يقبض العلم منهم، ويكثر فيهم ولد احلنث، ويظهر فيهم الصّقارون، قالوا وما الص

 . العن"يا رسول اهلل قال بشر يكون يف آخر الزمان حتّيتهم بينهم التّ 
إّن قيام احلياة اإلنسانّية على ميثاق التعايش السلمي، والتعاقد االجتماعّي، يف نظام قانوين 
يكفل حّرية التدّين، ويربط واجبات خمتلف األطراف السياسّية واجلماعات الّدينّية وكذلك 

ر شؤواهم سلطة سياسّية تنفيذّية واحدة، وتتأسس مصاحلهم على االنّتفاع حقوقهم ويدي
ص( ) املشترك والعادل خبريات البالد اليت يستظّلون بوحدهتا وتضامنها وأمنها، وقد بّين النيّب
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من خالل احلديث السابق الذكر، أّن األّمة تبقى على منهج قومي من الّدين، وعلى وحدة 
حّتى تظهر عالمات ثالث تكون مؤّذنة باحنالهلا واضطراهبا وفساد أمرها، تضامنّية اجتماعّية، 

لثانية ااألوىل تفّشي اجلهل بعد رفع العلم، ويف هذا إشارة إىل فساد اجلانب الّثقايّف يف األّمة، 
كثرة األبناء الناشئني يف غري اإلطار الشرعي لألسرة الذين مل تضبط أنساهبم ومل تعرف 

إشارة إىل ااهيار البناء األسرّي يف األّمة، الثالثة كثرة الّلعن والتفسيق أصوهلم ويف هذا 
والتالسن باأللقاب يف األّمة، وهذا مؤٍذ يف تصّدع البناء االجتماعّي، وعندما جتتمع هذه 

 األمور الثالثة حتيد األّمة عن َسَنن الّدين، ويكون هذا مؤّدًيا إىل وقوع الفنت فيها. 
 محة اهلل وبركاته. والسالم عليكم ور
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 كلمة شيخ عقل طائفة املوّحدين الّدروز
 الّشيخ غّسان حليب  قّدمها

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
حضرة ممّثلي الرؤساء األفاضل، احلفل الكرمي، حتّية مساحة شيخ العقل الّشيخ نعيم حسن 

 إليكم، وإىل منّظمي املؤمتر. 
تأّتًيا من ، يعطي املؤمتر انطباًعا أّوليًّا مثقافة احلوار""الشجاعة يف وضعت عنواًنا للكّلمة 

اء أثره، واقتف ء، حمور ثقافة احلوار أّن املسألة هي القصد إىل الشي"ثقافة احلوار"عنوانه 
وبالنتيجة استدراك األمر نظًرا ملا يشهده عامل اليوم من ممارسات، واملراد املستنتج من مواضيع 

تؤّكد هذا األمر، هي ُتجمع على البحث يف الكيفّيات واملعّوقات حماور اللقاء املقّررة 
واملؤّسسات ومستقبل احلوار وثقافته، واملنّظمون يدركون كما يتبّين من ديباجة الدعوة، أّن 
هذه الّثقافة تكاد تكون معدومة يف املؤّسسات التعليمّية والّدينّية واالجتماعّية وسواها من 

التأثري على تشّكل ثقافة اإلنسان ونظرته إىل اآلخر، ويعّبرون  املؤّسسات واهليئات ذات
بوضوح عن طموحهم أن يصبح هذا احلوار كمفهوم وممارسة أحد املكّونات األساسّية 

 لشخصّية اإلنسان الفكرّية، وممارساته اجملتمعّية. 
تمعاتنا جمترقى مسألة ثقافة احلوار إىل مستوى الضرورة امللّحة قياًسا إىل ما تصطدم به 

أو باألحرى مبا هي مبتلية به، من نزوع حنو اختالق مفهوم للجهاد واستخدام العنف حتت 
رايته مبنهج دفع مؤّسسة كاألزهر معروفة التاريخ، إىل الدعوة تكراًرا إىل القيام مبواجهة 
علمّية لألفكار املنحرفة واملفاهيم اخلاطئة، والعمل الدؤوب على تصحيحها عرب عقد 

رات متتابعة ملعاجلة مواضيع بالغة الداللة يف هذا السّياق، مثل تصحيح املفاهيم وحتريرها، مؤمت
 واملواطنة والعيش املشترك ودور املؤّسسات الّدينّية يف مكافحة اإلرهاب، إخل... 

إنّ التطّرف يف دفع دالالت اإلميان الّدينّ حنو إعدام اآلخر فكرّيا، متهيًدا لتصفيته جسديًّا، 
و أمر يناقض السلوك احلضارّي الذي يتبّصره املؤمن يف لطائف املعاين اليت يكتنزها كتاب ه
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اهلل العزيز، والنأي مبزاج تكفريّي ال يتوّرع عن اّتخاذ اإلرهاب ديًنا، النأي عن كّل املفاهيم 
نا املعاصر ملالسياسّية والّدينّية االجتماعّية اليت جتد هلا مسّوغات فقهّية أصولّية للتعاطي مع عا

بشجاعة، هلو اهج مناف حلقيقة الرسالة اإلهلّية يف مقاصدها السامية، وإذا انتفى القصد 
 كما يقول القرآن الكرمي.  1 ﴾... َوالَت ِحنَي َمَناصٍ ﴿السليم التبست صدور اجلاهلني به 

إّن تضارب املصاحل الكربى يف عاملنا املعاصر فاق بوترية متجاوزة كّل احلدود إشكالّية 
اإلرهاب، الذي بات كما تعّلمنا اللغة العربّية مصطلًحا من األضداد، مبعىن أّن ُكُثًرا من 
الضالعني يف الصراع يستخدمه يف وجه اآلخر، ما يعنينا هو استفراد اإلسالم هبذه املأمثة، من 

يث أّن طرائق تلقينه ُتفضي إىل هذه البلوى، كما يقولون، وهنا تكمن األمّهية الفائقة ح
للعمل اجلّدي احمْلكم كما جيب أن يكون يف موضوع ثقافة احلوار، وال أقول بني األديان، 

 بل بني البشر الذين يؤمنون بالثمرات الطّيبة للرساالت السماوّية. 
 والتمترس خلف أسوار املونولوج، الذي يعن حرفيًًّا خطابالتعّصب واملغاالة ونبذ اآلخر 

واآلخر  النفساملتكّلم لنفسه من نفسه، واحلوار هو يف كّل حال ديالوج، أي اخلطاب بني 
ي شبيهها ، أ"... وإّما نظري لك يف اخللق"كقول اإلمام علي عليه السالم: ، بني األنا ونظريها

عديد ض عناوين البحوث اليت ستتلى يف هذا املؤمتر أّن الومساويها ومثلها، ويتبّين من استعرا
من مكامن املشاكل األساسّية قد أخذت باحلسبان، وأّن العديد من املشاركني هم من دول 
عرفت املعاناة املأساوّية من جّراء العنف اإلرهايّب الشنيع، فضاًل عن دول ضليعة يف سرب 

ه يفترض أن تثمر هذه اجلهود ليس فقط علًما أغوار مشاكل جمتمعها املتنّوعة، وهذا كّل
باألوضاع املعّقدة املتشابكة بل وهو األهّم كشف سبل متابعة احلوار وتوليد دينامّيات 
طاقات املضّي به قدًما يف منهجّية خصبة وخدم الصاحل الوطّن العاّم، وال بّد حاضًرا أو الحًقا 

اقّية يف هذا وار، خصوًصا منذ انبثاق الروح امليثمن النظر يف تراكم لبنايّن مثني يف قضّية احل
البلد، اليت وإن كانت بشكل أو بآخر نتيجة إرادة سياسّية، ولكّنها بالتأكيد وضعت أساًسا 
دستوريًّا ملفهوم العيش مًعا، والذي يفترض بالضرورة اهج احلوار من كّل الوجوه، هذا مّكن 
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لبذل  ثوابت وطنّية، وعّزز احلركة يف اجملتمع املديّنالقادة الروحّيني من االّتفاق الدائم على 
اجلهود املتتابعة للحوار اإلسالمّي املسيحّي، دون أن ننسى أّن لبنان مل يفتقد منذ االستقالل 
كبار الرجال يف املستوى الوطنّ الذين بدوا يف مقارباهتم عابرين لطوائفهم حنو فسحة إنسانّية 

مل يكن يف عني الصراعات الدولّية، ويبدو أّنه سيكون من  مشتركة خربها وطننا يف سنوات
 اجلدّية التفكري ببناء اجلسور الفكرّية بني العاملني املؤمنني بثقافة احلوار يف كّل املستوّيات

والشجاع من يبن اجلسور اليت يصل هبا اآلخر، هذا من شأنه أن يعّزز من دينامّيات الفعل، 
أبعاًدا إضافّية للمنظور املعتمد لدى كّل مشارك واألهّم هو ويثري شبكات التواصل ويولد 

الدفع من احلقل اخلاّص للرؤية احلوارّية إىل احلقل العاّم هلا، ليس لفصلها بل لتوطيد جدواها 
اليت تتطّلبها طبيعتها وماهّيتها )طبيعة الرؤية احلوارّية(، من حيث هي النزوع حنو املدى 

مَّا ﴿ع أبناء آدم، من نفس واحدة كما جاء يف الكتاب الكرمي: اإلنسايّن املشترك الذي مج
 .1 ﴾َبْعُثُكْم ِإاّل َكَنْفٍس َواِحَدٍة إنه اللهَه َسِميٌع َبِصريٌ  َواَلَخلُقُكْم 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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 كلمة رئيس اجمللس اإلسالمّي الشيعّي األعلى 
 اخلطيب الّشيخ علي  قّدمها نائب الّرئيس

بسم اهلل الرمحن الرحيم، واحلمد هلل رّب العاملّين وصّلى اهلل على سّيدنا ونبّينا حمّمد وعلى 
آله الطيبني الطاهرين، وعلى مجيع أنبّياء اهلل املرسلني، وال سّيما إبراهيم وموسى وعيسى 

 الم. سالذين بعثوا مبشرّين ومنذرين ليهدوا الناس احلّق ويرسوا بينهم أسس العدل وال
فخامة رئيس اجلمهورّية العماد ميشال عون ممّثالً بالوزير األستاذ بيار رّفول، رئيس جملس 

ليهم قاسم هاشم، رؤساء الطوائف الروحّية اللبنانّية مبمّث الّدكتورالنّواب ممّثاًل بسعادة النائب 
قبالن  األمريأصحاب الدعوة السادة احلضور، أنقل إليكم حتّيات مساحة اإلمام الّشيخ عبد 

 ودعاءه لكم بالتوفيق يف هذا املؤمتر للوصول إىل النتائج املرجّوة إن شاء اهلل. 
 . أسّجل بعض النقاط "احلوار بني األديان "ثقافة وانطالًقا من عنوان املؤمتر ابتداًء
إّن األديان السماوّية من وجهة نظر إسالمّية هي واحدة يف مبادئها العاّمة، وإّنما  أّواًل:

االختالف هو يف التفاصيل اليت اقتضتها الظروف، اليت اكتنفت نزول كّل واحد منها، لذلك 
فإّن اإلميان باإلسالم ال يتحّقق إال باإلميان بسائر األنبّياء، والرسل السابقني ورسالتهم 

 َوِإْسَحاَق ... آَمنَّا ِباللههِ َوَما ُأنِزلَ ِإَلْيَنا َوَما ُأنِزلَ إىٰل ِإْبَراِهيمَ َوِإْسَماِعيلَ ﴿قال تعاىل:  وكتبهم،
 َبْيَن َأَحٍد ْسَباِط َوَما ُأوِتَي ُموَسٰى َوِعيَسٰى َوَما ُأوِتَي النبّيوَن ِمن رَّبِِّهْم اَل ُنَفرِّقُ ألَوَيْعُقوَب َوا

 . 1 ﴾ْحُن َلُه ُمْسِلُمونَ مِّْنُهْم َوَن
ىٰل َكِلَمٍة ُقل َيا َأْهَل الِكَتاِب َتَعاَلْوا إ﴿إّن احلوار هو مبدأ من مبادئ الّدين احلنيف:  ثاني ً:

َأْرَباًبا مِّن ُدوِن ْعًضا َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأاّل َنْعُبَد ِإاّل اللهَه َواَل ُنْشِرَك ِبِه َشْيًئا َواَل َيتَِّخَذ َبْعُضَنا بَ 
 .2﴾اللهه َفِإن َتَولهْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا ِبَأنَّا ُمْسِلُمونَ 

 إّن احلوار يقتضي االعتراف باآلخر والقبول به كما هو.  ثالث ً:
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ِإنه اللهَه َعِليٌم َفِإن َتَولهْوا فَ ﴿إّن احلوار ال يعن يف النتيجة فرض الرأي على اآلخر  رابع ً:
 .1﴾ْفِسِدينَ ِباملُ 

إّن احلوار ال يعن احلوار العقائدّي والوصول إىل صّحة أو بطالن ما يعتقده  خامس ً:
ُتْم ِبْسِم اللًَِّه الرًَّْحَمِن الرًَِّحيِم ُقل َيا َأيًَُّها الَكاِفُروَن، اَل َأْعُبُد َما َتْعُبُدوَن، َواَل َأنْ ﴿اآلخر. 

 .2﴾َوِلَي ِدينِ  َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد، َلُكم ِديُنُكمْ 
إّن اإلسالم يعترف كما اصطلح عليه التعبري القرآيّن بأهل الكتاب، وهم أهل  سادس ً:

 الديانات السماوّية خبصوصّيتهم العقائدّية، وحّرية ممارستهم الّدينّية. 
اُكُم اللهُه َيْنهَ  ال﴿اإلسالم يدعو إىل حسن اجلوار والتعايش مع اآلخر قال تعاىل:  سابع ً:

 اللهَه َعِن الهِذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي الّدين َوَلْم ُيْخِرُجوُكم مِّن ِدَياِرُكْم َأن َتَبرُّوُهْم َوُتْقِسُطوا إليهْم ِإنه 
، وقد يتساءل عن استخدام هذه الصيغة القرآنّية بنفي اهلل تعاىل اهي 3 ﴾ُيِحبُّ امُلْقِسِطنيَ 
حسن التعامل واّتباع القسط مع اآلخرين الذين مل يقاتلوا املسلمني، واجلواب املسلمني عن 

أّن الفهم العاّم عند املسلمني يف ذلك الوقت أّن اإلسالم مينعهم من التعامل بالرّب واإلنصاف 
 مع اآلخر فجاء هذا النّص القرآيّن ليدفع الوهم. 

ما بالقناعة التاّمة، انطالًقا من متّتع إّن اإلسالم ال يكون بالفرض واإلكراه وإّن ثامن ً:
اإلنسان باحلّرية التاّمة اليت تتيح له التفكري يف جّو من االنفتاح على اآلخر، كما ال يكون 

ا آَباءنَنا َعَلٰى ُأمٍَّة ِإنَّا َوَجْدنَ ﴿بالتقليد األعمى وقد استنكر اهلل تعاىل على هؤالء بقوله سبحانه: 
 . 4﴾م مُّْهَتُدونَ َوِإنَّا َعَلٰى آَثاِرهِ 

 َيْأُمُر ِإنه اللههَ ﴿إّن اإلسالم يدعو إىل اإلنصاف والعدل ويرفض الظلم والعدوان  تاسع ً:
ْم ِبالَعْدِل َواإِلْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي الُقْرَبٰى َوَيْنَهٰى َعِن الَفْحَشاِء َوامُلنَكِر َوالَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلهُك
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، 3﴾َواَل َتْعَتُدوا ِإنه اللهَه اَل ُيِحبُّ امُلْعَتِدينَ ﴿، 2﴾َوَأْقِسُطوا ِإنه اللهَه ُيِحبُّ امُلْقِسِطنَي﴿، 1﴾َتَذكهُرونَ 
عن ) َوَاللًَِّه َلْو َوَجْدُتهُ ")ع(: ، وعن أمري املؤمنني علّي4﴾َوَمن َيْظِلم مِّنُكْم ُنِذْقُه َعَذاًبا َكِبرًيا﴿

 َضاقَ َعَلْيهِ َاْلَعْدلُ َفاْلَجْوُر َماءُ َلَرَدْدُتهُ َفِإنًَّ ِفي َاْلَعْدلِ َسَعةً َوَمنْ ِبهِ َاإلِ ِبهِ َالنًَِّساءُ َوُمِلكَ  َقدْ ُتُزوًِّجَ  املال(
 ".َعَلْيِه َأْضَيقُ 

وقد بكى عليه السالم، حينما هومجت بعض أطراف العراق )األنبار( واعتدي على بعض 
 "َوَهَذا َأُخو َغاِمٍد، َقْد َوَرَدْت َخْيُلُه األنْنَباَر َوَقْد َقَتَل َحسَّاَن ْبَن َحسَّانَ  املعاهدات، قال:النساء 

امُلْسِلَمِة  الَبْكِريَّ َوَأَزاَل َخْيَلُكْم َعْن َمَساِلِحَها َوَلَقْد َبَلَغِني َأنه الرَُّجَل ِمْنُهْم َكاَن َيْدُخُل َعَلى امَلْرَأةِ 
اّل ِباالْسِتْرَجاِع َوَقالِئَدَها َوُرُعَثَها َما َتْمَتِنُع ِمْنُه إِ  ْخَرى امُلَعاِهَدِة َفَيْنَتِزُع ِحْجَلَها َوُقُلَبَهاَواأُل

ِلم ً َماَت سْ َواالْسِتْرَحاِم ُثمَّ اْنَصَرُفوا َواِفِريَن َما َناَل َرُجال ِمْنُهْم َكلٌم َوال ُأِريَق َلُهْم َدٌم َفَلْو َأنه اْمَرًأ مُ 
 ِمْن َبْعِد َهَذا َأَسف ً َما َكاَن ِبِه َمُلوم ً َبل َكاَن ِبِه ِعْنِدي َجِديرًا"

 وأقتصر على هذه النقاط ألقول:
إّن املسلمني يف املرحلة األوىل من الناحية العملّية مارسوا هذه املبادئ فلم يتعاطوا  أّواًل:

مع أهل الكتاب إال هبذا البعد، وخصوًصا مع املسيحّيني منهم، لذلك كانت أّول هجرة 
للمسلمني بعد أن أوذوا وحوصروا إىل احلبشة، حيث قال رسول اهلل )ص( هلم عن النجاشي 

ملك ال يظلم عنده أحد، وقد عاش هؤالء املسلمون املهاجرون حتت  ملك احلبشة: أّنه
 بكّل حّرية.  ممحايته ورعايته، ميارسون دينهم وعباداهت

 مل حيصل يف العصر األّول لإلسالم أي صدام مع النصارى يف اجلزيرة العربّية. ثاني ً: 
َعاَلْوا َنْدُع ... َفُقل تَ ﴿ إّن العالقة بني اإلسالم واملسيحّية قامت على أسس احلوار ثالًثا:

بسبب تكذيب نصارى  5﴾َأْبَناءنَنا َوَأْبَناءنُكْم َوِنَساءنَنا َوِنَساءنُكْم َوَأنُفَسَنا َوَأنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهل...
 جنران للّرسول، فكانت الدعوة إىل املباهلة وليس لشهر السالح والقتال. 

                                                           
 .90القرآن الكرمي، سورة الّنحل، اآلية  1
 .9القرآن الكرمي، سورة احلجرات، اآلية  2
 .190القرآن الكرمي، سورة البقرة، اآلية  3
 .19القرآن الكرمي، سورة الفرقان، اآلية  4
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د ذلك من حروب وصراعات كانت بني ينتج عن كّل ذلك أّن ما حصل بع رابع ً:
املسلمني واملسيحّيني ال بني اإلسالم واملسيحّية، فاإلسالم ال يتحّمل أخطاء معتنقيه، 

 واملسيحّية كذلك. 
يلحق بذلك محالت التشويه اليت طالت نيّب اإلسالم )ص( وعقيدته وشريعته  خامًسا:

 . فوعّي األجر أو حاقدين مغرضنيوالتزوير الذي حلق به تارخييًّا من ُكّتاب مغرضني مد
وبناء عليه فإّن احلروب املسّماة زوًرا باحلروب الّدينّية ما هي إال حروب منّظمة ومصاحل 
قّيدت باسم الّدين، ورفع فيها سيف الّدين مّسلًطا على اآلخرين، ملا للّدين يف نفوس الناس 

 من خالل استخدامها، إهلابمن تأثري وسيطرة تستطيع هذه األنظمة وأصحاب هذه املصاحل 
نفوس اجلماهري حّتى يسهل قيادهتا إىل احملرقة اليت أشعل وقودها أولئك الظاملون، إنّ استغالل 
الّدين مل يقتصر على جّر أصحاب ديانة على مواجهة أصحاب ديانة أخرى، بل تعّدى إىل 

احل دول ل إىل مصأصحاب الديانة الواحدة، فاسُتخدمت املذهبّية يف تأجيج الصراع للوصو
 عاملّية وإقليمّية، كما هو حاصل يف شرقنا العريّب واإلسالمّي لألسف. 

وقد ُهّيئ هلذه الفنت واحلروب على مدى زمّن ليس بالقصري وُأعّدت اخلطط وخصوًصا 
من قوى التسّلط الدويّل، تارة باسم حقوق األقلّيات بتأليب اجملتمعات العربّية واإلسالمّية 

وأخرى باسم الدميقراطّية وحقوق الّشعوب يف احلّرية واالستقالل، ساعدهم  على بعضها
على ذلك اجلهل والتعّصب األعمى، واحلقد خبلفّيات تارخيّية من بعض االّتجاهات الفكرّية 
اليت ال تعدو كواها صنيعة قوى اهليمنة والتسّلط الدويّل، مبنّية على طموحات وآمال واهية 

سوى اخلراب والدمار وتفكيك اجملتمعات العربّية واإلسالمّية، والتخّلف  ووامهة مل ينتج عنها
االجتماعّي واالقتصادي والعلمّي الذي أرجع جمتمعاتنا عشرات السنني إىل الوراء، وهي 

 حباجة إىل أضعافها لترميم هذا التصّدع يف جسم أّمتنا وشعوهبا. 
 تنا واملسّماة باإلرهاب، واندفعتوأخطرها هذه اللوثة الفكرّية واليت أصيبت فيها أّم

بعض هذه اجلماعات ومبساعدة املخابرات الدولّية إىل الفتك السريع بأبناء جلدهتا، وبن 
دينها وقومها ما مل نسمع له مثياًل يف تاريخ البشرّية على ما مّر فيه من جرائم بشعة يندى 
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قام من هذه األّمة اليت أعطت هلا جبني اإلنسانّية، وأتساءل هل كّل هذا يقع بدافع االنت
 لإلنسانّية كثرًيا، وسامهت يف بناء احلضارة مسامهة فّعالة سّجلها هلا التاريخ. 

أعتقد بعد هذا أّننا حباجة إىل مصارحة أهل األديان بعض للبعض اآلخر ولسنا حباجة إىل 
ي ، إّن احلوار الذحوار األديان، ألّن األديان متصاحلة مع نفسها، ألّن الّدين عند اهلل واحد

حنن حباجة إليه هو احلوار الذي عنوانه ما هي األسس اليت جيب أن حتكم عيشنا، وما هي 
القواسم املشتركة والقواعد اليت من املمكن أن نتوّصل إليها لنبن حضارة اإلنسان وسالم 

 اإلنسان وحّرية اإلنسان وكرامة اإلنسان. 
الّديّن، إىل حوار يّتسع للحياة، إّن البشرّية ولذلك أدعو إىل حوار أوسع من احلوار 

تستصرخ اليوم الّدين، وأعن باخلصوص اإلسالم واملسيحّية، للقيام مبشروع حضارّي 
مشترك، خيرجها من اهلّوة العميقة اليت وقعت فيها وسقطت معها كّل اّدعاءات املناهج 

السعادة شر حبياة ملؤها احملّبة واملادّية، إىل مشروع حضارّي مشترك يعيد األمل إىل بن الب
 والسالم وخيرجها من حياة الشقاء. 

وال بّد يل هنا أن أشري إىل أمنوذج اجلمهورّية اإلسالمّية اإليرانّية وجتربتها الفريدة يف 
 الشرق، وتأكيًدا على ما قاله الرئيس نبّيه بّري يف مهرجان اإلمام الصدر. 

أخريًا أرجو لكم يف مؤمتركم التوفيق والشكر ملن رعى وأعّد ودعا وكتب يف هذا السبيل 
 وآخر دعوانا أّن احلمد هلل رّب العاملّين. 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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 يار املصرّية كلمة املستشار العلمّي ملفيت الدّ 
 جمدي عاشور الّدكتورالّشيخ  

بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل، والصالة والسالم على سّيدنا رسول اهلل أشرف 
 املرسلني، وعلى مجيع األنبّياء واملرسلني، وعلى آل بيت النيّب والصحابة أمجعني. 

أشكر القائمني على هذا املؤمتر حتت رعاية فخامة الرئيس ميشال عون، وأشكر رئيس 
يلة ة اللبنانّية لتقّدم العلوم، ولكم مجيًعا، وأنقل لكم حتيات فضجامعة املعارف ورئيس اجلمعيّ 

 مفيت الديار املصرّية ودعاءه هلذا املؤمتر، ولكّل ما فيه نفع لإلنسان. 
بني أهل األديان، ألّن األديان  ابني األديان وإّنما نريد حواًر احنن ال نريد حواًر أّواًل:

 (. صإىل سّيدنا حمّمد ))ع( متواصلة ومتراكمة، من لدن سّيدنا آدم 
عند غياب احلوار بني أهل األديان، وبني أهل الطوائف مجيًعا ينتج لنا ما حنن فيه  ثاني ً:

اآلن، وهو إّما ظهور اإلحلاد وإّما ظهور التطّرف واإلرهاب، فهذا ناتج عن عدم احلوار بني 
، هذه املبادئ احلوار على مبادئاملثّقفني وبني العلماء واملتخّصصني، حنن ال بّد أن ننشئ هذا 

تّتفق عليها مجيع األديان، من هذه املبادئ اليت ال بّد أن نظهرها للجميع، وال خيتلف عليها 
دينان، بل ال خيتلف عليها عاقالن، وهي تنبثق من املعاملة اليت وردت من سرية رسول اهلل 

سم ، ليبّين لنا ما هي القوا)ص( عندما دعا املسلمني إىل اهلجرة إىل احلبشة إىل النجاشّي
املشتركة الكربى بني الديانات السماوّية اليت جاءت من لدن رّب العّزة سبحانه وتعاىل، 
مروًرا بالنماذج اليت عاشها النيّب )ص( يف مكة ويف املدينة مع انفتاح الدولة، ومّث جميء وفد 

  جيدوا مكاًنا فأفسحوا هلمإذا مل" :نصارى جنران، ومل جيدوا مكاًنا يصّلون فيه فقال )ص(
 . "مكاًنا يف مسجد رسول اهلل )ص(، يصّلون فيه

بني هذين احلدثني، مع العالقات الدولّية اليت كان يقيمها رسول اهلل )ص( من خالل 
 الوفود والرسائل والكتب، نستطيع أن نتكّلم عن حوار يقوم على أسس. 
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ل املفاهيم، واجتزاء املفاهيم، أحدث أّول هذه األسس هو حتديد املفاهيم، ألّن اختال
نوًعا من اختالل هذه املفاهيم من اجلماعات اإلرهابّية املتطّرفة، ففرّغوها عن معناها الصحيح 
وأوجدوا هلا معاين ال متّت للدين بصلة أو ليس بينها وبني األديان كّلها صلة، إًذا حتديد 

 حبوث. املفاهيم هو ما ينبغي أن نِقَيم عليه من دراسات و
الشيء الثاين هو أمّهية إبراز إنسانّية األديان، إّن األديان مجيًعا جاءت هلذا اإلنسان 

رَّْمَنا َوَلَقْد كَ ﴿وخدمته، إذ لوال اإلنسان ما كانت األديان، ولوال املكّلف ما كان التكليف، 
رٍي مِّمَّْن َخَلْقَنا  َعَلٰى َكثِ الطهيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهمْ  َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مِّنَ 

 . ﴾َتْفِضيال
األمر الذي بعد ذلك، أو النقطة الثالثة أّن األديان تدعو إىل صناعة احلياة وليس إىل 

لقيامة، ويف "إذا قامت اصناعة املوت، والنيّب )ص( بّين لنا هذا وبّين ِقَيمة احلياة، فقال )ص( 
، حّتى إذا شاهد عالمات يوم القيامة، وأتاه أحدكم فسيلة واستطاع أن يغرسها فليغرسها"يد 

 هذا الشيء الداهم، أمرنا رسول اهلل )ص( باحلياة حّتى مع عالمات املوت. 
ومن أجل ذلك جاء القرآن الكرمي ليبّين ِقَيمة احلياة، وأّن اإلنسان ليس مطالًبا حبماية 

ن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر ِمْن َأْجِل ذَِٰلَك َكَتْبَنا َعَلٰى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنَُّه مَ ﴿كّلّية، نفسه فحسب، بل النفس ال
، 1﴾اَنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي األْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميعً 

 اعة احلياة. لذلك فاألديان تدعو إىل صن
األمر الرابع، ال بّد أن حنّدد أّن التدّين ليس هو الّدين، الّدين علم، الّدين رمحة، الّدين 
حكمة، الّدين نفع، التدّين سلوك، تطبيق، ممارسة، لذلك ال نؤاخذ اإلسالم بفعل املسلمني، 

القاعدة، إّن  هوال املسيحّية بفعل املسيحّيني، وال بأّي طائفة أخرى، فينبغي أن نعّلم هذ
التدّين ليس هو الّدين، إذا عرفنا ذلك عرفنا ما يفعله اإلرهابّيون من قتل وتقتيل وغدر، يف 

 كّل أماكن من البقعة العربّية اإلسالمّية. 

                                                           
 .32القرآن الكرمي، سورة املائدة، اآلية  1
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األمر اخلامس، ال بّد أن تتعاون املؤّسسات مجيًعا، وعلى رأسها املؤّسسات الّدينّية 
ما إلسالمّية والفرق فيها إن جاز التعبري بكلمة فرق، وإنّ مبختلف أطيافها، وأيًضا األطياف ا

نقول فئات أو أطياف، ووزارات اإلعالم والّثقافة واجلامعات، أن تتعاون على إبراز أّن 
األديان ما جاءت إال إلظهار األخالق بعد العبودّية هلل عّز وجّل، وارتباط العبادات مبنظومة 

َوَأِقِم الصَّاَلَة ِإنه الصَّاَلَة َتْنَهٰى َعِن الَفْحَشاِء ... ﴿م الِقَيم واألخالق، عندنا يف اإلسال
تنهه  "من ملفمن مل تنتج صالته خلًقا فال صالة له كما قال رسول اهلل )ص(:  1﴾َوامُلنَكِر...

فال بّد من االهتمام مبنظومة األخالق  صالته عن الفحشاء واملنكر مل يزدد من اهلل إال بعدا"
واليت هي القاسم املشترك بعد توحيد اهلل عّز وجّل، لألديان السماوّية، خاّصة اإلسالم 

 واملسيحّية. 
األمر السادس، ينبغي أن حنّذر من خطر تقدمي املصلحة على الِقَيم واملبادئ، الِقَيم واملبادئ 

بن اإلنسان فإذا قّدمنا املصلحة عليها صار ما حنن هي األصول املشتركة بني األديان وبني 
َسُبوَن َأنَُّهْم ُقل َهل ُنَنبُِّئُكم ِباألْخَسِريَن َأْعَمااًل، الهِذيَن َضله َسْعُيُهْم ِفي احَلَياِة الدُّْنَيا َوُهْم َيحْ ﴿فيه، 

 .2﴾ُيْحِسُنوَن ُصْنًعا
ألّمة قبل وحدة املّلة، يعن ال بّد أن النقطة األخرية، إّن اإلسالم جاء ليبّين أّن وحدة ا

نوّحد طوائف الشعب على مصاحل مشتركة ومبادئ عاّمة وِقَيم هي ثابتة يف كّل عقل قبل 
أن تكون يف كّل دين، وحرص اإلسالم على إبراز هذه القيمة من وحدة األّمة قبل وحدة 

ش مع ن كيف كان يتعاياملّلة، والنماذج اليت ذكرهتا من حياة سّيدنا رسول اهلل )ص( تبّي
الكافر، على حّد هذا التعبري، وكيف كان يتعايش مع املنافق، وكيف كان يتعايش مع غري 
املسلم، وكيف كان يتعايش مع العصاة، وهذه النماذج جيب أن تعّمم، كي نعلم أّن وحدة 

 َحتَّٰى َيْسَمَع َكاَلَم اَرَك َفَأِجْرهُ َوِإْن َأَحٌد مَِّن امُلْشِرِكنَي اْسَتجَ ﴿األّمة قبل وحدة املّلة، قال تعاىل: 
 .3﴾... اللهِه ُثمَّ َأْبِلْغُه َمْأَمَنهُ 
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أخريًا نقول ال بّد من احلوار بني أهل األديان مبا فيه نفع الناس، سّيدنا النيّب )ص( بّين 
لنا القاعدة العاّمة، عندما سئل من خري الناس يا رسول اهلل، ما قال املسلمون أو غريهم، 

 ، حيثما كنت نافًعا فأنت إنسان وأنت خمّير ومفّضل. وإّنما قال أنفعهم للناس

 بول، ونتمّنى لكم التوفيق والنجاحنسأل لكم الق
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 كلمة رئيس االّتحاد العاملّي لعلماء املقاومة 
 الّشيخ ماهر محود 

بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل والصالة والسالم على سّيدنا حمّمد رسول اهلل وعلى 
 آله وصحبه ومن وااله. احلفل الكرمي السالم عليكم مجيًعا ورمحة اهلل وبركاته. 

أصل فحتّدث اإلخوة الكرام وأفاضوا يف أكثر النقاط، وحنن نؤّكد على أمّهية احلوار. 
وتعود به، والقرآن الكرمي وسرية  الكالمكلمة احلوار العودة من الشيء إىل الشيء أي تأخذ 

األنبّياء مجيًعا مليئة باحلوار بل أصل الدعوة إىل اهلل هي حوار، يف القرآن حوار بني اهلل 
، وحوار بني رّب العّزة 1﴾َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِللَماَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي األْرِض َخِليَفةً ﴿ومالئكته: 

، حوار بني املسلمني واملشركني بني املسلمني 2﴾ َيْوِم ُيْبَعُثونَ َأنِظْرِني إىلٰ ﴿والشيطان َقاَل 
 وأهل الكتاب بني اإلنسان واإلنسان، بني كّل أصناف البشر. 

ولكن ألّنه حوار األديان، واألديان تعود إىل إبراهيم )ع(، فلعّل أمجل األمثال حوار 
ومع النمرود، وكّل ذلك يدّل إبراهيم )ع( مع املشركني، وحواره مع اآلخرين بشكل عاّم، 

على أّن أصل الّدين حوار، وطبًعا حّتى ال نفرد وقًتا طوياًل هلذا أقول، أهّم ما ورد يف حوار 
إبراهيم )ع( أنه نزل إىل مستوى من حياورهم، فمن املؤّكد أّن األنبّياء بالفطرة ال ميكن أن 

ي، مل يكن يؤمن أّنه إله يكونوا على شيء من الشرك، عندما رأى الكوكب قال هذا رّب
لكّنه قال ذلك مَتّشًيا مع ما يعتقده قومه، كذلك مّلا رأى الكوكب والقمر والشمس، ويف 

َراِهيَم َعَلٰى َوِتلَك ُحجَُّتَنا آَتْيَناَها ِإبْ ﴿آخر احلوار قال إّني بريء مّما تشركون، ويف آخر اآليات 
 . 3﴾َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم َقْوِمِه َنْرَفُع َدَرَجاٍت مَّن نََّشاُء ِإنه 

                                                           
 .30القرآن الكرمي، سورة البقرة، اآلية  1
 .14القرآن الكرمي، سورة األعراف، اآلية  2
 .83القرآن الكرمي، سورة األنعام، اآلية  3
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َيْرُزُقُكم  ُقل َمن﴿احملاور جيب أن ينزل إىل مستوى من حياوره، كذلك يف حوار املشركني، 
)يعن يا حنن يا  1﴾مَِّن السََّماَواِت َواألْرِض ُقِل اللهُه َوِإنَّا َأْو ِإيَّاُكْم َلَعَلٰى ُهًدى َأْو ِفي َضاَلٍل مُِّبنيٍ 

( مع أنه يعلم أّننا على حّق، ولكن ينزل إىل مستوى احملاور حّتى يصل إىل شيء من مأنت
َلْم ﴿االستدراج إذا جاز التعبري، ينزل إىل هذا املستوى ويعطيه احلّق يف أن حياور، كذلك 

بَِّي الهِذي ُيْحِيي َوُيِميُت َقاَل اِهيُم رَ َتَر إىل الهِذي َحاجَّ ِإْبَراِهيَم ِفي َربِِّه َأْن آَتاُه اللهُه امُللَك ِإْذ َقاَل ِإْبرَ 
، وهذه حجة داحضة أن عفا عّمن حكم باإلعدام، أتى حبّجة أضعف، 2﴾َأَنا ُأْحِيي َوُأِميُت...

َر َواللهُه اَل َقاَل ِإْبَراِهيُم َفِإنه اللهَه َيْأِتي ِبالشَّْمِس ِمَن امَلْشِرِق َفْأِت ِبَها ِمَن امَلْغِرِب َفُبِهَت الهِذي َكفَ ﴿
، إًذا إن كّنا نريد أن حناور اآلخر علينا أن نعترف بوجوده، وأن 3﴾َيْهِدي الَقْوَم الظهاِلِمنَي

 ننزل إىل مستواه، وأن خناطبه بلغته فهذا شرط رئيسّي للحوار. 
أّما إن كان اإلنسان يعتقد أّنه فقط على احلّق فلن يصل إىل شيء، وهذا دأب األنبّياء أمل 

وا َأَصاِبَعُهْم َوِإنِّي ُكلهَما َدَعْوُتُهمْ ِلَتْغِفرَ َلُهمْ َجَعلُ ﴿سمع إىل نوح وقد استعمل كلّ أدوات احلوار ن
ُثمَّ ِإنِّي َأْعَلنُت  ،ُثمَّ ِإنِّي َدَعْوُتُهْم ِجَهاًرا ِفي آَذاِنِهْم َواْسَتْغَشْوا ِثَياَبُهْم َوَأَصرُّوا َواْسَتْكَبُروا اْسِتْكَباًرا،

، يعن استعمل كلّ األدوات 4 ﴾َفُقلتُ اْسَتْغِفُروا َربَُّكمْ ِإنَّهُ َكانَ َغفهاًرا، َلُهمْ َوَأْسَرْرتُ َلُهمْ ِإْسَراًرا
 ولكّنهم رفضوا يف الّنهاية، ويف الّنهاية كان الطوفان. 

ناقض جوده وأنه متجيب أن نتحّلى بالقدرة على حوار اآلخر، انطالًقا من أن نعترف بو
معنا تناقض البياض مع السواد، وقد يكون إذا كلمة حور تعن شّدة بياض العني مع شّدة 

بني البياض والسواد بني الظالم والنور،  "احلوار"سوادها، فهل يكون استدالل الكّلمة 
 تشارك أو حتاور كّل من يتناقض معك حّتى لو كان التناقض هو تناقض البياض مع السواد،

 وال ميكن لإلنسان أن يعيش وحيًدا وال ميكن للحياة أن تستمّر هكذا. 
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وحنن يف هذا العصر حباجة إىل هذا احلوار، دون أدىن شّك حنتاجه ألن نطفئ نار احلروب 
واألزمات، هؤالء الذين يكفرون، هؤالء الذين يقتلون وقد خربناهم عن كثب، وحاورناهم 

اآلخر يف كتبهم، يفهمون اآلخر كما يقال هلم، وأّنهم مل  فعاًل، تبّين أّنهم ال يقرأون عن
يعرفوا اآلخر من لسانه ومن اللقاء معه، وبالتايل كّونوا الفكرة عن اآلخر يف خياهلم، يف 
الكذب الذي وصل إليهم، وهكذا كان األمر وهنا قد استدرك ألّنه يف إحدى جوالت 

مساء، قال يف مرحلة من مراحل احللول ومل احلرب اللبنانّية، أحد القادة دون الدخول يف األ
يكتب هلا النجاح، يقول للمحاور الذي كان معه، أنت أّول مسلم يف حيايت أجلس معه، 
فكيف كانت ال تكون احلرب، قائد يفهم املسلم دون أن جيلس معه، والعكس صحيح 

ا من نا بعًضطبع ً، هكذا جيب أن نفهم أّن احلوار خيّفف من كّل شيء، وأعود فأقول خرب
هؤالء التكفريّيني بالفعل وعن كثب، وعلمنا أّنهم مل يعلموا عن اآلخر إال األكاذيب وأفلحنا 
جزئيًّا يف إنقاذ بعض هؤالء من براثن التلّوث، ولكن مل نفلح مع آخرين، فهذا حيتاج إىل 

 الكثري الكثري من اجلهد. 
س على الذي يرفض احلوار يعن أّنه لييف الّنهاية أقول من يرفض احلوار إّنما يدين نفسه، 

ثقة فيما حيمل من أفكار أو من دين أو من سلوك، الذي يرفض احلوار يدين نفسه وال يدين 
اآلخرين، وإن شاء اهلل يكون هذا املؤمتر لِبنة يف حوار خيرجنا مّما حنن فيه إىل رحابة اإلسالم، 

َلَنا َلَقْد َأْرَسلَنا ُرسُ ﴿وجاء به الرسل  إىل سعة اإلسالم، إىل اخلري الذي جاءت به األديان،
 .1﴾ِبالَبيَِّناِت َوَأنَزلَنا َمَعُهُم الِكَتاَب َوامِليَزاَن ِلَيُقوَم النَّاُس ِبالِقْسِط...

دور األنبّياء ومن يتّبع األنبّياء أن خيرجوا اجملتمعات إىل القسط إىل العدل وسيكون هذا 
 قريًبا.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل 
  

                                                           
 .25القرآن الكرمي، سورة احلديد، اآلية  1
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 كلمة غبطة بطريرك أنطاكّية وسائر املشرق 
 ورئيس جملس البطاركة واألساقفة الكاثوليك 

 قّدمها راعي أبرشّية البترون املطران منري خري اهلل 

ل، دولة بيار رّفو الّدكتورفخامة رئيس اجلمهورّية العماد ميشال عون ممّثاًل بالصديق 
 رئيس جملس النّواب، أّيها األصدقاء واألحباء. 

شّرفن صاحب الغبطة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكّية وسائر 
املشرق ورئيس جملس البطاركة واألساقفة الكاثوليك يف لبنان أن أمّثله يف مؤمتر "حنو ثقافة 

وار بني الناس، فاألديان ال تتحاور، الذي تقيمه جامعة احلوار بني أبناء الديانات"، فاحل
املعارف، واجلمعّية اللبنانّية لتقّدم العلوم، يسّرين أن ألقي باسم صاحب الغبطة كلمة يف هذا 
املؤمتر، الذي يهدف إىل تعزيز ثقافة احلوار، عرب العودة إىل جذورنا الروحّية والتارخيّية وإىل 

مسيحّيني ومسلمني يف لبنان، واملنطقة العربّية، إّنه إرث عريق جتديد العهد بالعيش مًعا 
بائنا وأجدادنا، وهو جيمعنا يف ِقَيم االنفتاح واالحترام املتبادل واحلوار الصادق، آتسّلمناه من 

 والعيش مًعا بأخوة وسالم، من هنا كانت الدعوة إىل هذا املؤمتر. 
ي يقول يف احلوار، حوار الّدين وحوار احلياة، لك إّنه مؤمتر ديّن ال سياسّي، ينبغي التعّمق

كّل واحد مّنا كلمته فيما جيمعنا مسلمني ومسيحّيني، ويعطي رأيه يف مسرية احلوار الذي 
نتمّنى أن يؤّدي إىل قناعات مشتركة، فنعمل مًعا على تنشئة أوالدنا وشبابنا، على التحاور 

لوطن الرسالة، ريون مبوجبها للحفاظ على لبنان افيها بانفتاح واحترام وعلى تبّنيها ثوابت يس
 والنموذج يف العيش املسيحّي اإلسالمّي، وعلى عيشنا يف املنطقة. 

يف عصر العوملة وسهولة التواصل، ومنّو العالقات بني الّشعوب، جتتهد الكنيسة جسُد 
 املسيحّية، ريالسيد املسيح السرّي، يف أن تتفحص بانتباه بالغ ما هي عالقتها بالديانات غ

وتعترب أّنه يف نطاق مهّمتها ورسالتها اليت تقوم على تعزيز الوحدة واحملّبة بني الناس، ال بل 



 حنو ثقافة احلوار بني األديان

50 

بني األمم، عليها أن تدرس أّواًل ما هو مشترك بني الناس، ويقودهم إىل مصري واحد، هكذا 
 . خرىيقّدم اجملمع الفاتيكاين الثاين تعليمه حول عالقة الكنيسة بالديانات األ

أّما من ناحية الديانة اإلسالمّية فيقول اجملمع: إّن الكنيسة تنظر بعني االعتبار أيًضا إىل 
املسلمني الذين يعبدون اإلله الواحد احلي القّيوم الرمحن الرحيم، ضابط الكّل، خالق السماء 

ا خيضع له مواألرض، املكلِّم للبشر، وجيتهدون بأن خيضعوا بكلّيتهم ألوامر اهلل اخلفّية، ك
إبراهيم الذي يسند إليه بطيبة خاطر اإلميان اإلسالمّي، وأّنهم جيّلون يسوع كنيّب، وإن مل 
يعترفوا به كإله، ويكّرمون مرمي أّمه العذراء، كما أّنهم يدعواها أحيان ً بتقوى، عالوة على 

يعتربون أيض ً ت، وذلك إّنهم ينتظرون يوم الّدين عندما يثيب اهلل كّل البشر القائمني من املو
احلياة األخالقّية ويؤّدون العبادة هلل، وال سّيما بالصالة والزكاة والصوم، وإذا كانت قد 
نشأت على مّر القرون، منازعات وعداوات كثرية بني املسيحّيني واملسلمني فاجملمع املقّدس 

دل، ويصونوا احيّض اجلميع على أن يتناسوا املاضي، وينصرفوا بإخالص إىل التفاهم املتب
 ويعززوا مًعا العدالة االجتماعّية، والِقَيم األخالقّية والسالم واحلّرية لفائدة مجيع الناس. 

يبّين هذا النّص أّن ما هو مشترك بني املسيحّية واإلسالم ذو أمّهية كربى، وجيدر بنا أن 
 يريد بعض ام اليتنعلنه على املأل، وأن نقتنع به وأن نعمل على عيشه، وخباّصة يف هذه األّي

العامل أن يظهر اإلسالم مبظهر اإلرهاب والعنف والكراهّية، وإذا كان هناك من منازعات 
وعداوات يف املسار التارخيي، فعلينا اليوم أن نعيد قراءهتا بأذهان منفتحة وأن ننّقي الذاكرة، 

ه هذا ما علمته كرامتونطلب املغفرة وننطلق مًعا لبناء عامل جديد، يليق باإلنسان وحبرّيته و
كنيستنا املارونّية وما عاشته على مّر األجيال يف االخنراط منذ البداية مع املسلمني، فأّول من 
كتب تارخينا كان البطريرك إسطفان دويهي، يف القرن السابع عشر، الذي أخذ يف كتابته 

يف املسرية  مبارك، ووضع التزامن املارويّن اإلسالمّي باعتبار فائق، كما يقول العاّلمة يواكيم
اإلسالمّية أو على هامشها كّل ما يتعّلق بأمور الكنيسة املارونّية بنوع أّن التارخيني اإلسالمّي 
واملاروين يصبحان عنده تارخًيا واحًدا، وعندما نقرأ يف ما يقوله الدويهي عن نيّب اإلسالم، 

ات ا وجده يف كتب السرية والطبقنرى أّنه ال يذّم حمّمدا أو يقّبحه، بل يتبّنى خالصة م
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املتوارثة إسالمّيا وكذلك ما يتعّلق باخللفاء والوزراء ومن يذكرهم التاريخ اإلسالمّي، فهو 
يقّبحهم عندما يستحقون التقبيح من مؤّرخيهم، ويذّكرهم باخلري وأحياًنا باإلعجاب يف 

 بعض األحيان عندما يستحّقون ذلك. 
عالقات يف اجملمع البطريركي املاروين، أنّ نظرة صافية يف حاضر ال تعّلمنا كنيستنا املارونّية

املسيحّية اإلسالمّية، واملارونّية اإلسالمّية، ومستقبلها تلزمنا القيام بقراءة متأنّية وصرحية خلربة 
املاضي املاروين اإلسالمّي يف الشرق اإلنطاكي، واهلدف األّول من هذه القراءة هو الوصول 

قيقّية للذاكرات والضمائر عرب النقد الذايتّ والتماس املغفرة من اآلخر عند حصول إىل تنقية ح
انتهاكات لألفراد واجلماعات، وذلك بغية إقصاء كّل حقد مترّسب من موروث املاضي، 
إن يف نفوس األفراد أو الوجدان اجلماعّي، ويقّدم لنا البطريرك الدويهي أمنوذًجا يف هذا 

رنا الرصينة واملوضوعّية جلزء من تارخينا يف عالقته بالتاريخ اإلسالمّي، ويذّكاجملال عرب القراءة 
القّديس البابا يوحّنا بولس الثاين، يف إرشاده الرسويّل "رجاء جديد للبنان" هبذا املاضي، 
ويدعونا إىل احلوار قائاًل: عاش املسيحّيون واملسلمون يف لبنان جنًبا إىل جنب طوال قرون 

ا يف سلم وتعاون، وحيًنا يف صراع ونزاع، فعليهم أن جيدوا يف حوار يراعي مديدة، حيًن
 مشاعر األفراد واجلماعات املتعّددة سبياًل ال بّد منه للعيش املشترك وبناء اجملتمع. 
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 كلمة ممّثل الفاتيكان السفري البابوي يف لبنان
 البابوية يف لبنان القائم بأعمال السفارةقّدمها 

 إيفان سانتوس املونسنيور 

Bonjour à tout le monde, 

Je suis très heureux et honoré de m'adresser à vous tous au nom de 

son excellence, Monseigneur Gabriele Cassia, nonce apostolique au 

Liban.  

Tout d'abord, permettez-moi de dire un grand merci à la « Lebanese 

Association for the Advancement of Science» et «Al Maaref 

University» pour avoir organisé cette rencontre et pour le courage 

d’organiser cette rencontre et aussi Dr. Raffoul représentant le président 

de la République le général Michel Aoun.  

Je vous salue tout chaleureusement au nom de Sa Sainteté, le Pape 

François, qui ne manque jamais de nous encourager à éduquer les 

nouvelles générations au dialogue afin qu'ils sortent des salles des 

classes et des universités motivées pour construire des ponts et par 

conséquent pour trouver ensemble des nouvelles réponses aux 

nombreux défis de notre temps ; et  pour qu'il puisse bâtir un monde 

meilleur et respectueux de la dignité humaine de chaque personne. 

En s’adressant en février dernier au participant a l'assemblée plénière 

de la Congrégation pour l'éducation catholique, le pape François a mis 

en évidence que notre monde est devenu un village mondial avec des 

multiples processus d'interaction où chaque personne appartient à 

l'humanité et partage l'espérance d'un avenir meilleur avec la famille 

entière des peuples.  

Dans le même temps, malheureusement, il existe de nombreuses 

formes de violence, de pauvreté, d'exploitation, de discrimination, de 

marginalisation, d’approche restrictive de liberté fondamentale qui 
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créent une culture du rejet ; dans ce contexte, les institutions et tous les 

instituts éducatifs sont appelés en première ligne à pratiquer la 

grammaire de dialogue qui forme à la rencontre et à la valorisation des 

diversités culturelles et religieuses ; 

Qu'est-ce que cela signifie pour les personnes engagées dans la 

promotion d'une culture de dialogue entre les religions ? C'est encore le 

pape François qui nous donne la réponse. Cela signifie risquer, mais 

risquer de manière raisonnable et donc apprendre à avancer. 

Le pape dit encore: quand tu apprends à un enfant d'avancer, tu lui 

apprends qu’une jambe doit être fixe sur le sol qu'elle connaît, et 

qu'avec l'autre il doit essayer d'aller de l'avant. Une telle éducation 

transforme la société. Le dialogue en effet éduque quand la personne 

entre en relation avec respect, estime et écoute sincère; et qu'elle 

s'exprime avec authenticité sans se ternir  ni mitiger son identité. 

Dans un sens plus spécifique, nous sommes nous tous appelés à 

enseigner et à vivre une méthode de dialogue intellectuel dont l'objectif 

est la recherche de la vérité ; 

Il y a une dernière attente que je voudrais partager avec vous: la 

contribution du dialogue entre les religions pour semer l'espérance. 

L’homme ne peut pas vivre sans espérance et le dialogue est générateur 

d'espérance. En effet le dialogue fait naître, il fait grandir, et il se situe 

dans la dynamique du don de la vie et la vie qui nait est la source la plus 

jaillissante d'espérance une vie tendue vers la recherche du beau, du 

bon, et du vrai et de la communion avec les autres pour une croissance 

commune. 

Je suis convaincu, dit le pape François, que les jeunes d'aujourd'hui 

ont surtout besoin de cette vie qui construit un avenir. 

Nous vous remercions pour votre patience, je termine mon mot avec 

encore une fois la parole de Sa Sainteté, le Pape François, qui devant 

les membres du Conseil Coréen de leaders religieux, le 2 septembre 
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dernier, a déclaré que « la vie est un chemin, un long mais un chemin 

que l'homme ne peut pas parcourir seul, il faut marcher avec les frères 

en présence de Dieu, le dialogue interreligieux fait des contacts, des 

rencontres et des collaborations et ainsi un devoir précieux et agréable 

à Dieu, un défi tendu vers le bien commun et vers la paix. Le monde 

nous regarde, nous exhorte à collaborer entre nous et avec tous les 

hommes et les femmes de bonne volonté. Il nous demande des réponses 

et des engagements communs sur des thèmes variés. La dignité sacrée 

de la personne, la faim et la pauvreté qui affligent trop de population, le 

refus de la violence, en particulier celles commises en profanant le nom 

du Dieu et en désacralisant la religiosité humaine, la corruption qui 

alimente les injustices, la dégradation morale, la crise de la famille, de 

l'économie, de l'écologie et non des moindres de l'espérance. Nous 

avons donc devant nous un très long chemin à accomplir ensemble avec 

humilité et constance, pas seulement en élevant la voix mais aussi en se 

retroussant les manches pour semer l'espérance de l'avenir qui aidera 

l’homme un être plus humain, 

Merci beaucoup. 
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 صباح اخلري للجميع،

ا السفري البابوي يسه إليكم مجيًعا بإسم املونسنيور غابريال كافن ويسعدين أن أتوّجيشّر
 يف لبنان.

قّدم العلوم، ة لتمن اجلمعية اللبنانّي م شكري العميق لكلٍّمسحوا يل يف البداية أن أقدّ ا
ور بيار كتكر إىل الدّ وجلامعة املعارف لشجاعتهما يف تنظيم هذا اللقاء. كما أتوّجه بالّش

 ول ممّثل رئيس اجلمهورية اجلنرال ميشال عون.رّف

لى تربية يوًما عن تشجيعنا ع سم قداسة البابا فرنسوا الذي مل يتوانَ ، باأحيّيكم حبرارة
ال اجلديدة على احلوار حىت يتمّكنوا عند مغادرة قاعات املدارس واجلامعات من بناء األجي

وا من بناء احلايل، وحىت يتمكّنات الكثرية يف عصرنا اجلسور، ومن إجياد األجوبة عن التحدّي
 عامل أفضل وأكثر احتراًما للكرامة اإلنسانية الشخصية.

كني يف اللقاء شباط املاضي إىل املشارشهر هبا يف  هأشار البابا فرانسوا يف رسالته اليت توّج
د فيها مسارات ّدتتع إىل أن عاملنا اليوم بات قرية عاملّية ،ةالعام من أجل التربية الكاثوليكّي

شخص إىل اإلنسانّية ويتقاسم مع اآلخرين ومع عائلة الشعوب  التفاعل، حيث ينتمي كلّ 
 كافة األمل مبستقبل أفضل.

 ة من العنف، والفقر، واالستغالل، والتمييز،عدّ  ة أشكاٍلولألسف مّث يف الوقت نفسه،
 والتهميش. ومثة مقاربات ضيقة للحريات األساسية توّلد ثقافة اإلقصاء.

ر، إىل أمر آخ يف مثل هذه البيئة إن املؤسسات واملعاهد التربوّية كافة مدعوة قبل أّي
 تقدير االختالف الثقايف والدين. ىلإس للتالقي، وممارسة قواعد احلوار الذي يؤّس

 ما الذي يعنيه هذا األمر بالنسبة ألولئك امللتزمني بثقافة احلوار بني األديان؟

ة اليت قالنّيها املغامرة العهذا يعن املغامرة، لكّن الذي يقول بأّن ،اجلواب عند البابا فرنسوا
 م.منا كيف نتقدّ تعّل
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ّبت عليه أن يث ه أنّ مم، فهذا يعن أنك تعلّ كيف يتقدّ  م طفالً يًضا: عندما تعلّ يقول البابا أ
هذه  م إىل األمام بالقدم األخرى. مثلوأّن عليه أن حياول التقّد قدًما على األرض اليت يعرفها

 التربية حتّول اجملتمع. 

غي ر ويصإّن احلوار يريب عندما ينسج اإلنسان العالقات مع اإلحترام، وعندما يفّك
 خفاء هويته، أو التقليل من شأاها.إعّبر عن رأيه بصراحة دون بصدق. وعندما ي

ون مجيًعا ألن نعّلم ونعيش، ونفهم احلوار الذهن الذي يستهدف البحث عن نا مدعّوّنإ
 احلقيقة.

 نّ إأخريًا، أريد أيًضا أن أشارككم فكرة مسامهة احلوار بني األديان يف زراعة األمل. 
اقع أّن د األمل. ويف الواقة اليت توّلأمل، واحلوار هو الّط اإلنسان ال يستطيع أن يعيش بال

 احلوار هو فعل والدة، وفعل منو، وموقعه يف صميم دينامية احلياة.

حنو األمجل  عإّن احلياة اليت تولد هي املصدر األكثر إشعاًعا لألمل. إّنها احلياة اليت تتطّل
 شترك.جل تقّدم مالتواصل مع اآلخرين من أواألفضل، وحنو 

ة، يقول البابا فرنسوا، أّن شباب اليوم حباجة أكيدة هلذه احلياة اليت أنا على قناعة تاّم
 تصنع املستقبل.

أشكركم على صربكم، وأاهي كلميت مرة أخرى بكالم لقداسة البابا فرنسوا قاهلا أمام 
 املاضي: /أيلول 2ني يف أعضاء اجملّمع الكوري للقادة الدينّي

ق، وهي طريق طويل ال يستطيع اإلنسان أن يعربه لوحده، لذا عليه أن "إّن احلياة طري
 يسري مع إخوانه يف رعاية اهلل وحضوره".

إّن احلوار بني األديان خيلق التواصل، واللقاءات، واملسامهات املشتركة، وهو واجب 
 مثني، وحمبوب من اهلل. وهو حتٍد من أجل الصاحل العام، ومن أجل السالم.
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الرجال  لّ بة فيما بيننا ومع كإرادة طّي  ينظر إلينا، وحيّثنا على التعارف بكلّ إّن العامل
 والنساء.

ان عة مثل كرامة اإلنسإّن العامل يريد منا إجابات والتزامات مشتركة جتاه قضايا متنّو
سة، واجلوع، والفقر الذي يثقل كاهل املاليني، ورفض العنف )خاصة ذلك العنف املقّد

ظلم، ي الإسم اهلل، وينزع القداسة عن اإلميان اإلنساين(، والفساد الذي يغّذالذي يدّنس 
 والالعدالة، واالحنطاط األخالقي، وأزمة األسرة، واالقتصاد، والبيئة، وتراجع األمل.

أمامنا طريق طويل جًدا لنعربه مًعا بكرامة وثبات، ليس فقط من خالل رفع الصوت، 
 أكثر إنسانية. كائًناألمل مبستقبل جيعل اإلنسان السواعد لزرع ا بل من خالل مّد

 وشكًرا جزيالً 
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 كلمة صاحب الّرعاية 
 فخامة رئيس اجلمهورّية العماد ميشال عون 

 بيار رّفول الّدكتورقّدمها معايل الوزير 

م الذي يدّمر أكثر مّما يبن، ويدمي بداًل من أن الأّيها احلفل الكرمي كثري اليوم هو الك
يداوي ويلغي اآلخر يف حني أّن احلياة تتطّلب املشاركة والقبول واالحترام املتبادل، حّتى يف 
قلب عائالتنا نفتقد لغة احلوار، فتنقسم العائالت وتعلو اجلدران واألصوات والنزاعات فيما 

 صغاء. املطلوب قلوب مفتوحة على احملّبة واإل
نفتقد احلوار يف زمننا املشحون يف كاّفة اجملاالت، يف السياسة عصبّيات ومناكفات، يف 
الّدين تكفري وإقصاء، ويف العمل حروب حيتان جشعة، ويف العالقات الدولّية نزال مصاحل 
والكّلمة األخرية لألقوى، ويف املنزل وبني اجلدران، وبني خمتلفي الرأي ومنط احلياة، حّتى 

 بدو لنا أّن العّلة باتت يف جوهر اإلنسان ومل تعد عارًضا. ي
ال شّك أّن مؤمتركم الكرمي هذا سيحيط باألسباب والظواهر، ويؤّشر إىل العالج الناجع، 
وحسن ً فعل املنّظمون مشكورين، بأن وضعوا عنواًنا هلم البحث عن ثقافة احلوار بني األديان، 

رّية ترتكب باسم الّدين، وأريد أن أذهب أبعد من هذا بعدما باتت أسوأ االنتهاكات البش
العنوان ألحتّدث عن ثقافة احلوار داخل الّدين نفسه، وهنا تبدو البداية، فالّدين لغة إميانّية من 
جهة، ومؤّسسة بشرّية من جهة ثانية، حتمل رسالة مستقاة من التعاليم اليت تؤمن هبا، ودور 

 تعاليم بالطرق املناسبة، وإجياد روابط إنسانّية بينها واّتباعهذه املؤّسسة جوهرّي يف نقل ال
ديانتها، وبني األتباع أنفسهم، ال بل عليها أن حتتضن املؤمنني وتعّلمهم، لغة احملّبة واحلوار، 
وترّبيهم على االنفتاح وقبول حّق االختالف يف الرأي، وعليها أن تفعل هذا قبل االنتقال 

 ديان األخرى. إىل مرحلة احلوار مع األ
من املؤسف أن نشعر اليوم باّتساع موجة الكفر بالّدين بني اجليل اجلديد، يف مقابل 
اّتساع ظاهرة أكثر خطورة وهي العصبّية الّدينّية العمياء، وتكفري اآلخر، وحماولة إلغائه، 
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لنعّلم  ةوحيدث ذلك داخل الّدين نفسه قبل أن حيدث بني األديان، نعم علينا أن نبدأ بالعائل
أوالدنا فيها ثقافة احلوار، ونواصل تلّقي هذه الّثقافة يف مؤّسساتنا التربوّية وكذلك يف رحاب 

واة أن حنّصن احترام اآلخر واملسا اأيضً اجلامع والكنيسة، من خالل العظات واخلطب، وعلينا 
ول الفرد الّديّن والّثقايّف، والفكرّي والعرقي، وحسًنا فعلت د انتماءيف قوانينا، مبعزل عن 

عّدة حني أصدرت قانوًنا يقضي بتجرمي فعل ازدراء األديان، ومكافحة كاّفة أشكال التمييز، 
 ونبذ خطاب الكراهّية. 

جوهر الّدين أّيها اإلخوة هو التواصل مع اهلل، فكيف ميكن أن نتعّلم هذا التواصل 
افتقدنا القدرة على التواصل مع من حولنا باحلوار والكّلمة، ويف عامل فقد  ونعيشه، إذا

اإلنسان فيه بوصلة السالم الداخلي، وازدادت أفعال الوحشّية والكراهّية، وحتطيم الِقَيم 
واملبادئ اإلنسانّية السامية، ال بّد من مراجعة عميقة ملا وصلنا إليه، وجرأة يف حتّمل 

ى أن يتخّلل مؤمتركم مثل هذه املراجعة، ويتحّلى باجلرأة الالزمة للكشف املسؤولّيات، وأمتّن
 مبسؤولّية عن مواطن اخللل. 

أّيها احلضور الكرمي باسم راعي هذا املؤمتر فخامة رئيس اجلمهورّية العماد ميشال عون، 
نانّية لتقّدم ببالشكر إىل القّيمني على جامعة املعارف، واجلمعّية الل هأتوّجالذي شرفن بتمثيله 

 . الفرصة يل للتوّجه إىل خنبة من املسؤولني الّدينّيني والعلماء واألخصائيني إلتاحتهمالعلوم، 
توجه بتحّية تقدير عالية على اجملهود املبذول اللتئام هذا املؤمتر، وجعله مّنصة حوار أو 

ا للخروج من نؤّسس خلطوات عملّية تزرع ثقافة احلوار يف نفوس أبنائيحقيقّي عسى أن 
 النفق املظلم الذي تتخّبط به منطقتنا العربّية والعامل. 

شكرًا إلصغائكم ودمتم
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 تشّكل الّثقافة الّدينّية والتعّددّية الفكرّية –احملور األّول 

 : عدنان السّيد حسني الّدكتوررئيس اجللسة: معايل الوزير  

  بنانّية السابقرئيس اجلامعة الّل

  : الشيخ شفيق جراديتشّكل الثقافة اإلسالمّية "جدليات يف مسرية احلياة املمتدة"

 املدير العاّم ملعهد املعارف احلكمّية للدراسات الدينّية والفلسفّية 

  م الغّزاويعبد احلكي الّدكتوراالجتماعّي يف تشّكل الثقافة الدينّية: والُبعد التربوي 

 الفرع الثالث يف اجلامعة اللبنانّية –العلوم االجتماعّية مدير معهد 
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 ةل الثقافة اإلسالميّ تشكُّ 
 ة"احلياة املمتدّ "جدليات يف مسرية 

 الشيخ شفيق جرادي

الدين الوحيايّن، يقوم على معتقدات ثابتة وشريعة إهلّية للناس بوجه عاّم؛ وألّمة أو مجاعة 
هذا النيّب أو ذاك بنحو خاّص. فإن كان الدين وحيانيًّا ومعتقداته ثابتة وشريعته إهلّية؛ فما 

أو... إخل... من حيث التشّكل واألهداف معىن أن نتحّدث حول ثقافة إسالمّية أو مسيحّية، 
 والسريورة واملقصد؟!

 ،علًما أّن طبيعة أّي ثقافة إّنما هي سريورة التشّكل التجّددّي واملتغيِّر، وهو ما ال ينسجم
 مع الثابت واملتعايل الذي حتمله األديان.  ،حسب املفترض

ا التثاقفي، ليت تشّكل نسيجهممّث إّن احلديث حول الثقافة والدين يف عالقتهما اجلدلّية ا
هو مدخل الزم للحديث حول تشّكل ثقافة دينّية خاّصة؛ ذلك أّن احلديث حول الثقافة 
يستدعي النظر إىل األمر من خارج خصوصيتها، ملوضعتها من جهة، وإتاحة الفرصة للحكم 

ل مع الدين امعليها من جهة أخرى. وهنا ال بدَّ من استعراض احليثّيات اليت نظر إليها من تع
بوجه عاّم، باعتباره مظهًرا ثقافّيا. وعليه مسح لنفسه باستخدام منهجيات دراسة الظاهرة 
الثقافّية، لقراءة الدين مبا هو دين. بغض النظر عن خصوصّية كونه وحيانيًّا أو غري وحيايّن، 

ظومة "يف قلب األن إسالمّيا أو مسيحيًّا، أو يهوديًّا، أو إىل ما هنالك... ففي رأي هؤالء أّنه
. وبعد أن يعترب أّن الدين؛ أّي دين؛ إّنما 1الثقافّية، وعلى صورهتا نشأت األنظومة الدينّية "

هو واحد من اثنني: إّما طلٌب للخالص، أو طلب للمطلق، فقد ذهب هؤالء لالعتقاد أّن 
ريّف لطبع املعالدين هو ذاك التعبري الثقايّف لطلب اخلالص واملطلق. ويذهب هذا االّتجاه 

ق التشّكل الثقايّف للدين بطابع أنثروبولوجي أو فلسفي، عاماًل على تقسيم املنظومة الدينّية وف

                                                           
 . 83( الصفحة 2004)بريوت: دون مكان نشر،  1اخلوري، يف الدين مقاربة أنتروبولوجية، الطبعة  سبول 1 
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ّية، هو الثقاف –ما يراه من احتياجات بشرّية؛ ذلك أّن مصدر تشّكل هذه املنظومة الدينّية 
 بهم: فهي، حبس اإلنسان عينه. أّما املناحي واألقسام اليت ينقسم إليها الدين الثقايفّ 

املعتقدات اليت متّر يف إطارها البياين مبراحل منها التعبري األّويّل، العفوّي عن األمور  .1
 العقائدّية يف قالب قصصيّ وأسطورّي. مثّ بعد ذلك تنتقل إىل املرحلة املنطقّية اليت يصوغ

فهم املعطى ل فيها رجال الدين نظرّياهتم الالهوتّية أو الكالمّية بطريقة عقالنّية تسعى
 النصوصّي فهًما نظرّيا. 

العبادي الذي يسعى فيه الناس لربط أنفسهم وسلوكهم باملثل  –املنحى األخالقي  .2
 األعلى والذي يتمثلونه باملقّدس. 

 تراتيّب فيه اآلمر واملأمور.  املنحى االجتماعّي والذي ينشأ عنه جمتمٌع .3

وهبذا، فإّن هذه املناحي املنظومّية للدين إّنما تعبِّر عن احتياجات نظرّية ووجدانّية وعملّية 
مسلكّية للبشر. بل بدقة أكثر، هي وليدة هذه االحتياجات البشرّية اليت عملوا على إسقاط 
طابع املقّدس عليها. وهو خالف من ينظر إىل مصدر الدين باعتباره "املطلق"، أو "واجب 

 وجود"، أو "الكائن األمسى"، أو "اهلل". ال
وكمدخل لدراسة إشكالّية التشّكل الثقايّف للدين؛ من املفيد أن نقّيم نظرة من اعتقد أّن 
الدين ظاهرة ثقافّية، وهي تعكس اجلانب املعلَمن للدين من حيث هو منظومة عقيدة وقيم 

نظرة  عن نفسه كونه ديًنا. وإىلوسلوك، وبالّتايل مبىن خاّص للنظام االجتماعّي، يعبِّر 
املوّحدين الوحيانيني للدين بعاّمة. وسنعكف بنحو خاّص على بسط الكالم يف تشّكل الثقافة 
اإلسالمّية حسب وجهيت نظر، أّوهلما ما أفرزته أدبّيات اّتجاه "ثقفنة اإلسالم" على حمورّية 

هم رب وحدة الكينونة والنّص يف فالنّص؛ مبدًأ ومآاًل. واّتجاه "اإلسالم الفطرّي" الذي يعت
 الدين وثقافته حموًرا لرؤيته وتأويله. 

 : الثقافة وعلمنة الدين .أ

يذهب هذا التوّجه إىل أصالة الثقافة يف تكوين النسيج الديّن بتنّوع أبعاده، وأّن الكائن 
امله ومن عالبشرّي ميتنع عليه اخلروج من عامله، وبالّتايل ال ميكنه أن يدرك إاّل ما كان يف 
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عامله. وكّل إدراك ملا هو أعلى وأمسى من عامل اإلنسان ينبغي تأويله ورّده إىل عامل اإلنسان 
نفسه. مّث يفترض هذا االّتجاه؛ أّنه لو سّلمنا جداًل؛ أّن هناك كائًنا أعلى؛ أرسل رسالته 

 إليه، ٌل]كالمه[ إىل متلّقيه. فإّنه ملا كان مقتضى أّي رسالة يقضي وجود مرِسل، ومرَس
ومضمون، ووسائل تعبري... إخل. كان علينا إيالء التعبري أمّهّية خاّصة. واملقصود من "معىن 

عده. خيتلف قبل التبليغ وب أال. ومبا هو معىن ينبغي 1التعبري هو موضوع االّتصال أو التبليغ"
م املتلّقي بيئة فهإاّل أّن هذا التعبري يتضّمن مراد ومقاصد املرِسل؛ وهي أمور؛ إن مل تكن من 

فال يصح إرساهلا. مّما يعن أّن صوغ التعبري عند املرِسل إّنما يكون على حسب فهم وبيئة 
إدراك املتلّقي. خاّصة أّن إبالغ احلقيقة ال يكون حبسب جوهرها، بل بأساليب متنّوعة 

 ومتطّورة ومتبّدلة من التعابري اليت تنتمي للفضاء املعريّف للمتلّقي. 
فإّن الرسالة اإلهلّية ال تتجلى، بل وال تنتمي إاّل إىل األبعاد اإلنسانّية األربع:  وهكذا،

"الكيان، والشخص، واجلماعة، والتاريخ، حّتى لو كان حمتوى التعبري اختبار الشخص الفرد، 
. هقام واقع التعبري عيُنه مبحو فرادة االختبار وبإظهاره يف األشكال الكلّية اليت ِلما ميكن تبليغ
 . 2ومن وجه آخر اعتبار االختبار الفريد للشخص شكاًل من أشكال كيان احلقيقة اإلنسانّية"

وال يفوت أصحاب هذا االّتجاه القول: إّن "وسائل التعبري، هي أّواًل عناصر األنظومة 
 الثقافّية، أّي التصّورات والقيم ومناذج السلوك، ومناذج النشاط الفّني وطرائق الكالم، وأيًضا

واألساليب  عتقنّيات التعبري املتاحة يف األنظومة الثقافّية، أيّ الكالم والكتابة والصورة واألنوا
لذا أمكن أن تفرض وسائل التعبري شكلها على احملتوى، فتصري هي  ...األدبّية وغري ذلك

 . 3الرسالة. ولذا، من وجه آخر، ال يوجد ُمعاش إاّل يف أشكال األنظومة الثقافّية"
ى ضوء هذا املبىن، فسواًء أكان هناك كائٌن أعلى "اهلل"، أم مل يكن؛ فإّن الدين مبا وعل

هو رسالة، ال ميكن تصّور حتّققه إاّل يف إطار من العيش البشرّي الذي تعبِّر عنه الثقافة مبا 
 هي لغة ومعىن وتاريخ ووسيلة اّتصال وجوهر تعبري. 

                                                           
 . 35يف الدين مقاربة أنتروبولوجية، مصدر سابق، الصفحة  1 
 . 35مصدر نفسه، الصفحة  2 
 . 37و 36مصدر نفسه، الصفحتان  3 
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كيل مع ذاك االمتداد الذي توفّره الثقافة لتشوحّتى اخلصوصّية النبوّية فإّنها تتماهى 
 اجلماعة ونظامها احلاكم. 

ومن املالحظ أّن اشتغال هذا االّتجاه إّنما يقوم على حماولة فهم الثقافة وكيف حتتضن 
أبعاد الدين، بل الدين عينه... وهي بواقع األمر مهجوسة يف هذا التمّدد الثقايّف املعبِّر عن 

ل ّية فكرّية لديها، مفادها العالقة بني حقيقيتّ الدين والثقافة، وكيفّية تشّكالدين. إذ ال إشكال
بناء ثقافة دينّية خاّصة أو عاّمة. ألّنها أجنزت القول: إّن الثقافة يف قراءهتا الفلسفّية العاّمة هي 

ك لمنشأ الدين، وبالّتايل، فال ميكن معرفة وقراءة الدين إاّل قراءة أنثروبولوجّية. وهي بذ
تقف على طرف النقيض من االّتجاه الديّن املاضوّي الذي غيَّب أّي إمكانّية دور للثقافة يف 
تشكيل الدين، كأصل أو وجهة فهم. ومن هنا، فإّن حبث "التشّكل الثقايّف للدين" لن جيد 

ّيني وله مكاًنا ومطرًحا عند أصحاب الغّلو التأويلّي سواًء منهم الثقافويني، أو احلرفيني املاض
معرفة  من هذين االّتجاهني لعب دوًرا حّساًسا يف كالا الدينّيني. لكن ال ينبغي أن يفوتنا أّن 

وفهم التشّكل الثقايفّ للدين؛ وحني دراسة أيّ خصوصّية ثقافّية لديانة ما من األديان الوحيانّية 
ي وإن على نهجاملعروفة، كاملسيحّية أو اإلسالمّية فإّنا سنلحظ بوضوح بصمات احلضور امل

 أرضّية جدلّية لكلٍّ من االّتجاه املاضوّي أو الثقايّف يف فهم الدين. 
 الثقافة على ضوء املبىن املاضويّ  .ب

املقصود باملاضوّية يف البناء الثقايّف؛ االعتماد على كّل ما ميّثل التراث من صياغات 
ومقّررات عقائدّية وقيمّية تبن التصّور والسلوك اإلمياين الّتباع ديانة ما. والتراث هنا ال 

 ليقتصر على املصّنفات التفسريّية والتأويلّية اليت مّت إنتاجها على هامش النّص، بل هي تشم
النصّ نفسه، عند هؤالء؛ ألنّ النصّ سواءً أكان ملهًما أو موًحيا قد مته تقييده عند االّتجاهات 
املاضوّية الدينّية بالقراءة، أو القراءات الرمسّية، حبيث حتوَّل اهلامش التفسريّي عند هؤالء إىل 

د ينحصر اأصل يكاد يكون حاكًما على النّص نفسه. والسبب يف ذلك بتقدير أّويّل، يك
 بأمرين اثنني:
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: االعتقاد بأّن الفهم املعاصر للنّص أو األقرب إليه هو احلاكم املعياري على األمر األّول
فهمه، ومعرفته، وتأويله. وبالّتايل فإّن فلسفة للزمن تفيد احنصار اخلري والصاحل باملاضي، 

 حتكم على الثقة يف النتاج التفسريّي املعتمد للنّص. 
: حتوُّل السلطة السياسّية احلاكمة إىل مقنِّن رمسي شبه مقّدس؛ إّن مل نقل يناألمر الثا

مقّدًسا، على معرفة الدين وروحّية أحكامه، فضاًل عن تشريعاته وكيفّية التعاطي مع أمور 
عقائدّية أو تكليفّية من مثل ِمالك التكفري وأحكامه. وبالّتايل، تبعّية احُلسن والُقبح إىل 

اكمة؛ وإّن بثوب الشريعة. وعليه، يصبح كّل أمر حادث هو مورد حتدِّ، لكّنه اإلرادات احل
أبًدا ال يصلح ليكون جزًءا من مكّونات الثقافة املعتمد؛ إذ احلادث بدعة، والبدعة ضاللة، 

 بل شطط شيطايّن عن جاّدة "الصراطّية" املاضوّية. 
حسب  –ّية؛ ألّن السلفّية وهنا، اإلصرار على استخدام مصطلح املاضوّية بدل السلف

مذهب من مذاهب املاضوّية. فكّل سلفّية ماضوّية، وليست كّل ماضوّية سلفّية.  –فهمنا 
 وقد قامت بناءات السلفّية يف احلاضرة اإلسالمّية على مراحل ثالث:

: مرحلة التكوُّن التراثي التأسيسّي يف حاضنة احلديث الشريف، واعتماد املرحلة األوىل
سيسية  بعدها التعبريي احملسوس كمبىن لتفسري النّص. وبالّتايل تثاقفت السلفّية التأاللغة يف

 مع واقع، جّد ثقايّف هو اللغة، ورفض آلّيات وافدة أخرى كاملنطق والفلسفة وغري ذلك... 
: السلفّية املدرسّية، وهي اليت صيغت عرب جدل نظرّي كالمي وثقايّف املرحلة الثانية

أبرز رموزه ابن تيمّية، وابن قيم اجلوزّية وغريمها، مّمن خاضوا جداًل ثقافّيا عاصف كان أحد 
إقصائيًّا للوافد من املنطق والفلسفة، وللمباحث الالهوتّية الدينّية، بل وألّي دراسة إسالمّية 
تعتمد العقل أو املعرفة املفتوحة على الراهن القابل حلوار القيم واألخالق والفنون والعلوم، 

العلوم املعاصرة. وبالّتايل، فإنّ مثل هذا اإلقصاء أصل لبناء يف التصّورات والرؤى واملسلك  أو
والفتيا، يعمل على أدجلة الوقائع وفق الّذاتية. بل أكاد أقول: إّنه مل يتعامل مع الواقع كمعطى 
قابل ليكون هو املوضوع، بل جعل من الواقع احنرافا عن موضوع هو؛ الذات السلفّية. 
وهذا ما انعكس بشكل حاّد يف تشّكالت النظام الثقايّف للوّهابّية. ولعّلنا لو أردنا أن نلحظ 
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هذه الطبيعة من خارج السياق السياسّي الذي نشأ مع احتاد املشيخة وامللكّية املتمّثلة مبحّمد 
اب لوّه" حملّمد بن عبد االتوحيدبن عبد الوّهاب، وسعود بن عبد العزيز، لطالعنا كتاب "

 أمنوذًجا صارًخا لإلقصائّية الدينّية املاضوّية يف الفهم والثقافة. 
: السلفّية املستحّدثة، وهي مرحلة االنفصام النفسّي للسلفّية؛ إذ سعت املرحلة الثالثة

السلفّية فيه على حفظ كّل التصّورات اليت أنتجتها املرحلتان السابقتان هلا، إاّل أّنها بنت 
اإلقصائّية املصلحّية اليت أوصلتها إىل درجة وجودّية؛ مّما بىن ثقافة دموّية  حقاًل متوّتًرا من

بفعل البناءات السلفّية يف تصّور الذات على ما ال يقبل السؤال؛ وبفعل الترّدي بالثقة بالذات 
 نتيجة قراءة أيديولوجّية حبتة للوقائع السياسّية والدينّية احمليطة، مّث بفعل االرتكاز الثقايّف
األكثري يف احلّق احلصري بتمثيل اهلل والرسالة واملصري األخروي، مّما أّدى إىل ثقافة تدمريّية 
قّتالة أطلقوا عليها اسم "التكفري". إاّل أّن االنفصام النفسّي والثقايّف احلاّد، إّنما يتمّثل بذاك 

يكّية املستفادة التكتالتناقض بني التصّورات العقيدّية من جهة، وبني التمّثالت اإلجرامّية و
من احلداثة الغربّية؛ إّن من أدوات القتل والترويج واإلبالغ، أو األساليب املنتهجة لتحقيق 
املصاحل املباشرة. األمر الذي أحدث تلفيًقا غري متوازن بني ما اعتربوه معتقدات وقيما دينّية، 

ّيات لتنظيمّية، أو الفعالوبني األشكال واملسلكّيات اليت انتهجوها، سواًء يف األشكال ا
الدعوّية، أو أساليب الترويج احلديثة، مّما يقع أصاًل وباألساس حتت عنوان البدعة، حبسب 

 مباين التصّورات. 
وهذا اخلليط اإلكراهي يف التشّكل النفسيّ والثقايفّ هو ما أنتج خلالً يف القوة عند السلفّية 

ن بناء ل فائض القوة إىل جمّرد اهلدم العاجز عاملستحّدثة من تنّكر بعضهم للبعض، ومن حتوُّ
أّي مشروع حيايت فّعال، بل هو عاجٌز عن تصّور إمكانّية أّي توحُّد يف الصف الواحد. ألّن 
البنية إذا قامت على االنفصام النفسّي والثقايّف استحال معها بناء أّي شكل من أشكال 

  اإلجيابّية يف توحُّد القوى أو عمران اجلماعة.
لكّننا برغم ذلك، سنأخذ أمنوذًجا آخر من الثقافة املاضوّية الدينّية، وهي وإّن اختلط عند 
بعض الناس واعتربوها سلفّية إاّل أّنها يف واقع األمر مل تأت من رحم التسلسل املذهيب 
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للسلفّية، بل جاءت من صياغات ثقافّية وحتّديات أيديولوجّية فرضتها وقائع الدعوة إىل 
م وحتّدياهتا السياسّية والفكرّية احمليطة. وإّني وإن كنت أعتقد أّن أغلب الذين مدحوا اإلسال

بالسلفّية من أمثال رشيد رضا، وإقبال، ومالك بن نيّب ومنظرّي اإلخوان املسلمني، سّيما 
سّيد قطب، إّنما أخذوا هذا املوقف من السلفّية لدواٍع ثقافّية مبنية على التراث املاضوّي يف 
الفهم الديّن. وليس األمر إمياًنا مذهبيًّا بالسلفّية. ولعّلنا ال جنانب الصواب لو قلنا: إّن الذي 
استرعى انتباههم مجلة أمور شّكلت موقفهم من السلفّية منها: النزعة التطهرّية املشتركة عند 

اّدة أقصت كثرًيا حالسلفّية واملاضوّية الدينّية، وتركيز الوّهابّية على مقولة التوحيد بطريقة 
من األمور اليت التبست على املاضوّية الدينّية الثقافّية، فظّنوها هرطقة، أو شرًكا، أو بدًعا 
خرافّية حجبتها مدرسة مذهبّية، ومن ذلك أيًضا تزاوج ثنائّي الدعوة والدولة اليت تبّنتها 

ة. إاّل أّن هذا إمنا حدود القطرّياململكة السعودّية بتوظيفاهتا للسلفّية الوّهابّية كدعوة عابرة لل
يعنينا اآلن لنستنتج أّن تشّكل هذه الثقافة إّنما قام على وجود رؤية دينّية عقائدّية وأخالقّية 

 قيمّية تقوم على قداسة التراث مبا فيه مركزّية النّص. 
ن م مّث جاءت سياقات النزاع مع اآلخر غري اإلسالمّي لتكون جزًءا يف بناء منطّية خاّصة

النظر للذات العقيدّية، كما وللمحيط املنتسب إىل هذه الذات العقيدّية؛ واليت أطلقت عليه 
أدبّيات هذه املاضوّية الدينّية؛ باجلاهلّية؛ إذ اعتربت أّن اجملتمع اإلسالمّي عاد القهقرى حنو 

ر والقيم ااجلاهلّية بفعل متابعته للغرب بشّقيه الغريب والشرقي، وعلى حد سواء، فيه األفك
املاركسّية أو الليربالّية الرأمسالّية. وهذا ما يشي بالتفاعل الواسع عند هذا االّتجاه بكّل ما 
يصدر عن احلداثة الغربّية من فلسفات وقيم وسلوكيات ونظم وتشاريع. إىل الدرجة اليت 

لغربّية. ا بات فيها احلكم على اجملتمع اإلسالمّي باجلاهلّية بسبب اقترابه من هذه احلداثة
وامللفت يف هذا الصدد أّن هذا التفاعل مع الغرب وصل إىل درجة أن كانت املصطلحات، 
وآلّيات وُأطر العمل الدعوي تشابه يف صيغها ومضمواها الثقايّف ما أنتجه الغرب من 

 مصطلحات وُأطر وآلّيات حزبّية وأيديولوجّية. 
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 ملصطلحات األربعاضوّية كتٌب ثالث: أّوهلا كتاب إاّل أّن خري ممّثل هلذه الثقافة الدينّية املا
صائص خ، وثالثها، معامل يف الطريقأليب األعلى املودودي، ثانيها، كتاب للسّيد قطب، 

صائص خللسّيد قطب أيًضا. وإننا وإن كّنا سنعكف على عرض كتاب  التصّور اإلسالمّي
ّتجاه، ة يف التعبري عن هذا االفِلما ميّثله من عمق يف الطرح، ومنوذجّي التصّور اإلسالمّي

 وعميق التأثري على أدبّيات اإلسالم السياسّي يف تشّكالته الثقافّية. 
 الثقافّية لإلسالم السياسّي املاضوّي عند سّيد قطب  –التشّكالت الدينّية  .ج

ميكن لنا الشروع يف التعّرف إىل هذه الطبيعة الدينّية والثقافّية اليت يتبّناها هذا التّيار 
 ، ففي الوقت الذي عكفت فيهخصائص التصّور اإلسالمّي ومقّوماتهإنطالًقا من كتاب 

األدبّيات اإلسالمّية لتلك املرحلة باحلديث حول "األيديولوجيا"، أو "االشتراكّية اإلسالمّية"، 
أو "الفلسفة اإلسالمّية" وإىل ما هنالك... فإّن سّيد قطب حّدد كبديل عن كّل ذلك، بل 
وكبديلٍ عن مصطلح الثقافة عبارة "التصّور"، واليت هي بنظره "تفسري شامل للوجود، يتعامل 
على أساسه ]املسلم[ مع هذا الوجود... يقرب إلدراكه طبيعة احلقائق الكربى اليت يتعامل 

يعة العالقات واالرتباطات بني هذه احلقائق: حقيقة األلوهّية/ وحقيقة العبودّية معها، وطب
"وهذه تشتمل على حقيقة الكون، وحقيقة احلياة، وحقيقة اإلنسان"، وما بينها مجيًعا من 

 . وهذا يوّفر مجلة أمور كما عند سّيد قطب:1تعامل وارتباط"
 معرفة حقيقة مركز اإلنسان يف هذا الوجود الكوين وغاية وجوده اإلنساين.  .1

 تبيني دور اإلنسان يف الكون، وحدود عالقته خبالقه.  .2

يتحّدد منهج حياته، ونوع النظام الذي حيّقق هذا املنهج، فنوع النظام الذي حيكم  .3
 . 2احلياة اإلنسانّية رهني بذلك التفسري الشامل

يق يف معىن التصّور ودور البحث فيه، أللفيناه يعادل معىن األيديولوجيا ولو أردنا التدق
  –حسب كثري من التعريفات  –أو الثقافة 

                                                           
 . 5م(، الصفحة 1979 –هـ 1399)بريوت، دار الشروق  6سيد قطب، خصائص التصور اإلسالمي، الطبعة الشرعية  1 
 . 6و 5صدر نفسه، الصفحتان امل 2 
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لذا، فإّن مسعى التمّيز عن كّل ما هو سائد من تداوالت أدبّية ثقافّية ودينّية كان مرمى 
 طموح هذا االّتجاه. 

فكر هذا  يف هذا الكتاب كتعبري عن ومعرفتنا خبصائص التصّور اإلسالمّي املبحوث هنا،
 االّتجاه؛ يعيننا على معرفة كيف تشّكل ثقافتها الدينّية. 

 لقد سعى هذا االّتجاه ليتمحور مشروعه على تعاند بني مركزين:
 النّص القرآيّن.  املركز األّول:
. ّي: ما أفرزته العلمنة واإلحلاد من فكر وثقافة ونتاج تنويري أو حداثواملركز الثاين

 حبيث إّنهم اعتقدوا أّن متام مضمون التوحيد إّنما ينقسم إىل قسمني: 
: "ال إله"؛ وهي تعبري عن كّل واقع أو أمر سائد وقائم بفعل القسم األّول

 اجلاهلّية والعلمنة واالحنراف الديّن واإلحلاد. 
: "إاّل اهلل"؛ وهو حصر احلقيقة واإلدراك والكينونة وبناء الواقع القسم الثاين

 بالتعبري القرآيّن عن مضمون وحقيقة وثوب التوحيد. 
 وقد قّرر هذا االّتجاه مجلة قواعد وارتكازات منها:

  أّن القرآن مل حياصر اإلدراك البشرّي بالعقل وحده أو احلّس وحده، بل تعامل
والفكرة والبديهة والبصرية، ومع فعالّيات الكينونة القرآن الكرمي مع احلّس 

اإلنسانّية، وسعى الطرح القرآيّن بني خمتلف هذه الفعالّيات، يف كينونة اإلنسان. 
وامللفت هنا، رفض هذا االّتجاه للعقل كذات، واعتباره جمّرد حركة وفعالّية يف 

 لغريب، يف الوقت الذياإلدراك اإلنساين، وإّن هذا خالف ما عليه األمر يف الفكر ا
 أعطى فيه هذا االّتجاه مساحة واسعة للمدارك واإلدراك احلّسي. 

  إّن اهلدف القرآيّن من املعرفة هو هدف عملي. صناعة احلركة والنشاط والعمل من
 وراء املعرفة. وأّن املعرفة أو العلم ال ُيقصد لذاته. 

  ،قالب، التناغم بني القلب والإّن التناغم بني املضمون والشكل، أو حسب تعبريهم
هو ضرورة توحيدّية قرآنّية. فال ميكن املوافقة على مضامني من القيم واألفكار 
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واملعتقدات التوحيدّية اإلسالمّية، مّث نقوم بإلباسها قوالب أو أشكال من خاّصّية 
وتصّور غري توحيدي. فإدراج املضامني التوحيدّية، يف ثقافة من واقع علماين هو 

قة وانفصام يف اهلوّية القرآنّية ألّي مجاعة تنزلق يف هذا املنزلق. لذا، فال ميكن هرط
املوافقة على أّي مصطلح، أو منهج، أو آلّية، أو مرجعّية ثقافّية ال تنسجم مع 

 املضمون التوحيدي القرآيّن، حّتى لو كانت جمّرد أشكال ولو سطحّية. 
 لو هي النّص القرآيّن، وليس للعقل من دور؛ و إّن املرجعّية للثقافة اإلسالمّية حصًرا

ن ّما أأفرضنا أّن له دوًرا؛ إاّل فهم ما وصل إليه من أمور الوحي ومضامني النّص، 
يكون للعقل دور تقريري يف طرح وإنشاء احلقائق، أو تنظيم شؤون احلياة، فهذا 
خارج عن دائرة اهتمامه وموقعه ودوره؛ ألّن نطاق صالحّية العقل إّنما تكون يف 

 إطار فهم وتفسري النّص، واالهتداء به. 
 عتقادي، وال إّن طبيعة أّي نظام اجتماعّي إّنما تتشّكل على ضوء طبيعة التصّور اال

 العكس. 
هذه االستنتاجات املوشية لطبيعة تفاعل تشّكل الثقافة اإلسالمّية على اهج املاضوّية 

ة مضامني ومدارات حلرك االدينّية، تفيد أّن الواقع أو العقل ليسا إاّل حمّفًزا للنّص، وخطوًط
 النّص. 

 حمالاش املتغّير الذي يبقى وفيها اهلام وبالّتايل، فالثقافة فيها الُبعد اإلجيايب الثابت واملتبّنى،
للتشكيك إىل أن ينسجم مع الثوابت اإلسالمّية الوحيانّية. وهلذه الثوابت خصائص مركزّية 
يف تصّورات هذا املنزع الثقايّف. وهي متّثل اإلجابة الصرحية على سؤال؛ مّم تتشّكل الثقافة 

 اإلسالمّية؟
ّور يف ذاته، "هو تصّور غري متطعّرفها سّيد قطب بالقول: : الرّبانّية، وقد اخلاّصّية األوىل

 . 1إّنما تتطّور البشرّية يف إطاره وترتقي يف إدراكه، ويف االستجابه له"

                                                           
 . 47خصائص التصور اإلسالمي، مصدر سابق، الصفحة  1 
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وقد اعترب قطب أّن هذه اخلاّصّية هي مصدر أّي موثوقّية متوّقعة ألّي أمر من األمور 
اّصّية مرّبأٌة من كّل نقص أو زلل. سواًء أكانت قيمّية أو فكرّية أو عملّية. وأّن هذه اخل

والرّبانّية مبا هي مصدٌر متسام فال يعبِّر عنها إاّل الوحي والنّص، أّما "الفكر البشرّي ]فهو[ 
مدعو للتدّبر والتفّكر، والنظر واالعتبار، والتكّيف والتأّثر والتطبيق يف عامل الضمري وعامل 

 . 1الواقع"
والقول: إّن مصدرها غري العقل، فال بّد من إجراء نقاش  وبرغم هذه امليزة "الرّبانّية"،

ة يف "غري متطّور يف ذاته، إّنما تتطّور البشريّ ثقايّف مع هذا الطرح. إذ القول: إّن هذا التصّور 
ل؛ يفترض أّن خاّصّية الرّبانّية هي أمٌر ثابت؛ ميّثل مثااًل أعلى للكما إطاره، وترتقي يف إدراكه"

 ثال األعلى، وحماولة فهمه، هو سّر الرقّي والتكامل اإلنساين. وأّن قصد هذا امل
لكّن هذا التصّور مل ُيبّين لنا أّن الثبات هنا، هل هو مبعىن التوّقف واجلمود عن احلركة، 
أو مبعىن أّنه جوهٌر ثابت. فإّن كان باملعىن الثاين فقد وقع صاحبنا، بفخ املقوالت الفلسفّية. 

ّدعي رفض اإلسالم هلا. وإّن كان باملعىن األّول فهذا خيالف قوله وهو مّمن يستنكرها وي
، أو القول: "له سبحانه يف خلقه شؤون". وإن 2﴾ُكله َيْوٍم ُهَو ِفي َشْأٍن﴿سبحانه وتعاىل: 

كان الثبات هنا، مبعىن الذات واهلوّية السّيالة، فإّن هذا مّما حيتاج يف أصل إثباته إىل حيِّز 
معريّف، وإن حتّدث النّص عن مظهره العاّم، لكّنه أحال إثباته وجوًدا وتأوياًل إىل العقل نفسه. 

ن اإلنساين. أّما العقل املقّيد خبصوصّية ثقافّية ناجتة ع والعقل املربِهن واحد بوحدة مصدره
النصّ وفهمه، فهو عقٌل تسويغّي، أو بأفضل حاالته يعمل على كشف املراد، ليس إاّل. وهذا 

 النحو هو ما ميّيز طبيعة تشّكل الثقافة اإلسالمّية عند هذا االّتجاه املاضوّي. 
الفطرة اليت التصّور، فقد ربط "قطب" الرّبانّية، بولتأكيد هذه اخلصوصّية املعرفّية يف بناء 

 . 3﴾ِفْطَرَة اهلِل الهِتي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها اَل َتْبِديَل ِلَخلِق اهلِل﴿اعتربها سّر الثبات 

                                                           
 . 58مصدر نفسه، الصفحة  1 
 . 29سورة الرمحن، اآلية القرآن الكرمي،  2 
 . 30سورة الروم، اآلية القرآن الكرمي،  3 



 حنو ثقافة احلوار بني األديان

74 

وبالّتايل، فيكون الثبات الناتج عن الرّبانّية؛ حسب قطب؛ يتعّدى ما هو إهلّي؛ إىل ما 
اس وهوّية "العبد". لكّنه يعود ليقّر أّن هذه اخلاّصّية تدفعنا هو تكوين عند أصل ذات الن

 ملعرفة طبائع األمور يف ذواتنا ويف كّل ما هو حولنا. 
فإذا كانت الفطرة التكوينّية كذلك، فلم ال نعتربها العقل الباحث بذاته عن أصل احلقيقة 

  قائق واألشياء.ومسالكها. وليكون العقل بذلك صنو النّص يف مدارات البحث عن احل
إّن رفض اإلجابة أو النتيجة اليت ميكن أن تؤول إليها اإلجابة عن هذا السؤال؛ هي اليت 
تطبع كّل ثقافة احنصارّية، وتقّدرها بالذات واهلوّية املستعلية، وإّن عّبر عنها بعض الباحثني 

 أو املذاهب واألديان بالنّص املوحى أو امللهم. 
وإلخراج كّل مورد ومصدر من البني، يذهب قطب يف حبثه حول الرّبانّية العتبار 
خاّصّية ثالثة هي "الشمولّية". وحييل كّل أمر إىل غري اإلنسان؛ ذلك أّن اإلنسان مهما بلغ 
شأنه، هو حمدود، ومتموضع يف إطارّي الزمان واملكان، لذا ال قدرة لديه على صياغة النظم 

جعة. مّما يفرض عليه أن يستقيل عن أداء أّي وظيفة سوى التلّقي والتسليم والتشاريع النا
 ومطلق القبول. 

"مينح القلب والعقل راحة وطمأنينة واّتصاال حبقيقة  –حسب قطب  –وهذا التصّور 
كر البشرّي ويعفي الف –كما هي يف عامل احلقيقة والواقع  –املؤّثرات الفاعلة يف هذا الوجود 

 . 1التيه بال دليل" من الضرب يف
أدبّية يعاجل، قطب، أعظم إشكالّية بشرّية يعيشها اإلنسان.  –هكذا، وبصياغات شاعرّية 

وكأّن البالغة األدبّية ُتغن عن احلاجة إىل نقاش موضوعّي، وهذا يؤّكد مّرة جديدة طبيعة 
رة الفعلّية؛ هنا؛ خلطوهذه الثقافة االختزالّية اليت تفترضها مجاعات املاضوّية الدينّية، لكّن ا

هي يف التعابري اليت تصّرح باخلمول واجلمود العقيدي والوجداين والثقايّف. من مثل: منح 
القلب والعقل الراحة والطمأنينة، واالّتصال حبقيقة املؤّثرات الفاعلة يف هذا الوجود، وكأّن 

صّور لالستحواذ ل )هناك تيف ذلك مشروًعا لتوليد )أنبّياء ُجُدد، يّتصلون مبصدر احلقيقة(، ب
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على احلقيقة من مصدرها، كما هي يف الواقع. واألنكى القول: إّن هذا التواصل وتلك 
الراحة "تعفي الفكر البشرّي الضرب يف التيه بال دليل". إّنها عبارة صرحية بإنتاج )العقل 

التوّفر  مقصد هلا إاّلاملستقيل(؛ ألّن فاعلّية أّي إدراك وعقل إن هي إاّل مغامّرة من البحث ال 
على معرفة وجوه من احلقيقة. وبدون ذلك، بدون جتربة العقل، ال معرفة وال إدراك وال 

 ثقافة. 
أّما بعد ذلك، فإن "قطب" يرجتي خاّصيتني حّساستني مها: التوازن يف أبعاد الكينونة 

 عي والثقافة. والبشرّية لنيل ثقافتنا، والعقالنّية يف التعاطي والتفاعل مع احمليط وال
ولو اكتفى ممثل املاضوّية الدينّية الثقافّية بالعنصرين األخريين ألتاح الفرصة لنحو من 
التعّدد يف األفهام، ويف درك العالقة بني ما هو ثابت وما هو متغّير يف الدين والثقافة، وألعفى 

 نفسه واآلخرين من التعّرض لثقافة عنف احلصرّية العصبوّية. 
لكّن النتيجة اليت ميكن الوصول إليها، أن تشّكل هذه الثقافة، إّنما مّت باندفاع نفسّي حنو 
 جعل املركزّية املعرفّية منحصرة بالنّص وحرفّية ما فيه، مّما حيّفز تأويل العقل للواقع مبا ينسجم

و همع فهم النّص، وهو ما غّلب الطابع األيديولوجي على طروحات هذه االّتجاهات، بل 
 ها اإلرهايب. التكفريّية ملا خيدم منطقها وسلوك –ما وّظفته فيما بعد بعض االّتجاهات العنفّية 

 املسار الرمسي لتشّكل الثقافة الدينّية، اإلسالمّية )اإلسالم الفطرّي( .د
ال أقصد باملسار الرمسي، الُبعد املؤّسسي الديّن، بل ما غلب على التشّكل الثقايّف عند 

دينّية عموًما، ويف الوسط اإلسالمّي على حنو خاّص. وسنأخذ هنا النموذج األوساط ال
 اإلسالمّي كحالة صاحلة ملمارسة هذه القراءة. 

تقوم القراءة اإلسالمّية على اعتبار أنّ اإلنسان منتمٍ لُبعد دنيوّي، وآخر، هو فوق الطبيعة، 
ان حياكيان كامل الذات أي بعد إهلّي، أو حسب بعض التعبريات الهويّت. وهذان البعد

والكينونة اإلنسانّية، مبا تنطوي عليه من مدارك حّسية وعقلّية ووجدانّية، بل ومدارك ينسبها 
 بعضهم إىل طور ما بعد العقل. 
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ّية القيمّية، واالحتياجات الغريزّية والعاطف –هذا فضاًل عن اجلوانب واألبعاد األخالقّية 
ة خاّصة ملسلكّية النفعّية أو املتسامية... وتعتقد القراءة الدينّيوالفيزيائّية، مّث تلك األبعاد ا

 لقواعد ئومنشبوجهها اإلسالمّي، أّن الوحي هو مصدر مؤّثر وفاعل يف حياة اإلنسان، 
التكامل يف كامل جوانبه وأبعاده. مبا يف ذلك اإلضاءة على موقع الناس من حميطهم الطبيعّي 

 واالجتماعّي. 
سالمّية، ليس اإلنسان مالًكا لشيء، بل هو مستخلف من مالك امللك فحسب القراءة اإل

الذي هو اهلل سبحانه. وأّن املالك احلقيقّي خلق اخللق على أحسن نظام، وسخَّر هذا احمليط 
لإلنسان املستخلف، وبالّتايل، فإّن اإلنسان مسؤول عن إدارة صالح العامل وإدارته حنو 

يها:  ذلك القابليات الّذاتية القائمة يف اإلنسان نفسه، مبا فكماالته وتنضيج خرياته. مبا يف
العلم، والقدرة، واإلرادة، واحلّرّية، واالختيار، واإلبداع... ومن هنا، كان قوله سبحانه: 

. إاّل أّن الصورة هنا، ليست على النحو املنجز والفعلّي، بل إّن 1)َوِقُفوُهْم إّنهم َمْسُئوُلوَن(
القراءة اإلسالمّية تعترب أّن ما عند اإلنسان هو على حنو اجلعل الفطرّي، الذي حيّمل قابليات 
مهّيأة لالنتقال من مرحلة اإلمكان والكمون إىل مرحلة التحّقق والّظهور؛ وشرط هذا 

"معرفة النفس"، ووعي عميق باآلفاق "معرفة العامل"، ومعرفة  االنتقال؛ وعٌي داخلّي للذات
الذات، أو معرفة العامل؛ وإن كانا يرتبطان بعلوم ومدارك خاّصة، إاّل أّن فهم كّل ذلك، 
وفهم الوعي اجلمعّي والتارخيّي هلذه املعارف هو ما ميكّننا تسميته بالثقافة. وبدون هذه 

خالقي إىل املرحلة الفعلّية يف تكامله العقيدي والقيمي واأل الثقافة ال يعقل أن ينتقل اإلنسان
 والعملي أو املسلكي. 

دون البصرية  ، ومن"االستقامة"، والتزامها اجلّدي هو عني "البصرية"لذا، فإّن الثقافة متّثل 
 واالستقامة ال ميكننا رسم مسار العالقة املخلصة مع اهلل، أو ما بعد الطبيعة؛ ألّن هذا املسار

هو الذي نسّميه "الدين". بناًء عليه، فالثقافة اليت نوّد البحث عنها هي ترتبط ارتباًطا وثيًقا 
وعميًقا بالدين. بل هي عينه. ومن هنا أمسينا منهج البحث فيها "إهلّيات املعرفة". فعلى سبيل 
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لعبادة. ا املثال: عّبر هذا االّتجاه عن أّن الدين عبادة هي عني السياسة، والسياسة هي عني
فلم يفصل بينهما؛ أّي ما هو إهلّي وما هو بشرّي، ليعود فيبحث عن عالقة تلفيقّية جتمعهما، 
بل اعتربمها ينتميان إىل حّيز واحد، يقوم على ما يصطلح عليه "بنمط احلياة"، وقوله: منط 

 حياة ينطوي على أمرين اثنني:
لى . والنظرة لإلنسان قد تكون مبنية عتغليب البعد اإلنساين، يف أّي قراءة األمر األّول:

استقاللّية وجود هذا الكائن، عن كّل ما هو فوقه أو حييط به، وهو اإلنسان األبتر واملنقطع 
عن كّل ما عداه. وبالّتايل، فإّنه يدخل مع كّل ما سواه معركة التمّلك وإثبات الذات، أو 

، ملتفاعل؛ املستخلف إلعمار األرضاإلنسان املّتصل مبا فوقه وما حييط به وهو اإلنسان ا
 والثاين هو مقصد هذا االّتجاه. 

االعتراف بأّي ثقافة قد تنجم عن نظرة هذا اإلنسان، مّما يشّكل حتديًدا  األمر الثاين:
 للهوّية ولنمط احلياة. 

وهذا االعتراف يقتضي معرفة وتفاعل، بل وتكامل مع الغري أحياًنا. إاّل أّنه يرصد ويفّرق 
 ة التمّيز والتمايز بني ثقافة وأخرى، ومنط وحياة مع منط آخر. ببصري

وبالّتايل، فإّن هذا االّتجاه، وإن كان يبحث عن طبيعة الفرادة يف ثقافته الدينّية، إاّل أّن 
تشّكل هذه الثقافة تلحظ بشكل كبري ما عند الغري، من تصّورات ومقوالت وفنون 
ومسارات حضارّية وقيم وتاريخ. تلحظ "نقًدا" ال "نقًضا"، لترى ما يتوافق مّما ال يتوافق، 

ا ال يرجع بالفائدة، بل أحياًنا يرجع بالضرر. لذا يتحّول اآلخر إىل جزء مكّون وما يفيد مّم
للذات، إذ الناس إّما إخوة يف الدين، واملعتقد، والثقافة، أو نظراء يف اخللق واالنتماء اجلغرايف 
 واحلضارّي. وهذا املنحى أو االّتجاه ما كان بإمكانه املرونة والتمّيز يف هذا اجلانب لو مل

يعتمد يف تشّكله الديّن والعقيدي والثقايّف على مبدأي التجّدد واالجتهاد الفكرّي. وهي 
عملّية تستند منهجيًّا إىل النّص القرآيّن والروائّي، كما تستند إىل حنو من استقاللّية العقل 
 اوقدرته الّذاتية على حنو من احلجّية يف فهم واستنتاج املقوالت والقواعد واألحكام. كم

أّنها تستند إىل مراجعات تراثّية تراعي التخصصّية واألهلّية العلمّية. وتنطلق هذه املنهجّية من 
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قواعدها آنفة الذكر، لتخوض غمار التعّرف والتحليل والبحث التأويلي ألنواع املنظومات 
الثقافّية األخرى. جمرية حراًكا حواريًّا فّعااًل وصل إىل مرحلة تقدمي أطروحة "حوار 
احلضارات" يف فترة من الفترات، كتعبري عن مثل هذا التفاعل. واليوم يعود الكالم حول 
شرط التفاعل التكاملي مع علوم ومعارف كسند للتطّور يف تشّكالت معارفنا وثقافتنا 

 اإلسالمّية. 
وللتدقيق يف مفاصل هذا الطرح، علينا التركيز على مجلة مكّونات ترجع إىل تشّكل 

سالمّية، حبسب هذه القراءة الرمسية "التجّدد واالجتهاد الفكرّي". ومنها "الواقع" الثقافة اإل
باعتباره املصدر الذي تتأّتى منه املعرفة أو املعلومة. والواقع هنا يتفاوت حتديده كثرًيا، فمن 
الناس من يعترب الواقع هو هذه احلصيلة الناجتة عن مجلة العلوم والفنون واالكتشافات 

ف. وبالّتايل، يصبح هذا الناتج هو املولِّد للثقافة، فضاًل عن كونه املوّجه ملسار ومنط واملعار
هذه الثقافة. وهناك من يعتقد أّن الواقع هو ما ميكن لوسائلنا املعرفّية احلّسية أن تدركه. 
وبالّتايل، كّل ما يقع يف مرمى احلواس فهو واقع، وما ليس كذلك فهو من وخّلقات الذهن 

 واقًعا.  وليس
أّما ما تقول به األديان، فيعترب الواقع هو كّل ما يصدق عليه أّنه موجود حقيقة سواًء 
أكان غيبيًّا أم عقليًّا أم حسيًّا. ذلك أّن أّي قيمة أو حقيقة إّنما تنطوّي يف املوجود، من هنا 

ة أو قاعّدكان الوجود هو مصدر ومرجع كّل واقعّية أو واقع. والواقع بالنتيجة، هو منت 
كلّ موجود، إالّ أّنه جوهر احلقيقة، وما من جوهر إالّ ويتمظهر بعوارض من األمور املتحّركة 

 املتغّيرة، واليت منها حصيلة العلوم والفنون واملعارف. 
والسؤال املطروح هو هنا، إىل أّي مدى يتأّثر الواقع باعتباره جوهر احلقيقة بالعوارض 

 أّي مدى تتأثر هذه العوارض باجلوهر )الواقع( نفسه؟ الناشئة واملتحّركة؟ وإىل
وهنا تفرض خصوصّية احلديث حول الثقافة أن نتناول ما هو متغّير يف جمرى الواقع. 
وذلك للتناسب القائم بني الثقافة وبني حراك املتغّيرات. ذلك أّن الثقافة هي حصيلة جممل 

وابط اعة أو ديانة بعينها، فإّنها وخضع للضالعلوم واملعارف؛ وهي حينما تنتسب إىل أّمة أو مج
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العقلّية املنتسبة لتلك األّمة أو الديانة. فيبحث العقل عما هو متوافق مع جوهر وهوّية الديانة 
من معطيات، مّث يقوم ببحث حجم التناسق بني تلك املعطيات ومدى انطباقها على مرجعّية 

 العقل بالثقافة ومرجعّية النّص ما يضفيالنّص، فيما خيّص موضوع األديان. وهكذا يؤمن 
 على الواقع الثقايّف منًطا حياتيًّا معرفّيا خاصًّا. 

إذن، العقل يشّكل مصدر النقد واحلكم، وذلك بالكشف عن األشياء والعالقة بينها، 
وهو بعينه يعيدنا إىل مرجعّية املصدر )النّص(، )الكالم املوحى وامللهم(، لريى طبيعة التطابق 

 األصل والعوارض احلادثة، مّما يعيد اجملموع بتكامله إىل إحداث وتركيز واقع خاّص. بني
 وتكرب وتتعاظم املشكلة حينما تتعارض نوعّية وطبيعة نتائج العلوم واملعارف. 

 وهنا يواجه املسار الديّن، اإلسالمّي األمور اآلتية:
  .حمدودّية اإلنسان يف أصل وجوده ومكّوناته اإلدراكّية واملعرفّية 

  احلاجة إىل استكمال ما حيّققه العقل من معارف مبصدر أو مصادر تضفي عليه
 اليقينّية. 

  .ذهاب البعض إىل ظّنّية النقل 

 وهذه األمور يتسّبب عنها مشكالت يف كثري من األحيان منها:
 مطّية على الناتج املعريّف الثقايّف والفكرّي. غلبة امليول واألهواء والن 
  إضفاء طابع الثابت، بل أحياًنا املقّدس على بعض النتاج البشرّي، والتعامل معه

 وكأّنه موحى أو ملهم. 
وأمام هذه املشكالت خرجت مؤّخًرا دراسات تعترب أّنه علينا الفصل احلاّد بني ما هو 

ام خيارين: إّما التطرق يف اعتماد ما هو إهلّي ونفي النتاج إهلّي، وما هو بشرّي. حبيث إّننا أم
 البشرّي، وإّما علمنة كّل النتاج الثقايّف واملعريّف اإلسالمّي. 

وبني هذين االّتجاهني جاءت القراءة املعتمدة لتعترب أّن أصالة الواقع واحلقيقة تفرض 
ملسعى البشرّي إاّل االجتهاد كون الصواب هو مبقدار االقتراب من هذه احلقيقة، وما على ا
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يف هذا السعي والتجّدد يف قراءة كّل ناتج جديد. وأّن النقل يبقى النرباس اهلادي واملسدِّد 
 حلركة العقل الذي ميتلك مقّومات الربهنة واإلثبات. 

عليه، فإّن عنصر الزمان واملكان مها ثابتان يف أصل اعتمادمها، وإّن كّنا نقّر بطبيعتهما 
 لة واملتغيِّرة، واليت تفرض على الدوام مبدأ التجّدد. السّيا

وعند اشتباك التعارض يف املعطيات تأيت قاعدتا )االّتساق واالنطباق( لتلعبا دوًرا مركزيًّا 
 من خالل جدلّية: العقل، النقل، والواقع بشّقيه اجلوهري والعارض. 

 للعقل دوره احملورّي ، فإنّ فعالّية، تعقُّاًل وعليه، سواءً اعتربنا العقل ذاًتا ماهوّية، أو اعتربناه
يف تشّكل الثقافة اإلسالمّية، وبدونه، فإّن اجلمود النمطّي سيكون هو سّيد املوقف، سواًء 
أكانت هذه النمطّية صادرة عن اعتماد النّص حبرفّيته، أو كانت صادرة عن اعتماد الواقع 

دراته ه يف قمقمها فإّنها تفّرغه من كّل قمبعناه املتبّدل. فكّل حركة متوضع العقل وحتجز
وحمتواه، وتوّقعه بالعجز عن تقومي الواقع، أو تأويل النّص والواقع، وبالّتايل، عن تصحيح أّي 
خلل. إذ تنميط العقل هو فرض على تكييف ذاته وقوامه مبا يتالءم مع تغّيرات الوقائع 

 ة. وأخالقّيات اجتماعّية وسياسّي واالنسياق لغلبة ما تفرضه قوى التحّكم من قيم ورؤى
إّن التشّكل الفعلّي للثقافة اإلسالمّية وإن كان يعتمد على النّص، والواقع،  بكلمة أخرية:

وجمريات الوقائع واألحداث، وغري ذلك... إاّل أّن الدور الفاعل واحملورّي يبقى للعقل الذي 
ألعراف؛ ليقوم بدور املنّظم يلحظ كّل ذلك، ومن ضمن ما يلحظه العادات والتقاليد وا

واملظهِّر لطبيعة الثقافة املعتمدة. وبقليل من العودة لبعض تعريفات الثقافة اإلسالمّية بإمكاننا 
الوصول إىل هذه النتيجة بشكل واضح ومن ذلك: أّن الثقافة اإلسالمّية هي: "احلصيلة 

خالق ومرياث األّمة من قيم وأالعملّية والفكرّية الناجتة عن دراسة وفهم النّصوص الشرعّية 
 . 1اكتسبتها األّمة بالتجارب واحلياة"

 وآخرون يذهبون إىل أّنها الرؤية العقائدّية، أو تصّوراتنا للقيم والتاريخ والفّن والفكر. 
 بكّل األحوال هي حنٌو من الفهم والتصّور، ومها أمران ناجتان عن العقل نفسه. 

                                                           
1  https://islamic-culture1. tumblr. com 
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واستناًدا ملا يعتربه فيلسوف الثقافة بولس خوري، فإّن مقّومات الثقافة هي انتقاالت من 
 الذات للموضوع عن جماالت أربع: 

  .التصّورات واليت تضم الرؤية الكونّية، وموقفنا من التجريبيات 

  ،السلوك والتصّرف وهي عبارة عن جمموع القيم املعيارّية وقواعد السلوك األخالقي
 ج التنظيم العالئقي. ومناذ

  .الصنع واإلنتاج التقن وفاًقا للحاجات 

  .الفّن وهو مجلة أصول، وجمموعة من الرموز املشرية ألمناط وأساليب التعبري 

ويف كّل هذه، يدخل العقل كمفصل حّساس، سواًء أكان العقل املستطلع، أو العقل 
قّدم بصبغة الدين، فإّن العقل يتاملكتشف، أو العقل املبدع. وإذا انصبغت هذه اجملاالت 

كرسول بشرّي توّلد من حضرة الذات اإلهلّية ليجمع بني ما هو مساوّي، وما هو أرضي يف 
  معادلة العيش والثقافة.

  



 حنو ثقافة احلوار بني األديان

82 

  



 االجتماعّي يف تشّكل الثقافة الدينّيةوالُبعد التربوّي 

83 

 تشّكل الثقافة الدينّيةاالجتماعّي يف والُبعد التربوّي 
 عبد احلكيم الغّزاوي الّدكتور

 : يف اإلطار الثقايفّ أّوالً 
 :تعريف الثقافة .1

جاء تعريف "الثقافة" باملعىن االصطالحي على يد اجملمع اللّغوّي بأّنها: "مجلة العلوم 
 . 1واملعارف والفنون اليت يطلب احلذق هبا"

وعّرفها بعض التربوّيني بأّنها: "جمموعة األفكار واملثل واملعتقدات والعادات والتقاليد 
 وطبيعة املؤّسسات االجتماعّية يف واالنتقالواملهارات وطرق التفكري ووسائل االّتصال 

 . 2اجملتمع الواحد"
ب من سلووعّرفها علماء اإلنسان بأّنها: "أسلوب احلياة يف جمتمع ما مبا يشمله هذا األ

 . 3تفصيالت ال حتصى من السلوك اإلنسايّن"
وعّرفها بعض املفكرّين املسلمني بأّنها: "التراث احلضارّي والفكرّي يف مجيع جوانبه 

 . 4النظرّية والعملّية الذي متتاز به األّمة وينسب إليها، ويتلّقاه الفرد منذ ميالده وحّتى وفاته"
افة، واملفّكرون الغربّيون بتحديد املعىن االصطالحي للثقأّما يف الغرب فقد اهتّم العلماء 

" األمريكي بأّنها: "كّل ما صنعته يد W. H. K. Patrick حيث عّرفها "كلباتريك
 . 5اإلنسان وعقله من مظاهر البيئة االجتماعّية"

                                                           
-هـ 1401، عام 2الكويت ط –، مكتبة الفالح 8دراسات يف الثقافة اإلسالمّية، ص  –د. رجب سعيد شهوان وآخرون  1 

 م. 1981
 املرجع السابق.  2 
 . 28العدد العشرون، ص  –مفهوم الثقافة، مقال منشور مبجلة )الفيصل(  –إبراهيم خورشيد  3 
 . 8دراسات يف الثقافة اإلسالمّية، ص  4 
 الكويت.  –هـ دار القلم 1394، عام 1، ط39التربّية املعاصرة. ص  –د. حممود شفشق وآخرون  5 
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 . 1" بأّنها: "هتذيب العقل أو هتذيب اإلنسان"J. Lock وعّرفها "لوك
" بأّنها "ذلك الكّل املعّقد الذي ينطوّي على املعرفة E. Taylor وعّرفها: "تايلور

والعقائد والفّن واألخالق والقانون والعرف والعادات وغري ذلك من القدرات اليت حصل 
  .2عليها الفرد بوصفه عضًوا يف جمتمع"

وخالصة األمر أّن الّتعريفات االصطالحّية للثقافة تعّددت عند فالسفة الشرق والغرب 
 بصور تتقارب يف الفكرة وتتفاوت يف األلفاظ والصياغات. 

تعرف الثقافة بأّنها "نسق معريّف مرّكب، يتضّمن املعتقدات والشرائع واآلداب كما 
ن جمتمع معّين، وّيحّدد له ما ينبغي أيكتسبه اإلنسان من انتمائه إىل … واملذاهب والنظم

 ."لغري من األشياء والظواهر والناسيكون عليه موقفه واّتجاهه وسلوكه، يف مواجهة ا
 وظائف الثقافة: .2

 تعترب الثقافة أساًسا للوجود اإلنسايّن بالّنسبة للفرد واجملتمع الذي ينتمي إليه فهي توّفر
ه  ينبغي أن يكون عليها وال سّيما يف مراحلللفرد صورة السلوك والتفكري واملشاعر اليت

فاق األوىل فالطفل يف بداية حياته يتقّبل الثقافة اليت ينشأ فيها تقبله للهواء فاألسرة ومجاعة الر
 واملسجد أو الكّنيسة كّلها تقّدم له بعض أفكار الثقافة وأساليبها وتنتظر منه قبوهلا وتشرهبا. 

 ساسّية تقوم هبا الثقافة بالّنسبة للفرد، أمّهها:وبصفة عاّمة فإّن مّثة وظائف أ

  .توّفر الثقافة للفرد وسائل إشباع حاجاته النفسّية واالجتماعّية 

  تؤّثر الثقافة يف قيم وعادات الفرد فقد ينشأ الفرد يف ثقافات تشّجع مبادئ االحترام
 والتوقري. 

  توّفر لألفراد تفسريات جاهزة لطبيعة الكون وأصل اإلنسان ودوره يف الكون وغالًبا
 ما تكون هذه التفسريات غيبّية أو علمّية. 

                                                           
 النادي األديب بالرياض.  – ـه1399، طبعة عام 16ثقافة املسلم يف وجه التيارات املعاصرة ص  –د. عبد احلليم عويس  1 
 هـ، دار الكاتب العريب مبصر. 1387، طبعة عام 189علم االجتماع ومدارسه، ص  –د. مصطفى اخلشاب  2 
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  توّفر لألفراد املعاين واملعايري اليت ميّيزون يف ضوئها بني األشياء واألحداث داخل
 بيئتهم أو جمتمعهم الذي يعيشون فيه. 

 اد أو ما يسّمى بلغة علم النفس باألنا فمن املسّلم به أّن األنا تّنمي الضمري عند األفر
 غري فطرّية وهي تنشأ لدى األفراد بفعل الثقافة. 

  تّنمي يف الفرد الشعور باالنتماء والوالء للجماعة اليت ينتمي إليها وكذلك لإلقليم
عند  ءالذي ينتمي إليه والوطن الذي ينتمي إليه وقد يشتّد هذا الشعور باالنتما

 األفراد إذا اشتّدت عزلتهم. 

 تعّرف اإلنسان على املواقف اليت ميكن أن تواجهه وتقّدم له طرًقا ملعاجلتها 

  تعّلم اإلنسان كيف يدرك األشياء حيث حتّدد له النافذة اليت يطّل منها على العامل
 كما أّنها تقّرر له كيف سيكون تطّوره يف مقام معّين ويف حالة معّينة. 

 ز اإلنسان وتفتح له أهداًفا معّينة وخربه هبا بطريق غري مباشر. حتّف 

  .مرّكب من مرّكبات شخصّية اإلنسان 

  .تكّون الثقافة للفرد ضابًطا اجتماعّيا يسّير سلوكه بطرق معّينة 

  ُتكسب الفرد اّتجاهات السلوك العاّم باعتباره عضوا يف جمتمع قومي يتمّيز بسمة
 ة. دينّية أو خلقّية معّين

  ُتكسب الفرد القدرة على التفكري عن طريق نشاطه وجهده وتفاعله مع الثقافة اليت
 يعيش فيها عن طريق اكتسابه معانيها. 

 وبذلك فإّن الثقافة وخدم اإلنسان بثالث طرق:

  .التكّيف ككائن بيولوجّي مع بيئته الطبيعّية 

  تقّدم له نظاًما من السلوك املعّين واالّتجاهات يستخدمه يف عالقته مع أخيه
 اإلنسان ومع حاجاته ومع نفسه. 

  .إّنها تؤّكد استمرار اجلماعة وتالحم أفرادها بعضهم مع بعض 
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 أمّهّية دراسة الثقافة: .3

 ّن التربية ال تنفصل عن النظام العاّم للمجتمع الذي تنّظمه عناصر الثقافة، فالثقافة تنتقلإ
جيل آخر عرب التربية عن طريق التعّلم واالكتساب، والتعليم والتدريب وتتضح  إىلمن جيل 

 من املالحظات اآلتية: (Culture) أمّهّية دراسة الثقافة

مع املعاصر ايّف يساعدنا على التكّيف كأفراد يف حياة اجملتإّن فهمنا لديناميكّية التفاعل الثق
 الشديدة التعقيد، كما يفيدنا فهم التغّيرات الثقافّية يف التعّرف على طبيعة العامل الذي نعيش

فيه مّما يؤّثر على اختيارنا يف املستقبل لإلطار االجتماعّي والثقايّف الذي نرتضيه ألنفسنا، 
ّيات التخطيط للمستقبل، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى وبالتايل يؤّثر يف عمل

 اجملموع. 

ه من اجه يف اإلحساس مبا ميكن أن نوقد تفيدنا دراسة الثقافة وطبيعة التغّير الثقايّف
هتها ومنع حدوثها، أو على األقّل نعّد أنفسنا ملواج قائهاالّتمشكالت يف املستقبل، فنسعى 

 باحللول الشاملة. 

ّية هم الثقافة والتغّير الثقايّف جيعل املعّلم أكثر قدرة على فهم وتفسري املطالب التربوإّن ف
يف جمال املدرسة، فهو مطالب بتبسيط هذه الثقافة وتفسريها وحتليلها ونقلها وجتديدها، أو 
على األقّل مطالب بأن يشترك يف هذه األدوار مجيًعا حبكم مهّمته ولن ُيمكنه ذلك إاّل إذا 

 م ديناميكّية هذه الثقافة وطبيعتها. فه

إّن دراسة الثقافة تربز حقيقة مفادها أّن الثقافات تتنّوع بتنّوع األمم واجلماعات العرقّية 
وسائر التجّمعات األخرى بني الناس، فكّل أّمة تفّكر بطريقة خمتلفة نوًعا ما عن غريها، 

ة الفرنسّية ثقافة العربّية خمتلفة عن الثقافوتستخدم رموًزا متباينة إىل حدٍّ ما خاّصة هبا، فال
والثقافة األمريكّية، وكّل ما يسعى إىل تصنيف الثقافات بتعميمات كّلّية حول السلوك 

 اإلنسايّن سوف يتعّرض جملاهبة أولئك الذين يتمّسكون باخلصوصّية الكامنة يف اجملتمعات. 
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 عالقة الثقافة بالتربية: .4

إّن اإلنسان هو صانع الثقافة، وهو حاملها وناقلها من جيل إىل جيل، والثقافة مبجّرد 
وجود الفرد يف إطارها تصبح حمّددا ملزًما له يف سلوكه، فهو مضطّر لإلميان مبعتقدات 
اجلماعة، ومضطّر لالعتراف بقيمها، وملزم الّتخاذ مهنة من املهن املمكنة واملتاحة فيها، وال 

عقاب االجتماعّي من خالل عملّيات الضبط االجتماعّي اليت قد تصل إىل حد النبذ ُيعرض لل
االجتماعّي، أو الّرفض االجتماعّي، لذلك اهتّمت اجملتمعات بنقل وتوضيح وتبسيط هذه 
الثقافة إىل أجياهلا املتعاقبة لتوجيه وحتديد منط الشخصّية اإلنسانّية اليت يرغبها جيل الكبار 

 ر وهي املسؤولّية األوىل للتربية يف أّي جمتمع. من جيل الصغا
التربية هي الوسيلة األساسّية اليت حتّقق هبا وظيفة الثقافة بشقّيها من حمافظة على التراث 
الثقايّف وتعزيز له، من خالل هذه العملّية يتحّقق االستقرار الثقايّف وتثّبت الثقافة أصالتها 

ظروف ّقق للثقافة استمراريتها أي خربهتا على مواجهة الووظيفتها، وبالتجديد الثقايّف يتح
 املتغّيرة واالستجابة هلا، وقدرهتا بالتايل على أن جتّدد نفسها بنفسها فُيكتب هلا البقاء. 

وحتافظ التربية على الثقافة عن طريق تأكيد عناصرها يف النفوس وإضفاء صفة القدسّية 
افظة إىل عناصرها يف نفوس أبناء اجملتمع كاّفة، واحمل عليها، وعن طريق تنمية النظرة النقدّية

 على الثقافة يف اجملتمعات املختلفة والبدائّية. 

قامت التربية بدور التثقيف منذ أقدم العصور عن طريق املشاركة والتقليد غري أّن تضّخم 
انتشار والثقافة التدرجيي يف احلجم واالتساع والعمق، وعدم إمكانّية نقلها إىل األبناء 

التخّصصات املتنّوعة، وانشغال األبوين أوجب احلاجة إىل طائفة متخّصصة يف تنظيم ونقل 
التراث الثقايّف لألجيال الناشئة، فكان املعّلمون هم املندوبون املوّكلون عن اجملتمع يف تعليم 

 األجيال الناشئة التراث الثقايّف. 

 التربية:بعض املالحظات اليت تدل على عالقة الثقافة ب

  .املؤّسسة التربوّية هي عامل من عوامل التثقيف الرمسّية لنقل التراث الثقايّف 
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  العملّية التربوّية نفسها هي أحد العناصر الثقافّية أو هي بذلك اجلزء املصقول من
 ثقافة شعب معّين. 

  .العملّية التربوّية هي أحد جوانب تعزيز التراث الثقايّف 

  .التربية تساعد على التغيري من خالل إضافة خمترعات حضارّية جديدة 

  .التربية تقوم بعامل التوعية يف اجملتمع بناًء على ما لدى اجملتمع من تراث 

  .التربية هي الوعاء الذي حيتوّي على املضمون الثقايّف لفئة معّينة 

رادفة للشخصّية ّنسبة للمجتمع مفإذا كانت الثقافة بالّنسبة للفرد مرادفة لشخصّيته، وبال
القومّية فإّن معىن ذلك أّنه ال وجود للثقافة بدون التربية، وذلك ألّن من مسات الشخصّية 

 النمو، وال يوجد منّو بدون تربية. 

التربية هي وسيلة اجملتمع يف حتقيق فردّية املواطن ومجاعته، فهي تعمل على تنمية قدرات 
 ة، وهتذيب ميوله وصقل فطرته للعيش والتكّيف مع البيئة احمليطةالفرد وإكسابه مهارات عاّم

 ويتّم ذلك عن أحد طريقني، التربية الرمسّية وغري الرمسّية. 
 ثانًيا: الثقافة اإلسالمّية:

 تعريف الثقافة اإلسالمّية: .1
شرائع نسق معريفّ مرّكب، يتضّمن املعتقدات وال"ميكن أن نعّرف الثقافة اإلسالمّية بأّنها: 

اإلسالمّية، يكتسبه اإلنسان املسلم من انتمائه إىل جمتمع … واآلداب واملذاهب والُنظم 
 إسالمّي معّين، وحيّدد له ما ينبغي أن يكون. 

ومن أحد تعريفات الثقافة اإلسالمّية: "العلم مبنهاج اإلسالم الشمويّل يف القيم، والنظم، 
الفكر، ونقد التراث اإلنساينّ فيها "هو أفضل تلك التعريفات وأقرهبا إىل الصواب، الشتماله و

 على موضوعات علم الثقافة اإلسالمّية الرئيسة. 
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 أدوار الثقافة اإلسالمّية: .2
تتمّيز الثقافة اإلسالمّية بالُقدرة على تقدمي احُللول مُلشكالت العصر، ألّن الدين اإلسالمّي 

كّل زمان ومكان، وبالتايل فإنًَّ أّي ُمشكلة ترُبز على السطح فإّن اإلسالم لديِه احُللول صاحلٌ ل
 الشافية والكافية هلا، سواء كانت هذه املشاكل اقتصادّية أم اجتماعّية أم سياسّية. 

الثقافة اإلسالمّية ُتكِسُب الشخصّية اإلسالمّية امُلرونة والُقدرة على التكّيف مع معطّيات 
ياة، كما أّنها أيًضا متنحنا التوازن؛ ألّن شريعتنا هَي شريعٌة متوازنة جتّمع بني احلاجات احل

الروحّية واحلاجات املاّدّية، فليَس يف الدين حجر على اإلنسان أو تضييق على ُحرّيته، بل 
فة اهَو ديٌن فيِه من التنّوع ما جيعلُه الّدين الفطرّي الذي يتناسُب مع الناس مجيًعا. الثق

اإلسالمّية هيَ ثقافة ُمعتدلة وتقف وسًطا بني الثقافات، بني اإلفراط والتفريط، وألنّ الوسطّية 
منهُج اإلسالم فقد جاءت الثقافة اإلسالمّية ُمتماشية مع أصل الدين وفكرِه القومي، والثقافة 

فكرّي أو اإلرهاب لاإلسالمّية ُتخّرج أجيااًل ُمعتدلة التفكري بعيدة ُكلًَّ الُبعد عن التطّرف ا
 ا. الذي ينتج تبًعا لألفكار اهلّدامة واملتطّرفة، واليت يترّبأ منها اإلسالم وأهُله وينبذواها قلًبا وقالبً 

االّتجاه الذي ينبغي أن يعتمد يف تعريف الثقافة اإلسالمّية ويف تدريسها يف املرحلة 
مام، ويرى أصحاب هذا االّتجاه اجلامعّية هو االّتجاه الذي مل يكن له حّظ واسع من االهت

أّن الثقافة اإلسالمّية علم إسالمّي جديد له موضوعاته اخلاّصة، ومنهجه اخلاّص، ومصادره 
اخلاّصة، وطابعه اخلاّص الذي ميتاز به عن سائر العلوم اإلسالمّية األخرى، وذلك لألسباب 

 التالّية:
  بياًنا ملنهاج اإلسالم الشمويّل يف أصوله التصّورّية عن الوجود والكون واإلنسان

واحلياة، ويف خصائصه املمّيزة له من سائر الثقافات، وفيما ينبثق عنه من قيم ونظم 
 وفكر. 

  .نقًدا للثقافات األخرى يف تلك األصول واجملاالت 
  .مقارنة بني اإلسالم وتلك الثقافات، لبيان كمال اإلسالم ونقصااها 
  .دفًعا للشبهات املثارة حول اإلسالم عقيدة وشريعة وسلوًكا ومنهج حياة 
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  :معاجلة حلاضر املسلمني الثقايّف من خالل 
  .تشخيص هذا احلاضر 
  .تصحيًحا ملا فيه من أخطاء 
  .إبراز مناذج التجديد الصحيحة 
 زو املوّجه إليه. كشف الغ 

 العالقة بني الثقافة والدين: .3

هناك وجهان أساسّيان من العالقة ألمّهّيتهما يف مضمار حتديد معىن الثقافة وحتديد نظام 
 اشتغاهلا:

ميّثل الدين يف مستوى أّول ثقافة كاملة لشعب أو أّمة أو حضارة، ال يتعّلق األمر هنا 
وقيم فحسب، بل أساًسا مبا هو كيان جمّسد  بالدين من حيث هو جمموعة نصوص وتعاليم

يف طقوس اجتماعّية وتقاليد وأفعال ميارسها الناس أيًضا، أّي من حيث صريورته نظاًما من 
املمارسات املاّدّية قد يقدم مسافة ما واقعّية بني وضعه النظرّي يف نصوص وبني طريقة 

 ملديّن.شًرا يف حقل اجتماعهم ااستيعابه والتعبري عنه من طرف املؤمنني به تعبرًيا مبا
حيتسب الدين ثقافة من واقع كونه يعّبر عن رؤية للعامل: للطبيعة، والوجود، واإلنسان؛ 
ومن واقع كونه يقّدم تصّوًرا لبناء اجملتمع اإلنسايّن على حنو يغّطي أحياًنا أدّق تفاصيل هذا 

ت عقيدة ّية... اخل. فليس يهّم إن سعاجملتمع: اقتصاديًًّا، وسياسيًّا، وأخالقًيا، وأحوااًل شخص
ما إىل بناء )أّمة روحّية( شأن املسيحّية أو إىل بناء )أّمة اجتماعّية وروحّية( شأن اإلسالم، 
بل األهّم أّنها قامت على تعاليم ُرمست للمنتسبني إليها وخوم اجلائز ووخوم املمنوع، وقذفت 

 رمة للفكر والسلوك، وأفكاًرا حتّولت إىليف )روعهم( اجلمعّي مبادئ حتّولت إىل قواعد صا
عقائد راسخة ال تقبل املراجعة يف جانبها الالهويّت حّتى وإن كانت تقبل بعض التغيري يف 

 اجلوانب املّتصلة مبيدان االجتماع املديّن. 
الدين هنا ثقافة بوصفه منًطا من املعرفة بالوجود )الطبيعّي واالجتماعّي(، خيتلف يف 

ادئ عن سواه من أمناط املعرفة األخرى كالعلم، والفلسفة، واألسطورة، األسس واملب
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وسواها. الدين له مسّلماته اليت ال يقوم اإلميان داخل نظامه بغري اإلقرار هبا، وله طريقته 
اخلاّصة يف بناء أحكامه حيث ال تفهم قضاياه وأحكامه بغري ربطها بنمط االستدالل فيه... 

 إخل. 
فه منًطا )مغلًقا( من الطقوس والشعائر والقيم، أّي طريقة ثابتة املالمح الدين ثقافة بوص

يف ممارسة احلياة ويف بناء االجتماع وإعادة إنّتاجه، وهو ميّثل يف احلالني بنية عقلّية كاملة 
للمجتمع، باملعىن األنثروبولوجي الكامل للكلمة، أّي منًطا من التفكري والسلوك يكتسب 

 ّصا ميتنع فهمه أو تعليله مبعزل عن شبكة املعاين والدالالت اخلاّصة به. منطًقا ذاتًيا خا
الدين ميّثل يف مستوى آخر من العالقة عاماًل من العوامل األساسّية يف تعبئة ثقافة ما، 

 وشحنها بالرموز واملضامني واملطالب، وتشكيل حقلها اخلاّص داخل االجتماع املديّن. 
، شأنه يف احلالة األوىل، بل عنصر يف بناء هذه الرؤية اليت قد الدين هنا ليس رؤية للعامل

ال تكون رؤية دينّية بالضرورة، وإّنما حيتمل أن تكون رؤية اجتماعّية أو قومّية أو سوى 
 ذلك. 

تفرض ضغوًطا سياسّية واجتماعّية على شعب أو مجاعة وتتم تعبئة اخليال اجلماعي برموز 
حلقل الثقايّف أن يعيد التوازن إىل الذات، ويشحنها بالقدرة وقيم من شأن استثمارها يف ا

على األداء األفعل واألمثل. وهذا ما يفسر ملاذا جيري استدعاء الدين عند كّل أزمة اجتماعّية 
أو وطنّية، وملاذا يكاد التعبري الثقايّف مييل إىل توطني الرموز الدينّية وإىل إفساح اجملال أمامها 

 واجهة. لتشكيل خطاب امل

الفارق بني وجهّي هذه العالقة )بني الدين والثقافة( ال جيوز أن خنطئ قراءته: ميّثل الدين 
يف احلالة األوىل معرفة أو منًطا من إدراك العامل، بينما هو ميّثل يف احلالة الثانية طاقة لشحن 

)احلالة( األوىل،  احلقل الثقايّف بأسباب الفعالّية يف جملس صراعي. إّنه بنية ونسق كامالن يف
بينما هو عنصر داخل بنية أمشل يف الثانية )ثقافة سياسّية، ثقافة وطنّية، ثقافة قومّية، ثقافة 
إنسانّية...(؛ ووعي هذا الفرق بني احلالتني ممتنع من داخل نفس املقاربة املنهجّية، أو هو 

وىل إىل فهم العالقة األ حيتاج إىل تنّوع منهجي يناسب تنّوع أحوال العالقة. وهكذا، حيتاج
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، ويقرأ منطقي يسرب أغوار النظم الدينّية يف املعرفة، وحيلل بنية االستدالل فيها –حتليل معريّف 
ثقايّف  –مسّلماهتا ولغة اخلطاب فيها، فيما حيتاج فهم العالقة الثانية إىل حتليل سوسيو 

  يف بناء الثقافة. ر القول الدينّ ينصرف إىل الكشف عن العوامل التحتّية اليت تدفع إىل استثما
 ثالًثا: على املستوى التربوّي:

 :معىن التربية .1

للتربية دوٌر مهمٌّ يف حياة اجملتمعات والشعوب، فهي عماد التطّور والبنيان واالزدهار، 
وهي وسيلٌة أساسّية من وسائل البقاء واالستمرار، كما أّنها ضرورٌة اجتماعّية هتدف إىل 
تلبية احتياجات اجملتمع واالهتمام هبا، كما أّنها أيًضا ضرورٌة فردّية من ضرورات اإلنسان، 

 تكّون شخصّيته وتصقل قدراته وثقافته ليكون على تفاعل وتناسق مع اجملتمع احمليط به فهي
ليسهم فيه بفعالّية، ومن هنا شغلت التربية الكثري من الباحثني والّدارسني على مّر العصور، 

 وكان هلا قدٌر ال ُيستهان به من الدراسة والتحليل. 
ّم األفعال ئته اليت يعيش فيها. هي عملّية تضعملّية التكّيف أو التفاعل بني الفرد وبي

والتأثريات اليت تستهدف منّو الفرد يف مجيع جوانب شخصّيته، وتسري به حنو كمال وظائفه 
عن طريق التكّيف مع ما حييط به، وما حتتاجه هذه الوظائف من أمناط سلوك وقدرات. 

كوين فة، وخلق القابلّيات، وتفالتربية هي العمل املنسًَّق املقصود اهلادف إىل نقل املعر
 اإلنسان، والسعي به يف طريق الكمال من مجيع النواحي وعلى مدى احلياة. 

 أمّهّية التربية: .2
تربز أمّهّية التربية من خالل إعداد املواطن الصاحل، واليت ُتعّد من أهّم أهداف التربية قدمًيا 

 وحديًثا، حيث هتتّم التربية بـ:
 ن وجسده وأخالقه ليكو وانفعاالتهفكر اإلنسان وأحاسيسه الوصول إىل التوازن ب

 مواطًنا صاحًلا متفًقا مع نفسه ومع اجملتمع. 
  تأهيل الفرد دينّيا ودنيويًّا، حيث توّجهت التربية مع التطّور الزمن للتوّجه الديّن

 والروحايّن لدى األفراد، مع األخذ بعني االعتبار احلاجات اإلنسانّية والدنيوّية. 
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  تعليم الفرد وتدريبه على كيفّية العمل وكسب الرزق، كواها العملّية اليت تؤهل
 متكّيفا مع البيئة احمليطة به. الفرد للحياة وجتعله 

  نقل األمناط السلوكّية واحلفاظ عليها من دون تغيري من جيل إىل آخر، كما يف
األمناط احملافظة من التربية، واليت كانت التربية فيها تأخُذ منحى حمافًظا يهتم 

 بالعادات والتقاليد. 

 قافّية تماعّية والثهدف تنموّي للمجتمع ككّل جبميع النواحي االقتصادّية واالج
 والسياسّية. 

  ،أهداف علمّية تركز على نقل العلوم واملعارف لطاليب العلم، وإلعداد املتعّلم عقليًّا
وتعليمه طرق التقّصي عن احلقائق واملعلومات، وطرق حل الفرد ملشكالته بأسلوب 

 علمّي. 
لعقول، بل على تكوين  امبعىن آخر مل تعد التربية تعتمد على التلقني ووخزين املعلومات يف

العقول لتفّكر تفكرًيا علميًّا سليًما. تكوين أفراد وجمتمعات دميقراطّية فيكون الفرد منفتًحا 
عقلًيا يف فكره وآرائه يف اآلخرين، فيتعّلم منها، ويضيف إليها، ويدرك حقوقه وميارسها، 

 دميقراطّي. فصالح الفرد يؤّدي إىل صالح اجملتمع، ويتكّون بالنهاّية جمتمع 

 أبرز أهداف التربية:  .3

 أهداف التربية بالتايل: اختصارلعلنا نستطيع 

  هدف تقّدمي حيث أّنها غاّية حبد ذاهتا؛ ألّنها تؤّدي إىل منّو الفرد، إذ أّن النمّو
 عملّية مستمّرة وكذلك التربية. 

 مّية، هذا وهدف وطّن وقومّي، فالتربية وسيلة لتقوية الشعور بالوحدة الوطنّية والق
 الشعور النابع من وحدة اللغة والتاريخ واجلغرافيا وآمال املستقبل وطموحاته. 

ع يستطيع النظام التربويّ أن يلعب دوًرا فاعالً وكبرًيا يف بناء الشخصّية اإلنسانّية، ويستطي
حتصني هذه الشخصّية وجعلها جتاوز العقبات واملشكالت اليت ميكن أن تواجهها، حيث 
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يعمل على تصليب الفرد، وتعزيز قدراته العقلّية والفكرّية الستثمارها بشكل صحيح وسليم 
 يف خدمته وخدمة اجملتمع. 

إّن ما ميكن أن يقّدمه النظام التعليمّي من تعليم نوعّي مينع وقوع الشطط يف مسرية 
احلياة  طريقالطالب، ويساعد الطالب على مواجهة املشكالت وقضايا التخّلف، وينري له 

ى الدوام ليه اجملتمع. والنظام التربوّي يشكل علإ بناء املستقبل وحيّقق ما يصبو ويسهم يف
للمجتمعات من االحندار والضياع، وميلك مفاتيح العديد من املشكالت على  األمانصّمام 

 ليه كّلما واجهتها احملن واملصاعب،إالصعيد الفردّي واالجتماعّي، وباتت الدول تلجأ 
 راقيه وهادفه.  أداةفالتربية إجناز إنسايّن بيد اإلنسان وهي 

إّن غياب التعليم بالنوعّية اجلّيدة واستمراره هبذا الشكل يؤّدي إىل كارثة حمّققة، وقد 
تتعّدد هذه الطرق إىل حافة هذه الكارثة، فالتعليم الذي من املفترض أن يساعد على 

و ذاته مشكلة معّقدة، تضاف إىل مشكالت مشكالت الشباب وقضايا التخّلف يصبح ه
التخّلف األخرى، كالفقر واملرض واالستبداد اليت تضرب اجملتمعات، والتغيري االجتماعّي 
الذي هو أحد خواص األلفّية الثالثة، يعن أنّ القيم واملؤّسسات والعالقات االجتماعّية عرضة 

ولوجّية اجليل، وهو نتاج الثورة التكنللتغّير والتحّول والتبّدل عّدة مّرات يف حياة نفس 
ة الثالثة، اليت تعتمد على املعرفة العلمّية املتقّدمة، واالستخدام األمثل للمعلومات املتدّفقة بوتري

سريعة، والذي سيتضاعف كّل سبع سنوات فاجلميع سيتأّثرون، وإاّل دامههم قطار التغيري، 
ن خالل ا كانا مسّلحني بنوع من التفكري واملعرفة، موال ميكن للفرد واجملتمع أن يتكّيفا إاّل اذ

 ما يفرزه النظام التربوّي. 
 دور التربية يف إكساب القيم والسلوك: .4

 :ميكن إمجال أهّم أدوار التربية يف إكساب القيم والسلوك مبا يلي

  تبدأ احلالة التربوّية واللبنة األساسّية للتربية والسلوك الثقايّف من األسرة، وتبدأ
املسؤولّية العظيمة والكبرية لبناء شخصّية الطفل؛ النفسّية والعقلّية، وباالستعدادات 
املناسبة هلا من خالل قنوات األحاسيس احملّددة، السمعّية والبصرّية والشّمّية 
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والذوقّية، اليت تتطّلب سالمة مؤّدياهتا أاّل وهي األذن والعني واألنف واللسان. وهنا 
لفطرة أمّهّية بالغة لتحقيق التربية الصاحلة من خالل املعلومة لعامل االكتساب وا

والسلوك الصاحل. لذا يتطّلب اهتمام الدولة واجملتمع باألسرة وبنائها من خالل 
وسائل اإلعالم واملؤّسسات الصّحّية والتربوّية والثقافّية، واحليلولة دون حدوث 

ة واملرئّية واملقروءة، أو اإلعاقة اإلعاقة الفكرّية عن طريق وسائل اإلعالم املسموع
الصّحّية عن طريق عدم توّفر املؤّسسات الصّحّية املناسبة واملطلوبة، أو اإلعاقة 
التربوّية والثقافّية السليمة عن طريق عدم وجود ما يناسب من املؤّسسات التربوّية 

 والثقافّية. 

 سرة واجملتمع بني الفرد واأل احليلولة دون وقوع ازدواجّية ثقافّية وتربوّية، والتناقض
والدولة، وذلك باّتباع أفضل األساليب اإلنسانّية للحيلولة دون خلق الصراع 
والكراهّية والعنف، حّتى يصل الفرد من خالله إىل تدمري ذاته أو شخصّيته، مّما قد 

ستقرار ايؤّثر على أسرته املاّدّية واملعنوّية، وقد يؤّثر حّتى على اجملتمع كما يؤّثر على 
 اجملتمع ومتاسكه، وقد يتعّدى إىل مستقبل اجملتمع فيهّدده. 

 االهتمام باألساليب التقوميّية، اليت باإلمكان التأثري إجيابًيا على الفرد واألسرة، وتقومي 
 أساليب التربية اليت تتواصل مع التربية املدرسّية. 

  االهتمام بتنمية القدرات التربوّية والثقافّية لدى الكادر التدريسّي على كّل
املستوّيات وكّل املراحل الدراسّية، وبناء روح التعاون بني الطالب واملدرسة أو 
اجلامعة وحّتى بلوغه اخلوض يف مهامه أو مسؤولّياته الوظيفّية املستقبلّية، ويف هذا 

 وامليداين أمّهّية بالغة.  اجملال فإّن للتدريب النظرّي

  إجناز املؤمتّرات والندوات الفاعلة اليت تؤّدي باألسرة واجملتمع واملؤّسسات إىل
 أساليب احللول الناجحة، من خالل االستنتاجات والتوصّيات املناسبة. 

  قيام وسائل اإلعالم باالهتمام بالشخصّيات املؤّثرة يف اجملتمع واألسرة، وذلك من
اءات اليومّية، لعرض اإلجنازات العلمّية والعملّية والسرية الّذاتية، مّما يتيح خالل اللق
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لألسرة وأفرادها إىل االقتداء هبم وتقومي تربيتهم، وحّتى إجراء مقابالت 
للشخصّيات الدينّية احملّببة للمجتمع، مّما ُيسّهل على الدولة واجملتمع تقومي السلوك 

 تجربة الّذاتية للشخصّية، وهنا بدوره يشّجع علىالتربوّي واكتساب الثقافة وال
 يسّبب ارتكاب اجلرائم.  عمااالبتعاد 

  فتح أوقات مناسبة ومطّولة لتبادل اآلراء بني خنبة من األدباء ورجال الدين واملثّقفني
والكّتاب وحّتى خمتلف شرائح الفّنانني، وفتح احلوارات بينهم وبني اجلمهور أو 

لندوات واملؤمتّرات املفتوحة وعرضها عن طريق قنوات التلفاز اجملتمع، عن طريق ا
واملذياع والصحف... اخل، لتحقيق أقوم أسلوب تربوّي حضارّي وتبادل ثقايّف، 

جتمع بني النظرّية  Mass Culture من شأاها أن تبّث روح ثقافة اجلماهري
 والتطبيق امليداين، بأقَوم السبل املشّوقة. 

 :ربية اإلسالمّيةخصائص وممّيزات الت .5

تستمد التربية اإلسالمّية خصائصها وممّيزاهتا من خصائص اإلسالم وممّيزاته، ذلك ألّن 
العالقة بني اإلسالم والتربية اإلسالمّية عالقة وثيقة، فاإلسالم دين يقوم على العقيدة الراسخة 

ري والنظر التفك وعلى العبادة اخلالصة هلل، وهو دين يدعو إىل األخالق الكرمية وحيث على
ويدعو إىل العلم والعمل، وميكن تلخيص خصائص التربية اإلسالمّية اليت متّيزها عن غريها 

  :من األنظمة التربوّية مبا يلي

  تربية رّبانّية: ألّن مصدر التربية يف اإلسالم هو اخلالق سبحانه وتعاىل، وما ورد عن
ة التوّجه، مال، فهي رّبانّية املصدر، إهلّيالنيّب صّلى اهلل عليه وسّلم، ومن هنا يأيت الك

حاجاته و يقينّية العلم، منّزهة عن اخلطأ البشرّي، وفيها التوافق مع قدرات الفرد
ذين البشر ال إعدادللتربية فهي من  األخرىّما املصادر أواستعداداته الفطرّية، 

 يعتريهم القصور والنقص. 
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  تربية مشولّية: حيث مل تغفل النصوص الشرعّية رعاية أّي جانب من جوانب
الشخصّية اإلنسانّية، وتتمّيز بأّنها تشمل أهداًفا قريبة تتحّقق يف احلياة الدنيا وأهداًفا 

 بعيدة تّتصل بالعمل لآلخرة. 

 تربية جتمع بني التوازن والوسطّية: فهي تلّبي حاجات الفرد حبيث ال يطغى جانب 
من  االنسجامعلى آخر، فلكّل جانب نصيبه من الرعاية واالهتمام الذي حيّقق له 

وال تفريط، وتشمل التوازن بني الفرد اجملتمع، والتوازن بني العمل من  إفراطغري 
ِخَرَة َواْبَتِغ ِفيَما آَتاَك اللهُه الدَّاَر اآل﴿ أجل الدنيا والعمل من أجل اآلخرة، قال تعاىل:

. كما تدعو إىل الوسطّية يف كّل شيء، قال تعاىل: 1﴾َنِصيَبَك ِمَن الدُّْنَيا َواَل َتنسَ 
 . 2﴾َوالهِذيَن ِإَذا َأنَفُقوا َلْم ُيْسِرُفوا َوَلْم َيْقُتُروا َوَكاَن َبْيَن ذَِٰلَك َقَواًما﴿

 تربية جتمع بني الثبات واملرونة: أّن ما تتمّيز به التربية اإلسالمّية مجعها بني الثبات 
واملرونة، ففيها الثبات فيما ُيخّلد ويبقى واملرونة فيما ُيخّلد ويتطّور، وهي هبذا 
تتمّيز عن األنظمة التربوّية اجلامدة واألنظمة التربوّية اليت تتطّور وتتغّير باستمرار 

د فيها شيء ثابت، ونتيجة ملا يف هذه التربية من ثبات فهي حتتفظ بأصوهلا وال يوج
ثابتة ال تتغّير، ونتيجة ملا فيها من مرونة فهي تتفاعل مع غريها من األنظمة التربوّية 

 منها ما يالئمها ويتكّيف معها.  فتأخذ

 قدرات  ةتربية متدّرجة: تعتمد التربية اإلسالمّية التدّرج كأساس نفسّي يف تنمي
الفرد املختلفة، والتدّرج يف التربية يفيد يف تسهيل عملّية تعديل السلوك وتغيري 

 العادات غري املرغوبة. 

 لزامّية: التطبيق واملمارسة العملّية من أهّم غايات العلم يفإتربية عملّية تطبيقّية و 
 إلميانا اإلسالم، والذي يستقرئ آيات القرآن الكرمي جيد الوضوح يف عملّية ربط

                                                           
 .77سورة القصص، اآلية القرآن الكرمي،  1 
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ْوِس ِإنًَّ الًَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصًَّاِلَحاِت َكاَنْت َلُهْم َجنًَّاُت الِفْردَ ﴿ بالعمل، قال تعاىل:
 . 1﴾ُنُزالً 

  ذّية، يؤاَخت الدينلزامّية: فالتربية يف اإلسالم جزء رئيسّي من الواجباإهي تربية 
 الفرد على تركها كما يثاب على فعلها. 

  إنسانّية متكاملة: فمضمواها وغاياهتا أن حييا اإلنسان سعيًدا ويفوز بالنعيم تربية
َوَلَقْد َكرَّْمَنا ﴿ املقيم، فاإلنسان يف التربية اإلسالمّية خملوق متمّيز ومكّرم، قال تعاىل:

َناُهْم َعَلٰى َكِثرٍي مِّمَّْن لَبِني آَدَم َوَحَملَناُهْم ِفي الَبرِّ َوالَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مَِّن الطهيَِّباِت َوَفضَّ 
 . 2﴾َخَلْقَنا َتْفِضيالً 

  تربية تتمّيز باإلجيابّية والقدوة: تنسجم التربية اإلسالمّية مع فطرة اإلنسان ومع عقله
وجسمه ووجدانه، وجتعله إنسانا فاعاًل يف احلياة، وعنصًرا خّيًرا دائًما، وتتمّثل هذه 

لًََّقْد ﴿ الرسول صّلى اهلل عليه وسّلم، قال تعاىل: اإلجيابّية يف القدوة العظمى وهو
 . 3﴾َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللًَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ 

  تربية واقعّية وعلمّية: واقعّية لكون تصّورها للكون واحلياة واإلنسان تصّور ينطلق
ّي، لمن الواقع، فالعقائد واألخالق والتشريعات اليت تقوم عليها راعت الواقع العم

ومن أبرز دالئل الواقعّية يف الشريعة اإلسالمّية، التيسري ورفع احلرج وسّنة التدّرج، 
ن ﴿ وهي علمّية ألّنها تتوّلى العلم، واحلث والتفكري اهتماما كبرًيا، قال تعاىل:

 .4﴾َوالَقَلِم َوَما َيْسُطُرونَ 
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  وجه إىل اجلميع ومل يتربية عاملّية: تأيت العاملّية يف اإلسالم من كونه جاء من أجل
ِشرًيا َوَما َأْرَسلَناَك ِإاّل كاّفة لِّلنَّاِس بَ ﴿أّمة من األمم يف عصر من العصور قال تعاىل: 

 . 1﴾َوَنِذيًرا

 القيم ومعناها يف التربية اإلسالمّية: .6
يعّرف علماء االجتماع والتربية القيم بأّنها: حمّكات ومقاييس حنكم هبا على األفكار 
واألشخاّص واألشياء واألعمال واملوضوعات واملواقف من حيث حسنها وقيمتها والّرغبة 
 هبا، أو من حيث سوئها وعدم قيمتها وكراهّيتها، أو يف منزلة معّينة ما بني هذين احلّدين. 

ة القيم يف حياة الفرد واجملتمع طبًقا للثمن الذي يقّدمانه من الوقت واملال وتتحّدد منزل
والنفس، ويعتمد مستقبل أّي جمتمع على القيم اليت خيتارها أكثر من اعتماده على تقّدم 
التكنولوجيا. إّن علماء اليوم يرّكزون على دور الدين كمصدر للقيم اإلنسانّية، فقد انتقد 

ـ أيّ إنّ السمة املمّيزة ثيودور روزاك التر بية والعلم اجملّردين من القيم ووصفهما باالنتقاصّية 
للعلم احلديث هي االنتقاص من مكانة اإلنسان والكون واحلياة. فالتربية حتتاج أن تبدو على 

 األقّل كجهد يستهدف إخراج اإلنسان الفاضل وتنمية احلياة الفاضلة واجملتمع الفاضل. 
القيم عند اإلنسان من خالل تعزيز مكانتها يف االجتماع اإلنسايّن، فالقيم إّن أساس تنمية 

 حتتّل املكانة األوّلى يف حياة اإلنسان ألّنها تقّرر نوع السلوك اإلنسايّن. 
إّن التحّدي الكبري الذي تواجهه اجملتمعات البشرّية ليس هو خطر احلروب واألسلحة 

رية يف ميادين القيم. واجملتمعات اليت تتحمل فيها نظم الذّرّية، إّنما هو خطر الزالزل اجلا
التربية ومؤّسسات التوجيه مسؤولّياهتا إزاء الزالزل اجلارية، سوف تواكب جمرى احلضارة 

 املستقبلّية وسوف تسهم يف حتسني كيان اإلنسان ونقله من التخّلف إىل الرقّي. 
انّية. ين واعتباره كمصدر للقيم اإلنسإّن األساس يف تنمية القيم هو التركيز على دور الد

فهو قّسم البشر إىل ثالث أصناف كما هو ظاهر يف اآليات العشرين اليت تبتدئ هبا سورة 
 البقرة وهم: مؤمنني وكافرين ومنافقني. 
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والقرآن الكرمي مليء بالتوجيهات اإلهلّية اليت حتّدد أمناط السلوك اليت جتّسد قيم اإلميان 
م اإلحسان وقيم الكفر وقيم النفاق. وغريها من القيم اليت حتّدد تفاصيل وقيم التقوى وقي

 كثرية لتطبيقات القيم. 
ّن القرآن الكرمي وضع قواعد وأسًسا صرحية وواضحة يف الوحدة اإلنسانّية سبق أكما 

هبا مجيع من ينادون اليوم حبقوق اإلنسان من منّظمات ومجعّيات ومؤّسسات، عاملّية كانت 
 ّية. أم حمّل

  دة اإلنسانّية والتعامل مع اآلخررابًعا: رأّي الدين حول الوح
للناس )ص(  جاء اإلسالم خامًتا للشرائع السماوّية، وبعث اهلل سبحانه وتعاىل نبّيه حمّمدا

 . 1﴾ِإاّل َرْحَمًة لِّلَعاَلِمنيَ  َوَما َأْرَسلَناكَ ﴿كاّفة بشرًيا ونذيًرا ورمحة فقال تعاىل: 
اُس اتَُّقوْا َيا َأيَُّها النَّ ﴿وأعلن اإلسالم أّن الناس مجيًعا ُخلقوا من نفس واحدة، فقال تعاىل: 

تَُّقوْا اَربَُّكُم الهِذي َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثه ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثرًيا َوِنَساء وَ 
، وهذا األصل البشرّي الواحد 2﴾َن ِبِه َواألنْرَحاَم ِإنه الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًباالّلَه الهِذي َتَساءُلو

يعطي كلّ أفراد هذه األسرة اإلنسانّية الواحدة حقوق الكرامة اإلنسانّية الواحدة دون استثناء 
 . 3﴾َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدمَ ﴿أو متيز كما قال تعاىل: 

ووضع اهلل سبحانه وتعاىل لعباده يف قرآنه قاعّدة قرآنّية تعّد الدستور األساس يف معاملة 
ُكْم ِفي الدِّيِن اَل َيْنَهاُكُم اللهُه َعِن الهِذيَن َلْم ُيَقاِتُلو﴿املسلمني لغريهم من الناس يف قوله تعاىل: 

 .4﴾نيَ ْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإنه اللهَه ُيِحبُّ امُلْقِسِطَوَلْم ُيْخِرُجوُكم مِّن ِدَياِرُكْم َأن َتَبرُّوُهْم َوتُ 
 قواعد مستقاة من القرآن الكرمي يف الوحدة اإلنسانّية: 

القرآن الكرمي هو دستور الشريعة اإلسالمّية، حيّمل يف آياته املرتكزات والنصوص 
لى العديد ن الكرمي عاألساسّية املوجزة واملعجزة للتصّور اإلسالمّي للحياة، وقد اشتمل القرآ
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من اآليات القرآنّية املؤّصلة لقواعد الوحدة اإلنسانّية يف أمسى معانيها وفيما يلي بيان لبعض 
 هذه القواعد: 

  :األصل اإلنسايّن الواحد: أعلن اإلسالم أّن الناس مجيًعا من نفس واحدة فقال تعاىل
ْوَجَها َوَبثه َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها زَ َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الهِذي ﴿

ُكْم ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثرًيا َوِنَساء َواتَُّقوْا الّلَه الهِذي َتَساءُلوَن ِبِه َواألنْرَحاَم ِإنه الّلَه َكاَن َعَليْ 
ه خلقهم من نفس : "ويف اإلخبار بأّن2. قال الشيخ عبد الرمحن ابن السعدي1﴾َرِقيًبا

واحدة وأّنه بّثهم يف أقطار األرض مع رجوعهم إىل أصٍل واحدة، ليعطف بعضهم 
على بعض، ويرفق بعضهم على بعض، وقرن األمر بتقواه، باألمر برّب األرحام، 
والنهي عن قطعيتها، ليؤّكد هذا احلّق، وأّنه كما يلزم القيام حبّق اهلل، كذلك جيب 

صوًصا األقربني منهم، بل القيام حبقوقهم، هو من حّق اهلل القيام حبقوق اخللق، خ
 الذي أمر به". 

وهكذا قّرر القرآن الكرمي دستور اإلسالم أّن البشرّية من أصل واحد جتمعهم أخوة 
األصل الواحد، وهذا يستدعى التراحم واحلّب والتعاون على الرّب والتقوى، ولو 

 ة اجلاهلّية والتمايز اجلنسّي واللويّنفهم الناس هذا وعملوا به الختفت العصبّي
والعرقّي، واّتحدت البشرّية يف وحدة واحدة، وحدة إنسانّية متعاونة، متعايشة 

ِض َوِمْن آَياِتِه َخلُق السََّماَواِت َواألرْ ﴿متآلفة، تبىن لصاحل اإلنسان، قال تعاىل: 
، فاالختالف بني الناس 3﴾اٍت لِّلَعاِلِمنيَ يَ آلَواختالف َألِسَنِتُكْم َوَألَواِنُكْم ِإنه ِفي َذِلَك 

 آية عظيمة من آيات اهلل الكونّية، تعادل خلق السموات واألرض. 
  القاعّدة القرآنّية يف املعاملة اإلنسانّية: وضع القرآن الكرمي قاعّدة ذهبّية قرآنّية يف

 َيْنَهاُكُم الَ ﴿معاملة املسلمني لغريهم من الناس تقوم على الرّب والقسط قال تعاىل: 
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ْقِسُطوا اللهُه َعِن الهِذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكم مِّن ِدَياِرُكْم أّن َتَبرُّوُهْم َوتُ 
 . 1﴾ِإَلْيِهْم ِإنه اللهَه ُيِحبُّ امُلْقِسِطنيَ 

  ويف كّل اجلميعالقاعّدة القرآنّية يف العدالة اإلنسانّية: العدل املطلق هو العدل مع ،
الظروف واألوقات، وقد قعَّد القرآُن الكرمي للعدل املطلق حّتى مع من نبغضهم 

ُكْم َشَنآُن َيا َأيَُّها الهِذيَن آَمُنوْا ُكوُنوْا َقوَّاِمنَي ِلّلِه ُشَهَداء ِبالِقْسِط َواَل َيْجِرَمنَّ ﴿قال تعاىل: 
 . 2﴾رٌي ِبَما َتْعَمُلونَ َو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى َواتَُّقوْا الّلَه ِإنه الّلَه َخبِ َقْوٍم َعَلى َأاله َتْعِدُلوْا اْعِدُلوْا هُ 

  إطعام األسري قرىب إىل اهلل: املعلوم أّن األسري جاء ليحارب املسلمني، وقد جعل اهلل
َوُيْطِعُموَن ﴿إطعام األسري الطعام مع احتياج املسلمني الطعام قرىب إىل اهلل قال تعاىل: 

، فقد جعل اهلل سبحانه وتعاىل إطعام األسري 3﴾َعامَ َعَلى ُحبِّهِ ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما َوَأِسرًياالطه 
الطعام مع ندرته وحّبه، لوجه اهلل قربة إىل اهلل جتعل املسلم من األبرار، ويقيه اهلل 
بسبب ذلك شّر النار ويدخله اجلّنة، وبذلك سبق اإلسالم حقوق اإلنسان ومعاهدة 

ف واملواثيق الدولّية حلقوق األسرى. قتال املقاتلني وإكرام املساملني: قال تعاىل: جني
 . 4﴾ِدينَ َوَقاِتُلوْا ِفي َسِبيِل الّلِه الهِذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوْا ِإنه الّلَه اَل ُيِحبِّ امُلْعَت﴿

 رؤساء وملوك  )ص( سوليعّظم عظماء العامل: راسل الّر )ص( الرسول حمّمد
ومن ، ""من حمّمد رسول اهلل إىل كسرى عظيم فارس"وسالطني العامل وكتب يقول: 

هكذا  ""إىل النجاشّي عظيم احلبشة، وحمّمد عبد اهلل ورسوله إىل املقوقس عظيم القبط"
عظماء العامل من الفرس والروم واألفارقة، فهل بعد ذلك نّتهم  )ص( يعّظم رسولنا

َوِإنََّك ﴿ صاحب اخللق العظيم الذي قال اهلل تعاىل له: )ص( نبّينا باإلرهاب، ويّتهم
 ، يّتهم بتهم ال تليق بعوام الناس واملفسدين يف األرض؟!5﴾َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم
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  احتياج العامل لإلسالم: اإلسالم دين اهلل الذي بعث اهلل به مجيع األنبّياء والرسل من
يف  وذلك تعمرًيا للكون بنواميس اهلل )ص(  حمّمدإىل خامت املرسلني عليه السالم آدم

اخللق وفق منهاجه األخالقي يف دين اهلل ويف كتاب اهلل والقرآن الذي مل حيّرف ومل 
يبّدل، وقد تعّددت الديانات والشرائع، والّدين احلّق هو ما كان وحًيا من عند اهلل 

من العقائد  به للمرسلني من خلقه هلداية الناس إىل الصراط املستقيم، وهذا مبا جييء
واألصول والشرائع اليت ال وختلف عليها الرسل مجيًعا عليهّم الصالة والسالم، قال 

ِه َشَرَع َلُكم مَِّن الدِّيِن َما َوصَّى ِبِه ُنوًحا َوالهِذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َوَما َوصَّْيَنا بِ ﴿تعاىل: 
 . 1﴾َواَل َتَتَفرَُّقوا ِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأقيموا الدِّينَ 

  اإلسالم دين العقل الصريح والعلم النافع الصحيح: ففي سورة لقمان يعيب اهلل
تعاىل على من جيادل يف اهلل وما جاء به الرسول الصادق األمني من عنده، بغري علم 
وال هدي وال كتاب واضح، بل مجوًدا على ما كان عليه أسالفهم وذلك بقوله 

، وقوله 2﴾النَّاِس َمن ُيَجاِدُل ِفي اللهِه ِبَغْيِر ِعلٍم َواَل ُهًدى َواَل ِكَتاٍب مُِّنريٍ  َوِمنَ ﴿تعاىل: 
 . 3﴾اءَناَوِإَذا ِقيَل َلُهُم اتَِّبُعوا َما َأنَزَل الّلُه َقاُلوْا َبل َنتَِّبُع َما َألَفْيَنا َعَلْيِه آبَ ﴿تعاىل: 

 فة حقائق الوجود:وجعل اهلل طريقني ليصل هبما اإلنسان إىل معر
أحدمها: العقل الذي خلقه فيه، وجعله قوة نامية وبه يدرك حقائق العامل احملسوس، وإن 
كان إدراكه هلذا العامل نفسه أيضا ناقًصا غري كامل، ومتقّدما تدرجييًًّا خالل العصور 

 واألزمان. 
طيع مّما ال يستالطريق الثاين: جعله اهلل إلدراك حقائق الغيب، وما وراء عامل الشهادة 

العقل وحده إدراكه ألّنه من طبيعة خمتلفة عن طبيعته، وذلك لئاّل ُيدع اإلنسان جاهاًل غافاًل 
عما وراء هذا الكون ألّن وراء ذلك مسؤولّية يتحّملها اإلنسان إذا بلغ وأقيمت عليه احلّجة، 
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ها ربى، وأمهّ ومن هذا الطريق يكون وصل اإلنسان بعامل الغيب والكشف عن احلقائق الك
 . 1احلقيقة اإلهلّية، وهذا الطريق هو طريق الوحي إىل األنبّياء والرسل

اإلسالم ومصاحل العباد يف الدنيا واآلخرة: جاء اإلسالم للحفاظ على مصاحل العباد، 
وحصر العلماء والفقهاء واملفّسرون املقاصد العاّمة يف الشريعة اإلسالمّية يف احلفاظ على 

ومصلحة النفس، ومصلحة العقل، واحملافظة على النسل واملال من جانب  مصلحة الدين،
 يوسف حامد العامل يف حبثه القيم عن املقاصد الّدكتورالوجود وجانب العدم، وهذا ما فّصله 

العاّمة يف الشريعة اإلسالمّية ويكفي اإلسالم هذه املفخرة، احلفاظ على الدين والنفس والعقل 
 والنسل واملال. 
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 ّية:اإلسالم امًسا: البعد التربوّي االجتماعّي ودوره يف تشّكل الثقافة )الدينّية(خ

 معرفة الذات والشخصّية اإلسالمّية: .1
من حّق الشعوب أن تعرف ذاهتا، هذه هي نقطة البداية يف مسرية اجملتمعات املتطّلعة إىل 
األمن النفسّي واالستقرار االجتماعّي. ومعرفة الذات تطّلع فطرّي وغريزي، سواء بالّنسبة 
لألفراد أو اجملتمعات، وعندما تضطرب هذه املعرفة ويكون طريقها متشّعًبا ومعوجًًّا فمن 

أن تضطرب الشخصّية اإلنسانّية، وأن يصدر منها من أنواع السلوك ما يعترب يف  الطبيعّي
 موطن اإلدانة. 

الشخصّية اإلسالمّية هي وليدة ثقافة مشولّية متكافلة، أسهمت يف منو تصّورات فكرّية 
وقيم سلوكّية، جعلت املسلم يف حالة انسجام مع ذاته، فال يضيق بفكره، وال يتناقض مع 

، ولذلك جاءت شخصّيته متماسكة منسجمة، وهذا هو األصل يف منّو الشخصّية تصّوراته
 اإلسالمّية ويف طبيعة تكوينها. 

عندما يقع التناقض بني الذات مبكّوناهتا العضوّية والغريزّية والتصّور الفكرّي املتعّلق 
ني اإلنسان ببالقيم، فسرعان ما ينعكس أثر ذلك التناقض على السلوك العاّم، فيقع التصادم 

وذاته، وتنكفئ النفس على ذاهتا يف موقف رقايب جيّسد حالة التيه والضياع، وتربز آثار ذلك 
 على السلوك العاّم، يف مواقف متطّرفة وسلوكّيات عدوانّية. 

اإلنسان عندما يفتقد هوّيته يفتقد مشاعر االنتماء، واإلسالم بالّنسبة للمسلم هوّية 
، فإّنما خيتار طريًقا واضح املعامل، معّبد املسالك، يوّفر لسالكيه األمن وانتماء، وعندما خيتاره

واالستقرار، ومينحهم الشعور باالنتماء إىل مجاعة متكافلة ذات رؤية حضارّية، وذات ثقافة 
 مشولّية، وذات منهجّية يف مواقفها الفكرّية. 

 أبرز مكّونات الشخصّية: .2

 التايل:ميكن إجياز أبرز مكّونات الشخصّية ب
 اره الطبيعة الّذاتية للشخصّية اإلنسانّية يف قابلّيتها النفسّية: النفس عامل مغلق على أسر

وطاقاته وقابلّيته، ويعترب السلوك التعبريّي األداة الواضحة للكشف عن تلك 
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ة، وبالرغم من أّن هذه القابلّيات ليست حتمّية وفطرّية يف معظم أالقابلّيات امُلخَب
األحيان، فإّن جزًءا غري يسري منها يتّكون من خالل ظروف بيئّية وعوامل نفسّية 

 أخرى.  وانفعاالتتعّمقها مشاعر املعاناة 
 ةاملؤّثرات اخلارجّية اليت تسهم يف تكوين مالمح الشخصّية: أهّم هذه املؤّثرات، البيئ 

احمليطة باإلنسان، منذ طفولته األوىل، وهذه البيئة تصوغ له رؤيته، وتسهم يف 
تكوين املالمح األوىل لشخصّيته السلوكّية، والطفل يف سنواته األوىل ميلك قابلّيات 
غري حمدودة للتعّلم واحملاكاة والتقليد. ومن الطبيعّي أن يتلّقى دروسه األوىل من 

وين بطريقة موافقة أو خمالفة، حبيث ميتد أثر البيئة يف تكاحمليط القريب منه، سواء 
رؤيته، وخباّصة فيما يتعّلق بالقيم السلوكّية والقيم األخالقّية، وهلذا جيب التأكيد 
على أمّهّية نقاء البيئة االجتماعّية كعامل أساسّي يف تكوين الشخصّية اإلنسانّية، 

يم ة، تؤمن بأخالقّية السلوك وقوالبيئة النظيفة مؤهلة لتكوين شخصّيات سوّي
 التعايش وكرامة اإلنسان، ونبذ التطّرف والعنف واحترام حقوق اآلخر. 

 اإلسالمّية:  دور التربية اإلسالمّية يف تشّكل الثقافة )الدينّية( .3
وهنا نقف وقفة طويلة عند هذه املكّونات النفسّية واخلارجّية، لتأكيد أثر التربية اإلسالمّية 

 ّمة الطبائع البشرّية، من حيث أثر هذه التربية يف تعديل الغرائز الفطرّية والتحّكم يفايف استق
اندفاعاهتا وتقليم أظافر تلك الغرائز الطائشة املخّربة للنظام األخالقي العاّم، واملتمّردة على 

 كّل قواعد االنضباط احملمود. 
دة مبواقف ستظهار بعض األحكام واإلشاوالتربية الدينّية ليست مادة تعليمّية، وال يراد هبا ا

من تارخينا، إّنما يراد هبا أّواًل استخالص قيم اإلسالم يف جمال السلوك اإلنسايّن، من خالل 
دراسة املنهج األخالقي يف القرآن والسرية النبوّية، لكي تكون هذه القيم مطبوعة يف النفس، 

ن كّيات متمّيزة. ونظًرا ملكانة الديراسخة يف اجلذور يف أعماق الشعور، كمثل عليا لسلو
يف النفس البشرّية، فإّن من اليسري أن حتظى هذه السلوكّيات باهتمام الناشئة، وأن تنمو قيم 

 الفضيلة يف نفوسهم من خالل ذلك النموذج األعلى الذي حيظى بقداسة دينّية. 
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يق االستقامة والتعّلق تزام طرتعترب التربية الدينّية من أهّم األسباب اليت تدفع الناشئة إىل ال
بقيم الفضيلة، وعندما تكون مناهج هذه التربية سليمة، فمن املؤّكد أّن أثرها ينعكس بطريقة 
إجيابّية وسريعة على أخالقّية اجملتمع ومتاسك األسرة، وتكافل األفراد واجلماعات، وخباّصة 

ربوّية لدراسات االجتماعّية والتفيما يتعّلق بظاهرة اجلرمية واحنراف األحداث، حيث أّكدت ا
أثر التربية الدينّية يف تطويق مظاهر االحنراف، ويف التخفيف من حّدة االندفاعات الطائشة 

 للمراهقني. 
جيب على النظام التربوّي أن يكون واضًحا يف التزاماته، منسجًما يف تكوينه، وأاّل يكون 

يم مة اإلنسان، ويف حتديد مواقفه من قبعضه متناقًضا مع البعض اآلخر يف دفاعه على كرا
الفضيلة، ومن املؤسف أّن األنظمة التربوّية اليت تستمّد مواقفها وقيمها من مصادر متناقضة 

حالة من التوتر يف نفسّية الشباب، ألّنهم جيدون أنفسهم يف مواجهة قيم  تنشئوغربّية 
يب رعان ما يظهر أثرها السلمتناقضة، فتضطرب معاين الفضيلة يف أذهااهم، وهذه ظاهرة س

يف اضطراب سلوكّيات الشباب واندفاعهم إلغراق أنفسهم يف مستنقعات الغريزة، باحثني 
يف حلظات السرور والبهجة عن املتعة واللذة، ومدّمرين يف حلظات الغضب كّل قيم التعايش 

 والتساكن من خالل موقف التمّرد والعنف. 
تمّدة ليم هو القادر على مواكبة طرائق التعليم احلديثة املسإنّ النظام التربويّ الصحيح والس

من قيم إسالمّية أصيلة، من غري إغراق يف مثالّيات مفرطة يف جتاهل طبائع النفس البشرّية، 
ومن غري إفراط يف مراعاة حّرّيات متجاوزة ملا يدعو إليه املنهج التربوّي السليم من وجوب 

 يصبح الشطط مطّية الحنرافات الشباب.  لكيال، ضبط السلوك وتقليم أظافر الشطط
وال ينبغي أن يغفل النظام التربويّ االستعدادات الفطرّية لدى األطفال، والقدرات العقلّية 

ة األطفال، وهي تّيان ذع والغرائز الطبيعّية، فالطفولة مجيلة بعبثها، غنّية بقدراهتا، وهي تعبري
أداة لتنبّيه شخصّياهتم، وال جيوز إغفال تطّلعات األطفال، وال جتاهل هذه االستعدادات، 
وإّن مطاردة الطفولة من خالل جتاهل مطالب األطفال هو جتاهل لواقع وإنكار احلقيقة، وال 

ن مل يعش فمنريد ألطفالنا أن يكونوا رجااًل يف عقوهلم، وال يكونوا كباًرا يف اهتماماهتم، 
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طفولته، بعبثها ومتّردها وصخبها، فسرعان ما يبحث عن هذا العبث والتمّرد والصخب يف 
 شبابه، ويصبح أسري عواطف مكبوتة واستعدادات فطرّية ُمخّبأة. 

 سادًسا: التحدّيات اليت تواجهها الثقافة اإلسالمّية: 
 هي:الثقافة اإلسالمّية و ويف اخلتام ال بّد لنا من إيراد بعض التحدّيات اليت تواجه

 االجتهاد:  .1
اليت  ،"…واالقتصادّية واالجتماعّية للمشاكل "السياسّيةاالجتهاد يف وضع حلول 

 يطرحها واقع اجملتمعات املسلمة املعاصرة. 
 واملعاصرة:  األصالةاجلمع بني  .2

واملعاصرة، من خالل جتاوز موقفي القبول املطلق إلسهامات اجملتمعات  األصالةاجلمع بني 
األخرى )التغريب(، والّرفض املطلق هلا )التقليد(، واالنتقال إىل موقف نقدّي قائم على أخذ 

 ما يوافق أصول الدين وواقع اجملتمعات املسلمة من هذه اإلسهامات ورد ما خيالفها. 

 املوقف من اآلخر:  .3
اليت جيب أن يكون عليها موقفه واّتجاهه وسلوكه، يف مواجهة اآلخر من األشياء الكيفّية 

 والظواهر والناس. 

 اإلسهام يف حتقيق التقّدم احلضارّي:  .4
اإلسهام يف جتاوز اجملتمعات املسلمة، لتخّلف النمّو احلضارّي، الذي أصاب اجملتمعات 

ّية يد واجلمود واالستبداد...( وخارجاملسلمة، نتيجة لعوامل داخلّية )كشيوع البدع والتقل
)كالغزو املغويل واالستعمار القدمي واجلديد...( متفاعلة، وحتقيق التقّدم احلضارّي هلذه 

 اجملتمعات.
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 معّوقات احلوار بني األديان اين:احملور الثّ 

 الشيخ أمحد قبالن رئيس اجللسة: 

  املفيت اجلعفرّي املمتاز

 ضعقيل حمفو الّدكتور(: شالظاهرة الدينّية، احلرب، التوحّ )الكراهية  ثقافة يف

 دراسات يف مركز دمشق لألحباثرئيس قسم ال

  طالل عتريسي الّدكتور: "ليسوا مثلنا" اإلسالموفوبيا

 أستاذ علم االجتماع واملستشار العلمي واألكادميي يف جامعة املعارف 

  أكرم بركات الّدكتورالشيخ  صورة اآلخر يف املنظور الديّن:

العليا يف احلوزة العلمّية وأستاذ الفلسفة يف اجلامعة اللبنانّيةأستاذ الدراسات 
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 الكراهية ثقافة يف

 شينّية، احلرب، التوحّ الظاهرة الدّ 

 ضعقيل حمفو الّدكتور

 الوقائع اليت يصمت املرء عنها، تغدو ساّمة )نيتشه(

يدور احلديث هنا عن "الظاهرة الدينّية"، "الكراهّية"، "التوّحش"، ما يعن موضوًعا من  
 11ثالثة حدود أو أبعاد، ومن الواضح أّنها مترابطة تارخييًّا، وقد استقّر يف األذهان منذ 

أو  حيث يوجد دين ، أّنهأو منذ فترة اجلهاد األفغاين ورّبما قبل ذلك 2011أيلول/سبتمرب 
ي ّنك جتد الكراهّية اليت قد تتطّور عنًفا مّث تصري توّحشا، كما جيرإف، حرى ظاهرة دينّيةباأل

يف مشرقنا اجلميل، وخاّصة يف سورية والعراق، حيث برزت أكثر مظاهر التوّحش املرتبطة 
 بالدين أو اليت توّسلته يف السياسة واحلرب. 

علينا أن نستدرك، بالقول إّن أمناط الكراهّية والتعّصب ال تفضي تلقائيًّا إىل العنف، كما  
أّن األخري ال يصدر بالضرورة عن الكراهّية، ويتعّلق األمر مبجموعة من العوامل والفواعل 

 اليت ُتنِتج الكراهّية أو تساهم يف إنتاجها، وُأخرى تساهم يف صريورهتا عنًفا وتوّحشا. 
ُنحمِّل الظاهرة الدينّية وحدها كّل هذا احلمل الثقيل، فقد أّدت العقائد  أالّ وجيب  

الكربى من غري األديان، مثل املاركسّية والنازّية وغريها، دوًرا يف إنتاج الكراهّية والعنف، 
 وما احلربان العاملّيتان األوىل والثانية، بكّل أهواهلما، سوى مثال على ذلك. 

متّثل الكراهّية )الدينّية على حنو خاّص( "نظاَم إنتاج" للعنف والتوّحش، ولكن ملاذا  
السياسّية من مجاعات ونظم وأحزاب وحّتى أفراد، أن َتُعدَّ  – وكيف للفواعل الدينّية

الكراهّية أمًرا مالزًما لـ "معناها" وضرورًة لتحفيز "هويتها" و"أناها" يف مواجهة ما َتُعدُُّه 
 ويف انتهاز ما َتُعدُّه فرصة؟مصدَر هتديٍد، 
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تركز الورقة على مخسة حماور: أّوال عامل بدون روح؛ وثانًيا يف العقلّية الدوغمائّية؛ وثالًثا 
 الكراهّية، املقّدس؛ ورابًعا الكراهّية، احلرب، وخامًسا: ثقافة التوّحش. 

 أّوال: عامل بدون روح؟
"روُح عامٍل بدون روح"، بتعبري غري  رّبما كانت الرسالة العميقة للدين هي أن يكون 

، "إيران، الثورة باسم اهلل"معروف كثرًيا لـ ماركس، افتتح ميشيل فوكو به كتابه الشهري 
وهتذيب أو ضبط التناقضات والصراع، والوصول إىل "مدينة اهلل" أو "املدينة الفاضلة"، 

دّياٍت عميقًة، فواعل الدين تواجُه حت"حتصيل السعادة" بتعبري الفارايب. وال بّد أّن  والوعد بـ
والواقع أّنها أصبحت أحد مداخل الصراع والكراهّية، فيما أصبحا )أّي الصراع والكراهّية( 

إن مل  أن تكون مؤمًنا –بنظر حّراس املعىن الديّن امُلشّوه –أحد مداخلها أيًضا، إذ ال ميكن 
ان ا له، مترّبًئا منه! وهبذا املعىن فإّن كّل إميتكن كارًها لـ إمياٍن آخر أو إمياِن اآلخر، ورافًض

"كراهّية"، وكّل كراهّية هي حمّدد لـ "إميان"، مبعىن أّن كاّل  هو حمّدد بكيفّية أو أخرى لـ
 منهما ميّثل ُمدخاًل وُمخرًجا لآلخر. 

وإذا مل يتمّكن "أهل الدين" من جتاوز فواعل الكراهّية والعنف، ومثل ذلك بالنسبة  
مهم مّمن عدَّ الدين "أفيوًنا للشعوب" بتعبري شهري لـ ماركس، أو وعيًّا متأّخرا لديها خلصو

وفًقا لـ كانط، أو "ومًها" وفًقا لـ فرويد، أو "فيتامني الفقري" بتعبري رجييس دوبريه؛ وإذا 
مل يتمّكن اإلنسان من احتواء مصادر التهديد والاليقني جتاه املستقبل، والفقر والظلم 

خّلف إخل/فإّن من احملتمل أن تزداد ظاهرة الكراهّية بني اجلماعات والشعوب والدول، والت
كما بني األفراد، وحّتى على مستوى اإلنسان/الفرد نفسه. ويكون أهل الدين حالة إٍذ قد 

 وخّلفوا عن حتقيق مقتضى الرسالة. 
 ثانًيا: يف العقلّية الدوغمائّية

لتون روكيش "عدم قدرة الشخص على تغيري جهازه العقلّية الدوغمائّية هي حسب مي 
الفكرّي أو العقلّي عندما تتطّلب الشروط املوضوعّية ذلك، وعدم القدرة على إعادة ترتيب 
أو تركيب حقل ما تتواجد فيه عّدة حلول ملشكلة واحدة وذلك هبدف حّل هذه املشكلة 



 الكراهية ثقافة يف

113 

هوم حول ثالث حماور رئيسة ، وهذا ينسحب على اجلماعة أيًضا. ويتمركز املف1بفاعلّية"
 –هي: نظام معريّف مغلق، ولعبة مركزّية من القناعات، ويولد سلسلة من أشكال التسامح 

 تسامح.  الاّل
حتيل "العقلّية الدوغمائّية" إىل نظام إدراك وفهم ونظر للعامل، ينطلق صاحُبها من ثوابت  

ييز وفصل يقة املطلقة، ويقيم دينامّية متّنه ميلك املعرفة واحلقأورؤية ومرجعّيات معّينة، ويرى 
 . 2مع اآلخر ُمعّززة وحمروسة، كما يعن اجلماعة امُلغلقة أيًضا

 وميكن تركيز معايري الدوغمائّية يف النقاط الرئيسة التالية:  
  .التشديد على أمّهّية اخلالفات 
  .التأكيد باستمرار على عدم صّحة احملاّجات اليت وخلط بينهما أو حّتى تقّرب بينهما 
 3"إنكار مّث احتقار الوقائع اليت قد تظهر وتناقض" العقائد واإلميانات . 
  املقدرة على قبول التعايش مع التناقضات داخل نظام اإلميان من دون اإلحساس

 بوجود مشكلة. 
 ت التوفيق أو التقريب أو املصاحلة. الرفض املستمّر حملاوال 
  .اليقني الدائم بامتالك املعرفة حصريًّا 
  ّإميان لدى اآلخر.  اليقني خبطأ نظام الال 
  ال متّيز كثرًيا بني معتقدات اآلخرين، وتضعهم يف خانة واحدة تقريًبا، هي خانة

 الكفر والضالل. 
  مطابقة. إعادة تأويل الوقائع املنحرفة أو املضادة لكي تصبح 

  ."اإلخالص للخّط" 

                                                           
هاشم صاحل، "بني مفهوم األرثوذكسية والعقلية الدوغمائية"، يف: حمّمد أركون، الفكر اإلسالمي: قراءة علمية، ترمجة: هاشم  1 

 . وتعتمد الفقرات اخلاّصة بالعقلية الدوغمائية على هذا النص. 5ص (، 1996، )بريوت: مركز اإلمناء القومي، 2صاحل، ط
عقيل سعيد حمفوض، العنف املقدس: يف األسس الثقافية لعنف اجلماعات التكفريية، دراسة، )الرباط: مؤسسة مؤمنون بال حدود  2 

 (. 2017للدراسات واألحباث، 
 . 6املصدر نفسه، ص 3 
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  .االنشداد إىل منوذج أو منوال يوتويب متخّيل أو موعود يف الزمن اآليت 

 ثالًثا: الكراهّية، املقّدس

وخرج الكراهّية من عباءة املقّدس، وحتكي السردّيات الدينّية عن أّول كراهّية أنتجت  
عنًفا يف العامل، حبادثة قتل "هابيل" على يد "قابيل"، ومنذئذ وهاجس اإلنسان هو ضبط 
الكراهّية، وفق معايري مساوّية أو وضعّية، ولكن بقدر قليل من النجاح، إذ أنّ ضوابط الكراهّية 

 هي نفسها حضًّا عليها ومصدًرا رئيًسا من مصادرها، ومرّبرا أو مسّوًغا هلا أيًضا.  أصحبت
تبدو الكراهّية والتعّصب والعنف مالزمة للتصّور الديّن أو امليثي للعامل، وتأخذ  

"األضحّية" مثاًل مقاًما مركزيًّا يف هذا الباب، واالنتقال من التضحية باإلنسان إىل التضحية 
، مل متّثل قطيعة هنا، إذ ال تزال التضحية باإلنسان، األنا أو اآلخر، مدخاًل الزًما باحليوان

 خروي" املوعود، مثل احلورّيات والغلمان وأاهار اللنب والعسل اخلللوفاء مبتطّلبات النعيم "األ
 هذه مسألة إشكالّية تنفتح على خماطر كراهّية وعنف ال حصر هلا تقريًبا. 

تؤّسس السردّيات الدينّية لكراهّية مقّدسة أو عنف مقّدس، ومفتاح اجلّنة هو الوالء من  
جهة والرباء من جهة أخرى، وجهاد األنا وجهاد اآلخر، جهاد األنا مبعىن مقاومة النفس 
األّمارة بالسوء والشّك والكفر، وجهاد اآلخر مبعان عديدة منها عّده موضوًعا للدعوة 

 هلّيمنة والسيطرة، أو مواجهته بالقّوة وحبّد السيف. اواهلداية أو 
واجلائزة الكربى هنا هي الفوز باملوارد املاّدّية واملعنوّية يف الدنيا، والفوز باجلّنة يف اآلخرة 

 أو يف اهاية التاريخ. 
جتد يف بعض األحاديث املنسوبة للنيّب حمّمد بن عبد اهلل )ص(، وال وختلف األمور كثرًيا  
ألديان األخرى، أنّ الفوز باجلّنة حصريّ بفرقة أو طائفة معّينة، بوصفها "الفرقة الناجية"، يف ا

. ويف 1احلديث املعروف، "تفترق أّميت على ثالث وسبعني فرقة، كّلها يف النار إاّل واحدة"
رواية ُأخرى: "إّن بن إسرائيل افترقت على إحدى وسبعني فرقة، وإّن أّميت ستفترق على 

ني وسبعني فرقة، كّلها يف النار إاّل واحدة، وهي... ". هنا وختلف العبارة األخرية، اثنت
                                                           

 (. 2015شباط/فرباير  13بسام اجلمل، "حديث االفتراق ومفهوم الفرقة يف اإلسالم"، مقال، مؤسسة مؤمنون بال حدود، ) 1 
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بسّنيت" أو "اجلماعة"  كونواملتمّس، 1باختالف الروايات، فهي "شيعة أهل بييت" لدى الشيعة
 . 3، و"أهل العدل والتوحيد" لدى املعتزلة2لدى السّنة

ترق وصّححه احلاكم على النحو التايل: "ستفاحلديث نفسه رواه الشعراين يف "امليزان"،  
، ويف رواية عند الديلمي تقول: 4"أّميت على نيِّف وسبعني فرقة، كّلها يف اجلّنة إاّل واحدة

، قال بعض الفقهاء هي "الزنادقة". ويف رواية عن أنس أّن النيّب )ص( ""اهلالك منها واحدة
، ويف رواية عن أمحد بن حنبل أّنه قال: "ةقال: "كّلها يف اجلّنة إاّل واحدة، وهي الزنادق

يف  ا. وجتد مثل ذلك كثرًي6، ويف رواية أخرى "ما أنا عليه وأصحايب"5"وهي اجلماعة"
الكتب واملصّنفات الدينّية. وإّن اختالف العبارة أو العبارات األخرية يفّسر "التواطؤ 

 ، وإدخال إضافات قصدّيةاملوضوعي" على استخدام "منت" احلديث أو املقاطع األوىل منه
 ألغراض دينّية وسياسّية. 

وعلى الرغم من عدم القطع بصّحة احلديث، يف وجهيه املذكورين أعاله، إاّل أّنه  
يستخدم على نطاق واسع، ولكن بوجهه األّول، مبعىن "كّلها يف النار إاّل واحدة". ومن 

                                                           
أنظر أسانيد وروايات كثرية لدى الشيعة يف: حمّمد املوسوي الشريازي، الفرقة الناجية، ترمجة: فاضل الفرايت، )بريوت: دار األمني،  1 

 . 28-20(، ص 2004
املظفر طاهر بن حمّمد اإلسفرائين، التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني، حتقيق: كمال يوسف احلوت، أبو  2 

 . 187-185(، ص 1983)بريوت: عامل الكتب، 
وما  92(، ص 0120انظر: حمّمد حيىي سامل ِعّزان، حديث افتراق األمة حتت اجملهر، )صنعاء: مركز التراث والبحوث اليمن،  3 

بعد. وخيلص طه جابر العلواين إىل أن داللة احلديث تنحصر "على اإلخبار بافتراق األمة ال غري"، انظر: طه جابر العلواين، العراق 
 . 118احلديث بني الثوابت واملتغريات، )دون مكان، دون ناشر، دون تاريخ( ص

ذاهب والفرق اإلسالمية يف: مخيس بن راشد العدوي، "قراءة يف رواية وانظر مسرد يف الروايات املختلفة للحديث على خمتلف امل
 م. 2007ديسمرب  30إىل  28اإلسالمية"، املنامة،  الوحدة" مؤمترالفرقة الناجية"، 

 . 58(، ص1993، )دون مكان، دون ناشر، 1أبو حامد الغزايل، فيصل الفرقة بني اإلسالم والزندقة، حتقيق: حممود بيجو، ط 4 
 . 390(، ص 1999، )الرياض: دار طيبة، 1ابن كثري، تفسري القرآن، حتقيق: سامي السالمة، ج 5 
 . 221(، ص 1990، )القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب، 8رضا حمّمد رشيد رضا، تفسري املنار، ج 6 
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اهّية احدة"، ال يفيد كثرًيا يف عوامل الكرّني، أّي "كّلها يف اجلّنة إاّل واالواضح أّن الوجه الث
 . 1النشطة اليوم، ولذا جتده مهجوًرا تقريًبا

هذا احلديث امللتبس واخلاليف واملشكوك بصّحته، هو برواياته وتأويالته وتوظيفاته، أحد 
مداميك الكراهّية والعنف الثقايّف أو الرمزي، وحّتى املاّدي. ومّثة نسخ مشاهبة له يف 
اإليديولوجّيات واملدارس الفقهّية والسياسّية والفكرّية وغريها، هنا تبدو الكراهّية والعنف 

 لو أّن هلما شرعّية أو توكياًل إهليًّا أو قدسيًّا. كما 
 للعنف أو الكراهّية املقّدسة جاذبّية كربى، ولذا جتد: 
  الكراهّية والتعّصب تستهدف أّول ما تستهدف اجلسور والقناطر واملعابر هي أّول

ضحايا احلروب والنزاعات، ومعلوم دورها وأمّهّيتها يف "الوصل" و"التفاعل" بني 
ومكّونات أّي جمتمع أو دولة، وما حيدث أّنها تستهدف قبل ذلك ومعه  جهات

املدارك واهلوّيات اجلمعّية والروابط املشتركة، وحّتى العالقات والزجيات العابرة 
للجماعات واألديان واملذاهب اخل وقد حدثت على هذا الصعيد فظائع وأهوال يف 

 األزمة السورية. 
 ة الدينّية منهم، األكثر تشّدّدا هم األكثر تلقيًّا ومتابعًة رجال الدين أو فواعل الظاهر

أّي األكثر شعبّية، والنصوص والفتاوى ومقاطع اليوتيوب اليت تدعو للكراهّية 
والقتل هي األكثر متابعة، فيما تتراجع تلك اليت تدعو للحوار واالعتدال والوسطّية 

 وقبول اآلخر. 
 ساء وحّتى أطفال، وقد كانت اهلجرة إىل "اهلجرة إىل العنف" من قبل رجال ون

العنف حتت عنوان اجلهاد األفغاين، وها هي حتدث اليوم حتت عناوين "اجلهاد" 
ظور من من –و"النصرة" و"اخلالفة" يف سورية والعراق؛ وخاّصة أّنه عنف يفضي 

                                                           
انظر سردية دينية مناقضة حلديث الفرقة الناجية والتكفري يف: عبد احلسني شرف الدين املوسوي، الفصول املهمة يف تأليف األمة،  1 

 (. 1977، )بريوت: دار الزهراء، 7ط
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 نإىل نعيم اآلخرة املوعود أو املفترض، يف عامل متّثل املخاطر واحلرما –املهاجرين 
 املاّدي واملعنوّي السمة األبرز فيه. 

  هناك إىل ذلك العنف املتمّثل بقتل النفس )ما يعرف بـ العملّيات االنغماسّية أو
االنتحارّية( هبدف قتل اآلخر، هذا العنف ميّثل تطهرًيا لـ "أنا" الفرد واجلماعة اليت 

القربان )أو  إىل فكرة ينتمي إليها أو يقتل نفسه بامسها، وممرًًّا للمستقبل، هنا عودة
 الفداء( إّياها. 

ومّثة حمّددات ثقافّية وقيمّية عديدة ملنظومة إنتاج الكراهّية والعنف، مثل تأثيم اآلخر  
وأبلسته وتكفريه، و"الوالء والرباء"، و"اجلهاد"، و"الرّدة"، واملفردات األخرى ذات الصلة، 

قّوة إكراه  بّية، متّثلحّتى يف الثقافة الدينّية الشعهي يف املنظومات الفقهّية التكفريّية املختلفة و
على تبّني قيم معّينة، وإنكار قيم أخرى، يترافق ذلك مع قيم  – بأساليب شّتى –وحّض 

شرقّية وغزوّية وأوضاع اجتماعّية وتنموّية وثقافّية متأّخرة، تتحّول األفكار الدينّية املشّوهة 
ة مواجهة وتربير لكّل أشكال العنف الرمزي واملاّدي. هنا إىل قّوة حشد ماّدي ورمزي وأدا

وخاّصة إذا كان "املعروف" و"املنكر" متروًكا أمر تعيينهما للسلطة القائمة أو جلماعات 
القّوة والعنف نفسها، علًما أّن "املعروف" لدى مجاعة أو جهة ما قد يكون "منكًرا" لدى 

 مجاعة أو جهة أخرى. 
 ربرابًعا: الكراهّية، احل

، جتد يف أمناط الكتابة والتعبري يف املنطقة اليوم، كراهّية فائقة، ال تنقضي باملوت أو القتل 
إّنما تصل إىل التمثيل جبثث الضحايا، ما قد يدفع األفراد أو اجلماعات املستهدفة، أن تفعل 

 ةالشيء نفسه تقريًبا، إن أمكنها ذلك، وأّن تراكم طبقات من مدارك وتصّورات الكراهّي
والشعور بالتهديد والرغبة باالنتقام، ولو متّكن اإلنسان لفعل بغريه ما فعله ذاك الغري به. 

 وهكذا تصبح الكراهّية، ليس جمّرد رّد فعل جتاه اآلخر، وإّنما واجب ومقتضى. 
يقول الروائي اليوغساليف إيفو أندريتش، احلاصل على جائزة نوبل، يف رواية "جسر  

ّن اندالع احلرب "أطلق اآلن الوحش الضاري الذي يسكن اإلنسان... على اهر درينا"، أ
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فُأعطيت اإلشارة وأزيلت العقبات. وكما حيدث كثرًيا يف التاريخ اإلنسايّن، ُأبيح العنف 
والسلب، ضمًنا، بل حّتى القتل، شريطة أن ترتكب هذه ألعمال باسم مصاحل عليا وحتت 

 شر، هلم اسم حمّدد ومذهب حمّدد". شعارات جاهزة وحبّق عدد حمدود من الب
حدث يف األزمة السورية أن تفّلتت الكراهّية وتشّوهات الدين من أّي عقال، وكان  

الذبح وقطع الرؤوس منذ األّيام األوىل، يف مشهدّية إجرامّية فائقة قامت دول ومؤّسسات 
دانة أو التشهري إلومجاعات وحمّطات تلفزة وشبكات كربى ببّثها والترويج هلا، ليس بغرض ا

بالفاعلني، وبالقطع ليس هبدف اإلخبار واإلعالم، وإّنما هبدف التحريض على ارتكاب 
 املزيد، واستثارة رّدة فعل مماثلة. مّثلت الكراهّية هنا أداة حرب. 

 خامًسا: ثقافة التوّحش
تشهد ثقافة الكراهّية والعنف ودينامّيات إنتاجهما املاّدّية والرمزّية انتعاًشا كبرًيا يف  

فترات األزمات واحلروب، وحيث الغايات ترّبر الوسائل، وحيث تبيح أو تتيح املواجهات 
 واملقاصد كّل الغايات املتاحة أو املمكنة، وتستحضر كّل املرّبرات واإلمكانات. 

اشتراطات وبيئات اإلنتاج والتلقّي، وخاّصة نظم القيم، اليت تعمل بأقصى هنا، تتغّير  
طاقة تأويل ممكنة لتوليد أو حتريك الكراهّية، وتصيريها عنًفا فائًقا يتجاوز كّل احلدود وكّل 

ويتطّور األمر  –السكوت عنه والتنّكر له إذا وقع على اآلخر  –التوّقعات، وتربيره وتسويقه 
 ، ألن تعيد مراجعة نظم القيم وقواعد السلوك، بأثر رجعّي، حبيث يتّم أبلسةببعض الثقافات

اخلصم موضوع الكراهّية والعنف، وشيطنته، من خالل "تكييف" بىن ووقائع ومرجعّيات 
" ومرّبرات تارخيّية وفقهّية ونفسّية وسياسّية وثقافّية وأمنّية، لتصّب مجيعها ليس يف "تشريع

 ، وإّنما يف عّدمها ضرورة وواجًبا وأمًرا ال مناص منه. الكراهّية والعنف فقط
وهكذا تتطّور "ثقافة الكراهّية" إىل "ثقافة التوّحش" و"اإلبادة"، كما حيدث يف املشهد  

السوري اليوم، حيث مّت حشد الذاكرة التارخيّية واملوارد املاّدّية واملعنوّية ووسائط امليديا 
 والدينّية والعرقّية والريعّية اخل من أجل خلق بيئة استقطابوالبىن االجتماعّية والقبلّية 

 اجتماعّية وسياسّية حادة، وإلباس األزمة السورية لبوًسا طائفًيا وخلق قابلّية عنف فائقة. 
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وقد وصل األمر بالبعض للدعوة إىل شّن "حرب مقّدسة" والقيام بإبادة دينّية ومذهبّية  
فضاًل  –ما على مستوى اإلقليم أيًضا، حّتى أّن مثّقفني وعرقّية ليس يف سورية فحسب، وإّن

إىل  تبّنوا مقاربة داروينّية دينّية سياسّية تدعو إىل عنف يؤّدي –عن تنظيمات جهادّية كثرية 
"انقراض" طوائف وأعراق بعينها، بكيفّية أظهرت أقصى ما ميكن أن تصل إليه "حيونة 

 . 1دواناإلنسان" بتعبري الكاتب الراحل ممدوح ع
" للثلثني اوبرزت فتاوى ومقوالت ترّبر قتل حّتى ثلث السّكان طاملا أّن يف ذلك "خرًي 

الباقيني، وتدعو للجهاد أو العنف املفضي إىل اجلّنة، بكّل ما يعنيه ذلك من حتريك ملخيال 
الرهائب والرغائب يف العقلّية والبىن النفسّية واالجتماعّية وغريها يف اجملال اإلسالموّي يف 

ة للمشاركاملنطقة والعامل، وهذا يفّسر "هجرة" جهادّيني ومغامرين من أربع جهات األرض 
 يف "مالحم" العنف والتدمري اليت جتري يف سورية واملشرق. 

هذه الكراهّية أو العنف الرمزي الفائق، تفّسر جانًبا من العنف املاّدي واملشهدي الفائق 
أيًضا، الذي تقوم به التنظيمات اجلهادّية مثل "جبهة النصرة" و"داعش" و"القاعدة" وأشباهها 

ا يفّسر ذلك التلقّي وتلك اجلاذبّية امللّغزة للعنف، إذ أّن خطاب يف املنطقة والعامل، كم
الكراهّية يلقى شعبّية غري مسبوقة، كما سبقت اإلشارة، يف وقت كان التوّقع هو أن تؤّدي 
الكراهّية، قل األهوال والتوّحش الناتج عنها، إىل انفضاض الناس عن ثقافتها )الكراهّية(، 

عالية املرونة واجلاذبّية، لألسف، وال من سياسات تستطيع  وليس العكس؛ يف دورة إنتاج
 حّتى اآلن كسر تلك الدورة أو احتواء دينامّياهتا النشطة. 

 خامتة
مّثة تالزم غري قابل لالنفكاك حّتى اليوم بني الدين أو املقّدس وبني الكراهّية املفضّية إىل 

ظيف متبادل، قة مرّكبة واستخدام أو توالعنف والتكفري يف تاريخ املنطقة، تالزم حييل إىل عال
 . 2تعّززه بىن ثقافّية واجتماعّية واقتصادّية متأّخرة، وبىن سياسّية تسلطّية ثقيلة الوطأة

                                                           
 (. 2007ممدوح عدوان، حيونة اإلنسان، )دمشق: دار ممدوح عدوان للنشر،  1 
 سابق للكاتب بعنوان العنف املقدس.  األفكار الواردة هنا مأخوذة من نص 2 
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ميالدّية( وحّتى اليوم، ال يزال العنف  633هجرّية،  11وبدًءا من حادثة السقيفة )سنة  
ميض عليها الزمن، ومل تتقادم بل هو سّيد األحكام، والتزال احلادثة طازجة، كأّنما مل 

ّن إتتراكم تداعياهتا وتتواصل منازعاهتا، وقد قرأُت يف مواقع التواصل االجتماعّي بياًنا قيل 
تنظيم "داعش" نشره يف مناسبة عاشوراء، جاء فيه كالم من قبيل: "يزيد إمامنا، واحلسني 

راهّية العقلّيات الدوغمائّية والكإمام الرافضة"، ومثل ذلك كثري، ومع منطق الفرقة الناجية و
 املقّدسة يبدو أّنه سيستمّر إىل ما ال اهاية. 

ّية يف املنطقة ويف غريها من العامل هلا عوامل كثرية، وهي كراه ةالكراهّية التكفريّية احلاصل 
، ةتنتج عن صراع دائم على املوارد املاّدّية واملعنوّية، وتتوّسل مدّونات ومقوالت فقهّية ودينيّ 

وآيات قرآنّية وأحاديث نبوّية وتفاعالت قبلّية وحتالفات ارتزاقّية، وقصًصا تارخيّية كثرية 
ومتناقضة. هذا ال يعن أّن ال أساس ديّن وقيمي وروحي للصراع، بل لعّل اختالف القيم 
واملدارك وافتراقها واختالف أفهام الناس واختالف أولوّياهتا، كان عاماًل نشًطا ورّبما 

رّجًحا يف جتاذبات القوى ورهاناهتا يف تاريخ املنطقة، مثلما هو احلال يف حاضرها. ويبدو م
أّن تاريخ اإلسالم كان تاريخ "الصراع املأساوي بني العنف البنيوّي للسلطة أو الدولة وبني 

 . 1رمسترونغأقيم املسلمني" بتعبري كارين 
 ثقايّف فحسب، وإّنما معركة خيارات املعركة الدائرة اليوم ليست معركة نّص ديّن أو 

هلّيمنة اورهانات خمتلفة، بل هي معركة حمتدمة على شكل املنطقة وطبيعتها، واّتجاهات 
فيها. هنا يتخذ الدين أو املذهبة والتكفري عنواًنا رئيًسا، ألّنه العامل أو الفاعل األكثر قابلّية 

خمتلف  ات التحشيد والتأييد واالستقطاب لدىواعتماّدّية وتعويالً واألكثر انسجاًما مع دينامّي
 األطراف. 

ما حيدث يف الواقع هو أّن دوغما التسلط حتافظ على دوغما الفقه ومنطق الفرقة الناجية  
أو منطق التكفري، أو "ميتافيزيقا اجلاّلد" بتعبري نيتشه، هذا أحد أهّم مصادر الكراهّية يف 

 املنطقة ويف عامل اليوم. 
                                                           

 . 296، حقول الدم: الدين وتاريخ العنف، مصدر سابق، ص أرمسترونغكارين  1 
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وأخرًيا، مّثة بداهتان تالزمان الصراع يف املنطقة، ولكّنهما غري مساعدين يف احتوائه، 
َوال ﴿، و1﴾ُفواَوَجَعلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعارَ ﴿األوىل هي بداهة التعّدد االجتماعّي والثقايّف، 

تماعّية نشطة وصعوبة يف ، ورّبما كان علينا احلديث عن انقسامّية اج2﴾َيَزاُلوَن ُمْخَتِلِفنَي
  االنتقال من املّلة إىل األّمة واملواطنة باملعىن احلداثي واإلنسّي للكلمة.

َضُهم ِبَبْعٍض َوَلْواَل َدْفُع اللهِه النَّاَس َبعْ ﴿الثانية هي بداهة الكراهّية والصراع والعنف والقتل، 
 . 3﴾ُيْذَكُر ِفيَها اْسُم اللههِ  لهُهدَِّمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجدُ 

هذا النّص/الورقة هو الكراهّية اليت تصدر عن رؤية دينّية أو تعّززها رؤية دينّية،  يف ُقّدمما 
والكراهّية بوصفها واجًبا أو ضرورة دينّية. وكذلك منطق أو باألحرى ال منطق الفرقة 

هلُل االناجية أو الفرقة املنصورة، كما لو أّننا أمام حتمّية تارخيّية قاهرة وال اهائّية، إىل أن ُيقدَِّر 
أمًرا كان مفعواًل. 

                                                           
 .13القرآن الكرمي، سورة احلجرات، اآلية  1
 .118القرآن الكرمي، سورة هود، اآلية  2
 .40القرآن الكرمي، سورة احلج، اآلية  3
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 "ليسوا مثلنا" اإلسالموفوبيا
 طالل عتريسي الّدكتور

انتشر خطاب كراهّية وحتريض ضّد اإلسالم واملسلمني يف كثري من األدبّيات اإلعالمّية 
 2001والسياسّية يف معظم الدول الغربّية بعد عملّيات احلادي عشر من أيلول/ سبتمرب 

اليت اّتهم تنظيم القاعدة بتنفيذها، واليت أّدت إىل ااهيار برجّي مركز التجارة العاملّي يف 
 نيويورك. 

يبّية" حرًبا "صل االبنساهم يف انتشار هذا اخلطاب إعالن الرئيس األمريكي جورج بوش 
 على اإلرهاب بعد تلك العملّيات. 

مل يكن هذا احلادث هو األّول من نوعه الذي أثار قلق الغرب من "هتديد اإلسالم". سبق 
ذلك بنحو عقدين فقط انتصار "ثورة إسالمّية" يف إيران أطاحت بأحد أهّم حلفاء الغرب، 
ورفعت شعارات العداء للواليات املّتحدة، وإسرائيل، واالستقالل السياسّي والثقايّف عن 

 الغرب. 
تلك "التهديدات" من اخلارج مع "هتديدات من الداخل" إثر التحّوالت  ترافقت

 الدميوغرافّية واالجتماعّية والثقافّية اليت عرفتها اجلالّيات املسلمة يف البلدان األوروبّية، واليت
أطلقت العنان ملوجة جديدة من "اإلسالموفوبيا" بعد اعتداءات وتفجريات وعملّيات 

مدن أوروبّية عّدة نّفذهتا جمموعات تنتمي إىل تنظيمات إسالمّية انتحارّية يف عواصم و
 متشّددة، فاقمت من اعتبار اإلسالم هتديًدا، ومن املسلمني أعداء. 

مل تقتصر موجة اإلسالموفوبيا على استنكار االعتداء ات والتفجريات، بل امتّدت تلك 
 ني عاّمة، خاّصة أولئك الذيناملوجة يف كثري من األحيان إىل اإلسالم نفسه وإىل املسلم

يعيشون يف أوروّبا، أو الذين يريدون القدوم إليها. و"الفوبيا" هي مصطلح نفسي، يعن 
اخلوف الشديد )اخلّواف( ويستخدم للداللة على اخلوف املبالغ فيه وغري املنطقي )مثل 

ادة ليت تنتج عاخلوف من األماكن املظلمة، أو املساحات الضّيقة، أو االرتفاع الشاهق( وا
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عن خربة شخصّية سلبّية يف هذه اجملاالت. كذلك اإلسالموفوبيا هي تعبري يستخدم للداللة 
على كراهّية، أو على خوف غري عقاليّن، جتاه اإلسالم، واملسلمني، وجتاه الثقافة اإلسالمّية، 

 ممارسات ى إىلوهي تعن أيًضا التمييز جتاه األفراد الذين ينتمون إىل هذه الثقافة. ما أّد
واعتداءات جسدّية ولفظّية ضّد ممتلكات وأماكن عبادة، وضّد أشخاص يظهرون انتماءهم 

 النقاب.  الديّن من خالل احلجاب أو
"اإلسالموفوبيا" كتعريف ومصطلح احلالة الفردّية، إىل سلوك جمتمعي عاّم جتاه  تتجاوز

ألدبّية نه الكتب الدراسّية، واملؤّلفات ااإلسالم واملسلمني، يكاد يالمس العنصرّية، وتّعرب ع
 ... 1 والثقافّية، والتغطية اإلعالمّية، وبرامج األحزاب السياسّية

"اإلسالموفوبيا" هي نتاج حتّوالت عّدة على مستوى العالقة التارخيّية بني العامل اإلسالمّي 
إلسالمّية، ات اوالغرب من جهة، وعلى مستوى التحّوالت املعاصرة اليت حصلت يف اجملتمع

 ويف داخل الدول الغربّية نفسها من جهة ثانية. 
ال يعترب االهتمام باإلسالموفوبيا جديًدا، فقد كتب الكثري عن هذه الظاهرة اليت تتشابه 
من حيث الفكرة، والسلوك، وردود الفعل جتاه املسلمني، مع مفهوم "اجلماعة العرقّية، أو 

ونانّية، م الرئيسة يف علم االجتماع. وكلمة "إتنّية" مشتّقة من الياإلتنّية" الذي يعترب من املفاهي
(Ethno مبعىن شعب، أو أّمة، أو جنس. "ويف العصور الوسطى أطلق هذا اللفظ يف )

اللغات األوروبّية على من هم ليسوا مسيحيّين أو يهوًدا، ولكّن يف العصور احلديثة استخدم 
اليد إىل مجاعة بشرّية يشترك أفرادها يف العادات والتقاللفظ يف العلوم االجتماعّية ليشري 

واللغة والدين وأّي مسات أخرى ممّيزة، مبا يف ذلك األصل واملالمح اجلسمانّية، ولكّنها تعيش 
يف اجملتمع نفسه والدولة نفسها مع مجاعة أو مجاعات أخرى وختلف عنها يف إحدى هذه 

  .2السمات"

                                                           
 2006اإلسالم، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، راجع إدوارد سعيد يف كتابه تغطية  1
 313، ص 2005أنتوين غدنز، علم االجتماع، مركز دراسات الوحدة العربّية، بريوت،  2
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ي يعن الذ – رّية أّول استعمال ملفهوم "اإلسالموفوبياُيرجع مؤّرخو احلقبة االستعما
إىل اهاّيات القرن التاسع عشر وبداّيات  –"ُرهاب اإلسالم" أو اخلوف املرضي من اإلسالم 

 القرن العشرين. 
فقد استعمل علماء اجتماع فرنسّيون هذا املفهوم لوصف معاداة جزء من اإلداريّين 

 ليت كانوا يتوّلون إدارة شؤواها يف زمن االحتالل، ورفضواالفرنسيّين للمجتمعات املسلمة ا
أن يتعايشوا معها، أو يندجموا يف أنساقها االجتماعّية، نظًرا ملا ُتمليه املهام اإلدارّية والسياسّية 
املسندة إليهم. ولذا يعترب بعض الباحثني أنّ إحدى مهام االستشراق كانت إعداد "الكفاءات" 

اإلدارات االستعمارّية، أّما املهّمة الثانية فكانت الدراسات امليدانّية املناسبة للعمل يف 
 . 1للمجتمعات املسلمة

إثر اهلجمات اليت  2001سبتمرب  11جتّدد خطاب "اإلسالموفوبيا" بعد ما عرف ب 
اّتهم تنظيم القاعدة بتنفيذها على برجّي مركز التجارة العاملّي يف نيويورك، واليت أتاحت 
للواليات املّتحدة األمريكّية أن تشّن حرًبا عاملّية على اإلرهاب "اإلسالمّي"، بّررت يف كثري 

ر الغربّية، خطاٌب سياسّي وإعالمّي "إسالموفويّب" متطّرف، سعت األحزاب من األقطا
اليمينّية املتشّددة يف دول غربّية عّدة إىل استثماره لتكريس اخلوف من اإلسالم واملسلمني 

 وتوظيفه لغايات انتخابّية، رفعت معها شعارات التهديد واخلوف من "أسلمة أوروّبا". 
اب اليمين "اإلسالموفويّب" تنامي األعمال العدائّية ضّد كان من تداعيات هذا اخلط

املسلمني والعرب، فحرقت بعض املساجد وتعّرضت بعض املقابر للتدنيس يف أكثر من 
مناسبة، كما ظهرت جمموعات من شّبان اليمني تعتدي من حني إىل آخر بشكل منّظم 

ء وصواًل إىل دعوة بعض األدباومنهجي على املسلمني يف شوارع وأّزقة املدن األوروبّية، 

                                                           
1 J.P.Charnay, Les Contre-Orients ou comment penser L’Autre selon 

soi.Editi.Sindibad.Paris.1980, p 248 
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والكّتاب إىل ما أطلق عليه رئيس "حركة من أجل فرنسا"، "فرنسا من دون اإلسالم". 
 . 1واملقصود بذلك مواجهة اخلطر الذي يشّكله اإلسالم على مستقبل فرنسا

موجة كراهّية  2007كما استعادت األزمة املالّية العاملّية اليت واجهتها أوروّبا يف عام 
جديدة ضدّ املسلمني، مع اّدعاء اليمني املتطّرف أنّ اهلجرات القادمة من مشال أفريقيا والشرق 
األوسط هي سبب األزمة، ألّن هؤالء املهاجرين ُيزامحون األوروبيّين األصليّين يف احلصول 
 على فرص العمل، وُيكّلفون امليزانّية العمومّية نفقاٍت باهظة، وهم يف الوقت نفسه يبنون

 . 2مستقبلهم يف بلدااهم األصلّية عرب استثمار ما جينونه يف املهجر
ال ميكن تفسري اإلسالموفوبيا الغربّية جتاه اإلسالم واملسلمني ببعد واحد فقط. أّي ال 
ميكن القول إّنها تعبري عن خوف الغرب من اإلسالم. مّثة أبعاد أخرى هلذه اإلسالموفوبيا، 

واملسلمني ونظرته إليهم، مل تكن دائًما وفق منوال واحد، بل فعالقات الغرب مع اإلسالم 
مّرت مبراحل تارخيّية خمتلفة وشهدت حتّوالت تداخلت فيها عوامل ثقافّية وسياسّية 
واجتماعّية، حصلت يف اجملتمعات اإلسالمّية ويف اجملتمعات الغربّية، أنتجت "فوبيا" هي 

 عالء واخلوف. مزيج معّقد من الكراهّية واالحتقار واالست

تعود اإلسالموفوبيا يف الذاكرة الغربّية إىل التاريخ القدمي، عندما وصل املسلمون إىل وخوم 
"احلضارة األوروبّية" ووقفوا على أبواب فييّنا. وإىل احلروب الصليبّية اليت خرجت فيها 

دن ( الفرنسّية "لتحرير" املClermont Ferrantاجليوش من قلب أوروّبا يف مدينة )
اّيات "احتّلها" املسلمون. وال تزال كتب التاريخ والرو املقّدسة يف الشرق ويف فلسطني اليت

 . األورويب – واألفالم السينمائّية تستعيد تلك املرحلة من تاريخ الصدام اإلسالميّ 
وما يؤكد رسوخ هذه اإلسالموفوبيا يف الذاكرة الغربّية، ما قاله اجلنرال "اللنيّب" الذي 

: "اآلن انتهت احلروب 1917يقود القّوات الربيطانّية اليت احتّلت مدينة القدس سنة كان 
 الصليبّية"، وكان أّول غريّب يدخل هذه املدينة منذ حتريرها على يد صالح الدين األّيويب. 

                                                           
1 La "France sans islam" de Philippe de Villiers: "Un racisme à peine déguisé" 
LEXPRESS le 16/11/2016  

 .29/5/2017اجلزيرة نت  2
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كذلك ما قاله قائد القّوات الفرنسّية اجلنرال "غورو" بعد اجتياح قّواته مدينة دمشق إثر 
، بعدما توّجه إىل قرب صالح الدين األّيويب قائاًل 1921يف معركة ميسلون عام  انتصارها

"ها قد عدنا يا صالح الدين". ما يعن أّن تلك املرحلة من التاريخ اليت حّقق فيها املسلمون 
انتصاًرا على أوروّبا مل متح من الذاكرة الغربّية، ومل وخِف الرغبة يف الثأر مّما حّققه املسلمون 

  تلك املرحلة. يف
ميكن أن نطلق على املرحلة اليت هيمنت عليها الرغبة يف الثأر من التاريخ "مرحلة 
الكراهّية". هذه املرحلة اليت انقضت منذ مئات السنني، ال تزال يف الواقع، وهذا أمر طبيعّي 

، ح أو تنَسمت من مكّونات الذاكرة الغربّية )األوروبّية( السلبّية جتاه اإلسالم واملسلمني، ومل
وهي تستعاد، يف كتب التاريخ ويف األفالم السينمائّية ويف بعض الروايات التارخيّية، ألّن 
"املختلف ينحو دائًما إىل أن يصبح عدوًًّا... وجهّنم هي اآلخرين، وكذلك الشرق هو 

 . 1اآلخر"
م واملسلمني. الساهم مفّكرون وفالسفة أوروبّيون يف تشّكل هذه الثقافة السلبّية جتاه اإلس

منهم كنموذج على سبيل املثال أرنست رينان، وهو من أعمدة الفكر يف فرنسا طيلة النصف 
( وهو مؤّرخ، وفيلسوف، وعامل لغات. 1892 – 1823الثاين من القرن التاسع عشر )

وقد زار سوريا ولبنان ومصر وتركيا واليونان... لكّنه ذهب إىل حد العنصرّية يف 
ة ليت اعترب فيها "أّن العقلّية السامية مضاّدة للعلم والفلسفة، على عكس العقلّيا االستنتاجات

 ،2اآلرّية األوروبّية احملّبة هلما منذ زمن اإلغريق، وهلذا وخّلف الشرقّيون وتقّدم األوروبّيون"
درس اللغات العربّية والكلدانّية  1862كما أطلق رينان يف اخلطاب الذي افتتح به عام 

( سلسلة من التأكيدات College de Franceوالسريانّية يف كوالج دي فرانس )
األسطورية والعرقّية الطابع، حيّدد فيها ماهّية املزايا الوراثّية العليا العائدة للحضارة الغربّية، 

 اليت تتناقض مع النواقص الوراثّية للشرق:
                                                           

1 J.P.Charnay, Les Contre-Orients ou Comment penser L’Autre selon 

soi.Edit.Sindbad, Paris1980, p13  
   Publishing.N.York 2005J.M.Robertsin, Ernest Renan, Kessingerراجع  2
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ة والشعوب السامية على اختالفها األوروبّي –"ما تزال إىل يومنا هذا الشعوب اهلندّية 
الكامل. وأنا ال أقصد هنا اليهود، الذين كان لقدرهم التارخيي املتفّرد واملثري لإلعجاب أن 
خّصهم مبكان استثنائي يف اإلنسانّية... أّما العريّب على األقل، واملسلم مبعىن أوسع، فهو اليوم 

ا، يف مواجهة واحدمها اآلخر، كائنان ينتمي أبعد ما يكون عّنا. ذلك أّن املسلم واألورويّب مه
طريقة التفكري  الشبه واملشاركة بينهما يف خمتلف، النعدام أوجه كّل منهما إىل جنس

... ومل يعرف الشرق أبًدا، وخباّصة الشرق السامي، حّيًزا وسًطا بني الفوضى 1والشعور"
. ويف .الدمّوي والعبثّي اجلائر.الشاملة اليت اّتصف هبا البدو الرّحل من العرب، والطغيان 

وبّية، واجب األور -السياسة، كما يف الشعر والدين والفلسفة، يبقى على الشعوب اهلندّية 
البحث عن األمور بكّل دقائقها، كما عن التوفيق بني املتناقض من األمور وتعقيداهتا اجملهولة 

ة لى الدوام ببساطة مؤسفمتاًما من الشعوب السامية واليت سبق لتنظيمها أن اّتصف ع
وقاتلة... أّما املشاعر الرقيقة، وتلك األحالم الشغوفة، وذلك التجّلي العظيم للواجب. فهي 

 كّلها صنعة عرقنا، ونتاج مناخنا... "
ينتهي خطاب رينان يف هذا الصرح العلمي بالدعوة إىل تدمري العقيدة اإلسالمّية تدمرًيا  

ل الشرط األساس الضامن لالنتشار احلضارة األوروبّية، يف كاماًل: "يف هذا الوقت، يتمّث
تدمري الشيء السامي تدمرًيا كاماًل، ويف هتدمي السلطة الثيوقراطّية اليت تقوم عليها العقيدة 
اإلسالمّية، ذلك أّن هذه الديانة ال تستطيع إىل الوجود سبياًل إاّل كديانة رمسّية. بينما تندثر 

ة حّرة وفردّية. والعقيدة اإلسالمّية ليست فقط دين الدولة، على غرار عندما تتحّول إىل ديان
الكاثوليكّية يف فرنسا، وعلى غرار ما هي عليه اليوم يف إسبانيا، وإّنما هي الديانة اليت تقصي 
الدولة... واإلسالم إنكار كامل شامل ألوروّبا، واإلسالم تعّصب، وهو استخفاف بالعلم 

تمع املدين. ومن شأن البساطة الفظيعة اليت يّتصف هبا الفكر السامي واحتقار له وقمع للمج

                                                           
 50، ص 2011جورج قرم، تاريخ أوروبا وبناء أسطورة الغرب، دار الفارايب، بريوت،  1
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أن تقّلص الدماغ البشري، فتوّصده أمام كّل فكرة مهّذبة وراقية، وكّل حبث عقاليّن، لكي 
  .1تضعه أمام كالم يكّرر نفسه بشكل دائم دون أن يأيت بأّي جديد... "

 ة والعنصرّية جتاه اإلسالم واملسلمني منومن الطبيعّي أن تساهم مثل هذه اآلراء السلبّي
شخصّية مثل رينان يف التربير الفكرّي والفلسفي ملشاعر الكراهّية جتاه اإلسالم واملسلمني 
"الذين يفتقدون أليّ حبث عقاليّن، والذين جيب تدمري عقيدهتم تدمرًيا كاماًل، لضمان انتشار 

 احلضارة األوروبّية. كما ذهب إىل ذلك رينان. 
عندما خرجت أوروّبا من حدودها يف املرحلة االستعمارّية يف اهايات القرن الثامن عشر 
وبداّيات القرن التاسع عشر، ومع السيطرة األوروبّية على دول الشرق املسلمة، حبًثا عن 
األسواق والثروات واملواد األّولّية اليت تليب حاجات مصانع أوروّبا احلديثة يف تلك الفترة، 

ى الشعور الغريّب جتاه املسلمني واجملتمعات اإلسالمّية، ما ميكن أن نعتربه مرحلة طغى عل
 "احتقار". 

يف تلك املرحلة قّدم أغلب املستشرقني والرّحالة والفّنانني الغربيّين صورة منطّية عن 
الء ؤالشرق، اّتسمت باجملون والتخّلف والعادات الغريبة واحلياة االجتماعّية املتخّلفة. وكان ه

مجيعهم يقارنون مشاهداهتم مع منط احلياة الغربّية. ويكفي أن نشاهد الكثري من الصور 
واللوحات اليت تعّج بالنساء وجمالس اللهو والشراب... اليت رمسها فّنانون غربّيون لندرك 

 طبيعة تلك الصورة اليت تشّكلت يف الذهن الغريّب عن الشرق. 
يف هذه املرحلة حتّولت معرفة املستشرقني باإلسالم، إىل عامل مثني مساعد للفتوحات 
الكولونيالّية. ففي فرنسا اخنرط أوائل املستشرقني يف اجليش لتسهيل إدارة السّكان احملليّين 

صورة اإلسالم  يف املستعمرات. وقد ساهم اإلرث الضخم الذي قّدمه هؤالء، يف بناء
 . 2احلالّية

                                                           
 53- 51قرم، املرجع السابق، ص 1

2 Saddek Rabah, l’Islam dans le discours mediatique, comment les medias se 

representent l’Islam en France? Ed.Albouraq.Beyrouth1998. p18 
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عادت مؤّلفات "برنارد لويس" عن اإلسالم، "هذه الديانة اليت تشّكل خطًرا بالنسبة است
إىل الغرب"، واليت جاءت لتدعم أفكار هانتنغتون حول "صراع احلضارات"، اللغة األكثر 

عادة اليت عرفتها القرون الوسطى، واست املسيحّية – قدًما يف املناظرات اجلدلّية اإلسالمّية
 . 1ّية اليت كان ينظر هبا إىل الشرقالنظرة التحقري

كما سامهت جمموعة من األحداث يف استعادة هذا اخلطاب "التحقريي" جتاه اإلسالم 
واملسلمني. فاإلسالم ال ميكن أن يتكّيف مع النموذج احلضاري الغريّب، واحلجاب هتديد 

نكوص  هو ليس سوىللقيم املدرسّية، ويتعارض مع العلمنة، ومع هوّية الدولة الفرنسّية، و
عن قيم اجلمهورّية وتراجع عنها، وال ميكن للعلمانّية أن تقبل بذلك. واألقّلّيات املسلمة يف 
أوروّبا ال تريد االندماج يف اجملتمعات اليت تعيش فيها. وذهب حّتى بعض الفالسفة مثل 

Pascal Bruckner الة ا" الذي يعن بالنسبة إليه استحإىل رفض مصطلح "إسالموفوبي
، "يشّكك يف باقي العقائد" أّي نقد لإلسالم الذي "يّضطهد املؤمنني" وهذا طبعا" مدان، و

وهذا ما نرفضه. وعندما مننع أي نقاش حول القرآن، وحول املمنوعات اليت يفرضها، 
وعندما يدعونا "اإلسالموفوبيّين" إىل التمييز بني اإلرهابيّين واملسلمني، فإّنهم ميارسون 

ال حيتمل بني التفكري احلّر وبني النفاق. فكيف حيّق لنا يف فرنسا أن نسخر من تشويًها 
يسوع، ومن البابا، ومن موسى، ومن الديلي الما، ولكّن ليس من حمّمد خشية التهديد 

 بالذبح. ملاذا معيارين ومكيالني؟ 
جيب أن ننطلق من واقع تارخيي مكّثف  Brucknerلكي نفهم الواقع احلايل يقول 

و: جرح اإلسالم أمام احلداثة الغربّية اليت مل يتمّكن من التكّيف معها. وهذا ما يفّسر ه
ضعفه، واملعاناة اليت يعيشها منذ قرن. أّن العنف هو دائًما من عالئم العجز. أّن مجهورّيتنا 

، L’Expressيكرهها األصولّيون ال ألّنها تضّطهد املسلمني، بل ألّنها حترّرهم... " 
7/2/2017. 
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 "اجلهاد"، و"التطّرف"، و لقد اختصر اإلسالم بتنّوعه العرقي والثقايّف ب "األصولّية"، و
"تعّدد الزوجات"، وبرفض العلمنة وعدم التكّيف... ويف الثمانينّيات تكّيف اخلطاب 

 .1اإلعالمّي مع اللحظات الساخنة اليت عاشتها فرنسا...
 من العداء لليهودّية إىل العداء لإلسالم

انتقل هذا التعّصب العرقي والديّن بتربيراته الفكرّية والسياسّية واالجتماعّية، من الوصف 
النمطّي الذي عرف عن اليهودّي يف التقاليد املسيحّية... ذلك "الكائن الغريب، اخلطري، 

ذي يستحّق . وال.الفاسد واملفسد، واملتمّرد على قيم اجملتمع املسيحّي وعقائده وقناعاته.
املعاملة واملهانة، والعزل والتهميش، والقتل، وحّتى اإلبادة اجلماعّية يف أوروّبا بكّل  سوء

راحة ضمري... إىل العقيدة اإلسالمّية اليت ألصق هبا اليوم كّل تلك اخلصائص اليت أشرنا إليها 
 لليهودّي، أي املنّفر، والقبيح... 

و الشرق األصفر، وإّنما الشرق لذلك نرى أّن الشرق اليوم ما عاد الشرق الساليف، أ
املسلم. وأصبح كيان اإلسالم بالتايل، وخالل عقود قليلة فقط كياًنا حيًّا مهّدًدا، نقيًضا 
للغرب متاًما "... والصور اليت تشّكلت يف املخّيلة الغربّية وقّدمتها بعض األدبّيات األكادميّية 

خاضعات مستعبدات، ميل إىل  والصحفّية هي لشرق جّبار هائل القّوة واحلجم: نساء
اإلرهاب، غياب للقيم الفردّية، تعّصب ديّن، كراهّية لإلنسان الغريّب بشكله املسيحّي 
واليهودّي، جرائم شرف، طغاة دموّيون احتجاز للرهائن... ويف مواجهة هذا كّله، يظهر 

ة حمترم هلا، بالفردانّياجلّبار الغريّب هائل القّوة وعظيم احلجم، لكّنه دميقراطي النزعة، مؤمن 
حكيم بصري، حريص على التقّدم، ورغد العيش، جمّل حلقوق املرأة واألقّلّيات، وحمترم لدين 

  .2وهوّية كّل فرد أًيا كان..."
ساهم االحتالل املباشر لبالد املسلمني يف اجلزائر وتونس واملغرب وسوريا وليبيا ومصر 

 حمتّل عن اليت حيملها أّي النظرة االستعالئّيةوصواًل إىل اهلند وباكستان... يف تشّكل هذه 

                                                           
1 Saddek 342و 338، املرجع السابق، ص. 
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أّي شعب حيتّله. وهذا االستعالء هو أحد ضرورات ومرّبرات هذا االحتالل. فاّدعى 
هم احتّلوا اجلزائر )مائة عام( لتمدينها ونقل احلضارة إليها. كذلك قال الفرنسّيون أّن

الربيطانيون عندما احتّلوا العراق، وعندما احتّلوا اهلند يف مطلع القرن العشرين. وكما كان 
هذا االحتالل من أجل التمّدن والتحّضر يف املاضي، يتكّرر اليوم بذريعة الدميقراطّية 

 2002ء خمتلفة من العامل )أفغانستان والعراق على سبيل املثال يف واحلّرّيات، يف أحنا
 (. 2003و

الدولة اليت تأيت لتحتّل وتعترب نفسها صاحبة رسالة متدين للشعوب اليت احتّلتها، يعن 
ضمًنا أّنها حتتقر هذه الشعوب اليت "تفتقد احلضارة واملدنّية". وهي بالتايل لن تقيم أّي اعتبار 

لعاداهتا وتقاليدها ألّنها "ثقافات أدىن". وهذا ما يطلق عليه البعض "العنصرّية  لثقافتها أو
 . 1الثقافّية"، اليت تقوم على احلط من قدر الثقافات األخرى

يف هذه املرحلة اليت استمّرت عقوًدا طويلة من االحتالل، وصلت إىل حنو مئة سنة قبل 
 ل العربّية واملسلمة على استقالهلا، يفأن وخرج فرنسا من اجلزائر، وقبل أن حتصل الدو

منتصف القرن العشرين، مع خروج القّوات األجنبّية من أراضيها، انتقل "االحتقار" من 
 املشاعر النفسّية واملمارسات التعّسفّية حبّق الشعوب احملتّلة، إىل الكتب واملناهج الدراسّية اليت

شعوب صحراء ال ميتلكون أّي قيم وال  قّدمت العرب خاّصة واملسلمني عاّمة، باعتبارهم
أّي حضارة. مّث انتقل األمر إىل السينما اليت قّدمت املسلمني عرًبا أثرياء يبّذرون املال حبًثا 
عن امللّذات والنساء. "ومن الواضح أّن الصورة اليت نستخلصها للعرب من حتليل كتب 

زّيفة عن توّلد لدى التالميذ إاّل صورة م القراءة للمرحلة االبتدائّية يف املدارس الفرنسّية، لن
اآلخرين وعن أنفسهم. فهي توحي للتالميذ الفرنسيّين، اقتباًسا من املاضي، بإحساس التفّوق 
الطبيعّي، كما توحي للتالميذ من ذوي األصل العريّب بإحساس سليّب ناشئ عن حتقري شأاهم 

ن ذاهتم أو من ذويهم أن يوّلد وتشويه صورهتم. ومن شأن اخلجل املكبوت لدى الصغار م
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يف نفوسهم ضيًقا وعذاًبا قد يتحّوالن فيما بعد إىل اختالل يف النظام أو إىل ثورة موّجهة 
حبيث ستساهم هذه الكتب يف . 1ضّد املصدر الدافع إىل رفضهم وحتقريهم هم وذويهم"

عندما تقوم . وتشكيل وعي سليّب لدى األجيال الفرنسّية اجلديدة جتاه اإلسالم واملسلمني
وسائل اإلعالم بالتحريض املباشر ضّد مسلمني نّفذوا عملّية تفجري أو اعتداء مسّلح، ال 
يتفاجأ الوعي الغريّب هبذا األمر ففي الذاكرة، ويف الثقافة املدرسّية والسينمائّية، ما يرّبر هذا 

 التحريض ويتفاعل معه سياسّيا ونفسيًّا واجتماعيًّا. 
ثرية يف أوروّبا نفسها ويف بالد املسلمني منذ منتصف القرن التاسع حصلت حتّوالت ك

عشر إىل اليوم بعد أن انتهت مرحلة االستعمار وحصلت أغلب الدول العربّية واإلسالمّية 
 على استقالهلا. بعد هذا التاريخ ستتغّير نظرة الطرفني إىل بعضهما. 

 تقليد الغرب:
ّية على استقالهلا منذ منتصف القرن العشرين، ما أن حصلت الدول واحلكومات اإلسالم

حّتى تطّلعت إىل الغرب الذي كان حمتاّل لتقتدي به وتنقل عنه كيفّية بناء مؤّسساهتا وجيشها 
وجامعاهتا وإداراهتا. يف هذه املرحلة ستنشأ عالقة مرّكبة ومتفاوتة. العرب واملسلمون يقّلدون 

ل ساهتم ومدارسهم وجامعاهتم. والدول الغربّية تتعامالغرب ويقتفون أثره يف إعادة بناء مؤّس
مع املسلمني من منظور املصاحل التجارّية، والنفطّية، والثقافّية. أّي أّن العالقات بني الطرفني 

الث، أو بني عامل أّول وعامل ثعالقة بني متقّدم ومتأّخر. مل تعد عالقة احتالل وحمتّل، بل 
ت عالقات احتالل، ولكّنها ليست عالقات نّدّية يف الوقت بني مشال وجنوب. أّي أّنها ليس

نفسه. ومن الطبيعّي أن تستبطن العالقات غري النّدّية بني متقّدم وحمتّل سابق، مع متأّخر، 
 نوًعا من االحتقار الضمّن. 

"لقد عّم الفرح عند االستقالل: فقد وخّلص املغاربة من الوجود األجنيّب، وباتوا أخرًيا 
م"... لكّن سرعان ما تبّين هلم أّنهم مل يكونوا كذلك. فاملثّقف الذي مل يتخّلص "لوحده

إزاء الثقافة املهيمنة من "األب" الثقايّف، كان ال يستطيع أن يقف على قدميه من دون راسني 
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مل كما أّن العا.. سارتر، أو ليفي ستروس. أو فيكتور هوغو، أو ماالراميه، أو بروست، أو
السّيارات، أو يف مهنة أخرى مل يكن بإمكانه التعبري عن األدوات اليت يستخدمها يف إصالح 

 . 1أو يريد إصالحها إاّل بالفرنسّية"
  املسلمون املهاجرون يف أوروّبا

سامهت اهلجرات الكثرية من الدول العربّية واإلسالمّية إىل أوروّبا منذ مطلع القرن 
ها نظًرا حلاجتها إىل األيدي العاملة، يف تشّكل هذا العشرين، واليت مسحت هبا أوروّبا نفس

ا. أّي اخلوف من اإلسالم يف الداخل األورويب. مل يعد عد اجلديد واملعاصر لإلسالموفوبيالب
بات .. .ة، أو أثرياء، ونفًطا، وصحراءاإلسالم يف هذه املرحلة ذاكرة بغيضة، أو ثقافة متخّلف

ضل جمتمعيًّا واقتصاديًّا وسياسّيا يصعب حتديد اخليارات األف اإلسالم مكّوًنا أوروبيًّا داخليًّا
 يف التعامل معه. 

بات األمر بالنسبة إىل السلطات الفرنسّية على سبيل املثال "كيف ميكن التوفيق بني عّدة 
سياسات متناقضة" اليت شّكل اإلسالم "كدين ومجاعة" )ممارسات عبادّية وثقافّية( عاماًل 

حبيث بات اإلسالم موضوًعا لكلّ السجاالت بني ما أصبح يطلق عليه "اإلسالم مركزيًّا فيها. 
 . 2يف فرنسا" و"إسالم فرنسا"

يف أثناء احلرب العاملّية األوىل ولدت هذه البنية املزدوجة "لإلسالم يف فرنسا" و"إلسالم 
 فرنسا". وكانت املسألة اجلزائرّية يف قلب هذا السجال. 

ها "قّوة مسلمة" نظًرا لوجودها )كدولة حمتّلة( يف بلدان مسلمة كانت فرنسا تعترب نفس
عّدة، خاّصة يف مشال أفريقيا )بلدان املغرب العريّب(. لذا كان مشروع تأسيس مسجد باريس 

رمًزا لفرنسا كقّوٍة مسلمٍة. ومنذ هذه اللحظة ستتشّكل ازدواجّية بني  1920يف عام 
كان مسجد باريس هو التعبري عن الوجه األّول "إسالم "إسالم فرنسا" و"اإلسالم يف فرنسا". 
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فرنسا" )احلكومي( يف حني كانت البىن األخرى تعبرًيا عن الوجه الثاين أّي "اإلسالم يف 
 . 1فرنسا"، )غري الرمسي(

وتعبرًيا عن هذا االهتمام باإلسالم يف فرنسا، وانسجاًما مع رغبة فرنسا يف تقدمي صورة 
)أثناء االحتالل الفرنسّي  1864إجيابّية عن نفسها يف بالد املسلمني شّكلت جلّنة عام 

للجزائر( لدراسة مشروع تأسيس مسجد يف باريس. لكّن هذه اللجنة اقترحت ما هو أهّم 
قط. فقد عرضت أن يتّم بشكل متزامن يف باريس ومرسيليا )حيث الكثافة من بناء املسجد ف

 من املسلمني( تشييد مسجد ومؤّسسة تعليمّية ثانوّية، ومقربة. 
كانت تلك االقتراحات واملشاريع أساس النقاشات املستقبلّية بني مؤّيد ومعارض حول 

 اولت:قضّية العالقة مع اإلسالم ومع املسلمني يف فرنسا، واليت تن
مركزّية املسألة اجلزائرّية يف كّل املشاريع املتعّلقة بإقامة املسلمني يف فرنسا، حبيث  .1

كانت هذه املسألة يف قلب كّل اإلجراءات والسياسات الفرنسّية جتاه املسلمني يف 
 فرنسا. 

 عدم التوافق بني األوضاع املدنّية واألوضاع الدينّية. فاملسلم ال يعترف إاّل بالقوانني .2
 يتوافق مع القوانني املدنّية الفرنسّية.  القرآنية، وهذا ال

كان املقصود من هذه اإلجراءات "إظهار حسن نوايا فرنسا جتاه الدين اإلسالمّي، وهو 
ما أطلق عليه "سياسة فرنسا اإلسالمّية"، خاّصة جتاه اجلزائرّيني والتونسيّين الذين حتتلّ فرنسا 

أثارت رّدات فعل حاّدة يف الصحافة الفرنسّية، ومقاالت معادية بلدااهم. لكّن هذه املشاريع 
: "يف السابق ذهب 1895حزيران  30هلا. فكتبت جريدة لوموند على سبيل املثال يف 

فرسان فرنسا لقتال املسلمني يف األراضي املقّدسة، أّما اليوم، فإّن أحفاد الصليبيّين يشيدون 
 قاتلناهم... ".  مسجًدا يف باريس ألحفاد أولئك الذين

مع بداّيات احلرب العاملّية األوىل أعيد طرح موضوع املسجد يف إطار  1916عام 
، كان 1919عام  ضرورات السياسة املسلمة للدول املستعمرة )الكولونيالّية(. وحّتى

                                                           
1 Luizard 225، مرجع سابق، ص 



 حنو ثقافة احلوار بني األديان

136 

النقاش اليزال مستمّرا حول الصيغة املالئمة للتعبري عن هذا االهتمام الفرنسّي باملسلمني. 
ت على سبيل املثال بداًل من تسمية "املسجد" اليت أثارت الكثري من النقاش فطرح

 "الكلّية اإلسالمّية"، و واالعتراض، تسمية "اجلامعة اإلسالمّية"، و"املعهد اإلسالمّي"، و
 .1"املؤّسسة اإلسالمّية"... "الدائرة اإلسالمّية"، و

دفع  األوىل. فنقص األيدي العاملةتطّور وجود املسلمني يف فرنسا منذ احلرب العاملّية 
السلطات إىل الطلب من وزارة احلرب جتنيد عّمال جزائرّيني من مناطق السيطرة 

ألف جزائرّي إىل العاصمة الفرنسّية للعمل  78االستعمارّية. ويف خالل عامني وصل حنو 
 يف مصانع السالح والتجهيزات العسكرّية. 

يش عشرات اآلالف من اجلزائرّيني للقتال يف صفوف اجل إىل هذه األيدي العاملة، متّ جتنيد
 240ألف مقاتل. ويف اجملموع مّت جذب  25أرض املعركة حنو  الفرنسّي وسقط منهم على

ألًفا، وبعد سنتني  45بلغ عددهم  1922ألف جزائرّي إىل األراضي الفرنسّية. ويف عام 
 وّزعوا يف املدن الصناعّية الكربى. ألف يف اهاية العقد، وقد ت 100ألًفا. وحنو 75أصبحوا 

احلرب العاملّية الثانية أّدت إىل التعامل بالطريقة نفسها مع اجلزائرّيني: تطويع يف اجليش، 
وتوظيف يف املصانع العسكرّية يف البداية، مّث يف أعمال البناء. ووضعت اخلطط جللب حنو 

 ألف عامل خالل أربع سنوات.  100
أّن "األبيض" الذي حيتاج إىل اآلخرين حلمايته والدفاع عنه لقد كشفت هذه احلاجة 

ليس ذلك الكائن املتفّوق الذي يرونه يف بلدااهم. لكّن صورة أخرى تشّكلت هلؤالء اجلنود 
والعّمال الذين قاتلوا إىل جانب األوروبيّين، عندما سكنوا يف الضواحي الصناعّية، كعّمال 

  .2.".مهّمشني.أميّين، غري متخّصصني، حمتقرين، و
ت فرنسا يف اهاية احلرب العاملّية األوىل أن تظهر تعاطًفا واعترافا جبميل اجلنود داأر

املسلمني الذين سقطوا بشرف دفاًعا عن فرنسا يف تلك احلرب. فاستقّر الرأي أخرًيا على 
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لكي يصدر  1920تأسيس "املعهد اإلسالمّي" وليس "املسجد". وكان ينبغي انتظار عام 
مّت تدشني وافتتاح هذا املعهد  1926عهد" يف باريس. ويف عام مشروع قرار تأسيس "امل

الذي سيصبح سفارة اإلسالم يف فرنسا. لكّن مع هذا املعهد أيًضا سينتقل مركز السياسة 
املسلمة بوجهها الديبلوماسي من املغرب إىل باريس، وستصبح السياسة الفرنسّية جتاه 

 اخلاّصة يف الدوائر اإلدارّية ويف املراقبة ويفمسلمي فرنسا، شأًنا داخليًّا خيضع لألقسام 
األجهزة األمنّية والبلدّية يف باريس. وعندما جاء مسلمو مشال أفريقيا للعمل يف فرنسا، أّدت 
اإلجراءات اليت اعتمدت الستقبال هذه األيدي العاملة وإدارهتا، إىل جتميعهم، وإىل عزهلم 

 عن باقي اجملتمع الفرنسّي. 
الل "مسلميها" من خـ ت تنظيم عالقة فرنسا بداة هذه االقتراحات، اليت أرإّن إشكالّي

"استيعاب ثقافتهم"، أّنها ال ميكن أن متر إاّل عرب "اهلوّية الدينّية". أي أّن االعتراف باآلخر 
)اجلزائرّي واملغريّب والتونسي( واستيعاب ثقافته ال ميكن أن يتحّقق إاّل من خالل هوّيته 

  .1كّن هذه اهلوّية نفسها ستصبح باملقابل عقبة أمام اندماجه"الدينّية. ل
تواصلت اهلجرة من بلدان إسالمّية أخرى غري اجلزائر، من السنغال اليت شارك مهاجروها 
أيًضا يف احلرب العاملّية األوىل، كقّناصة يف اجليش الفرنسّي، وقّدموا تضحيات كبرية يف تلك 

 ب العاملّية الثانية للعمل يف فرنسا. وهناك املغاربة أيًضااحلرب. وبقي قسم منهم بعد احلر
. التونسّيون مل 1956الذين على عكس اجلزائرّيني كانوا قّلة قبل استقالل بالدهم عام 

. كذلك األمر بالنسبة إىل هجرات أخرى 5000حنو  1954يتجاوز عددهم حّتى عام 
ا من بلدان الشرق األوسط مثل ألًفا( والحقً  45حنو  1973من تركيا )بلغ عددهم عام 

 .2...سيوّية مثل الباكستان، ومسلمني هنودلبنان وسوريا ومصر وبعض الدول اآل
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"هذا اإلسالم املنغّرس الذي مل نكن نعريه أّي اهتمام، حتّول إىل معضلة كبرية للمجتمع 
عرفه ال يالفرنسّي، الذي بدأ يتساءل عن هوّيته، وعن هذا "اآلخر" املسلم الذي جياوره و

 جيدًّا. 
لقد انتقلنا من إسالم "االهتمامات السفلى"، حبسب تعبري برونو إتيان، إىل إسالم 
الصفحات األوىل يف وسائل اإلعالم، حيث التعبري عن القلق من "التعّصب" و"التشّدد"، 

 . 1والتطّرف"
ذا ش عن هلقد بات النقاش حول اإلسالم قاسيًّا ومؤمًلا، وتراوح اخلطاب يف هذا النقا

اإلسالم "املهاجر" بني الرفض التام، مدفوًعا باجلهل وعدم املعرفة، وبني القبول احلذر، 
استجابة لشعارات التعّددّية الثقافّية. لكنّ ذلك مل خيف تلك األبعاد االنتروبولوجّية يف مقاربة 

ثقافّية  ةقضّية مثل قضّية "الفوالرد" )احلجاب(على سبيل املثال، واليت كشفت عن مركزّي
. .خّلف."هم" رمز البدائّية والتـ حنن" جتّسد العقالنّية، واحلضارة، يف مقابل ال" ـحيث ال

وتراوح التعامل مع هذه القضّية بني ممارسة الضغوط إلخضاع املسلمني للشروط الثقافّية 
الغربّية، )منع احلجاب دفاًعا عن علمانّية الدولة يف فرنسا( وبني احترام حّرّية الرأي واملعتقد 

 ربّية. غوالزّي، وبني اخلوف من تنامي أعداد املسلمني وتوّسع عاداهتم وتقاليدهم يف البيئات ال
حبيث ذهب البعض إىل اعتبار أّن مّثة استحالة يف تكّيف اإلسالم مع اإلرث الفرنسّي، 

املسيحّي. فهجرة املسلمني تصدم أّول أسطورة مؤّسسة لفرنسا: البلد ذو التراث  –اليهوديّ 
 وديّ هاملسيحّي، الغريبّ واألورويب. واألوروبّية هنا هي نتاج إرث ثالثي يونايّن، ورومايّن، وي

 مسيحّي. والذي يتلّخص عادة بثالثّية: القدس، وأثينا، وروما.  –
جرت هذه النقاشات يف بيئة من "التوّتر اإليديولوجي"، ومن االنغالق املتزايد على 
الذات. لكّن ذلك كّله، مل يقفل باب النقاش حول اإلسالم يف الغرب املستمّر منذ القرون 

 . 2الوسطى حّتى أّيامنا هذه

                                                           
1 B.Etienne 294، مرجع سابق، ص. 
2 Saddek 348و 18، مرجع سابق، ص. 
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شهدت الدول األوروبّية حتّوالت عميقة من جّراء موجات اهلجرة الوافدة خالل  لقد
القرن العشرين. وقد بدأت أوائل هذه املوجات خالل العقود الثالثة اليت أعقبت احلرب 
العاملّية الثانية عندما بدأت بلدان البحر األبيض املتوسط بتزويد بلدان الشمال والغرب يف 

املة الرخيصة. وكان العّمال املهاجرون من تركيا ومشال أفريقيا واليونان أوروّبا باأليدي الع
وحّتى من املناطق اجلنوبية من إسبانيا وإيطاليا يقاَبلون بالترحاب من جانب الدول املضيفة 
اليت كانت تعاين نقًصا حادًًّا يف األيدي العاملة. كما أّن الدول اليت كانت تبسط سيطرهتا 

مناطق عديدة يف العامل مسحت بدخول العّمال الوافدين إليها من مستعمراهتا  االستعمارّية على
السابقة. ويصدق ذلك على تدّفق العّمال اجلزائرّيني إىل فرنسا، واألندونيسيّين إىل هوّلندا، 

 . 1واملهاجرين من شبه القاّرة اهلندّية إىل بريطانيا
 حصلت يف مطلع القرن العشرين، من كانت معظم اهلجرات اإلسالمّية إىل أوروّبا، اليت

أوساط الطبقات االجتماعّية الدنيا اليت أتت حبًثا عن عمل. لكّن هؤالء املهاجرين عندما 
وصلوا إىل "األرض املوعودة"، وجدوا صعوبة يف التكّيف مع منط احلياة الغربّية، ومع قيم 

ة، فآثروا مّية والشرقّية احملافظهذه احلياة األسرّية واألخالقّية اليت تتعارض مع قيمهم اإلسال
االنعزال يف أحياء خاّصة، أماًل يف محاية هذه القيم الدينّية واألخالقّية. لكّن هذه العزلة، 
فاقمت النظرة السلبّية الغربّية إليهم وإىل عاداهتم وطريقة عيشهم. حبيث بات املهاجرون 

هة، وبني بقيمهم الدينّية من جيعيشون حالة صراع نفسي وسلوكي واجتماعّي بني التمّسك 
 ضغوط القيم الغربّية السلوكّية واألخالقّية اجلديدة غري الدينّية من جهة ثانية. 

بات املهاجر املسلم أمام خيارات ثالثة: إّما االندماج يف الثقافة الغربّية، والتخليّ التدرجيي 
وابط ورفض و التمّسك هبذه الضعن الضوابط والقيود األخالقّية اليت ترّبى عليها يف أسرته، أ

االندماج يف اجملتمع الغريّب، أو البقاء عالًقا بني هوّيتني دون الشعور باألمان يف أّي منهما. 
وسيشهد جمتمع املهاجرين هذه النماذج الثالثة يف عملّيات التكّيف اليت جلأ إليها حبًثا عن 

 األمان النفسي واالجتماعّي. 
                                                           

 .336غدنز، مرجع سابق، ص  1
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ن/ العّمال أّي قلق للمجتمعات الغربّية يف البداية، بسبب قّلة مل يشّكل هؤالء املهاجرو
أعدادهم من جهة وبسبب طموحاهتم البسيطة اليت كانت تتلّخص يف احلصول على بعض 
املكتسبات مثل حتسني نوعّية املسكن واإلقامة القانونّية والتحاق عائالهتم هبم. أّي مل يكن 

 يف حميطهم حيث يعملون أو يعيشون. كما مل يكن هلؤالء املهاجرين يف البداية أّي تأثري
انتماء هؤالء إىل اإلسالم يثري أّي قلق جّدي يف البيئات الغربّية اليت مسحت هلم بالقدوم 
بسبب حاجتها إليهم. فمن كان يريد إقامة شعائره الدينّية مثل الصالة على سبيل املثال، 

مكان العمل، أو يؤّجل ذلك إىل حني  كان يفعل ذلك غالًبا، إّما خلسة بشكل منعزل يف
 عودته مساء إىل املنزل. 

لكّن حتّوالت جوهرّية حصلت ببطء وأّدى تراكمها إىل تغيري يف طبيعة عالقات املسلمني 
يف أوروّبا مع اجملتمعات اليت يعيشون فيها، وسامهت إىل حّد كبري يف تبلور ظاهرة 

 اإلسالموفوبيا املعاصرة. 
فعلى مستوى الداخل األورويب تزايدت أعداد املهاجرين تدرجيًيا خالل العقود املاضية، 
ومل تتمّكن، ومل ترغب يف الوقت نفسه السلطات األوروبّية من وقف تدّفق هذه اهلجرة 
مبستوياهتا كاّفة )هجرة األدمغة وهجرة العمالة البسيطة( إىل األرض األوروبّية اليت أتت 

وعلى الّرغم من كثري من مظاهر االعتراض واالستياء من األحزاب اليمينّية للبحث عن عمل. 
اليت وقفت يف وجه هذه اهلجرة ومّحلتها مسؤولّيات الترّدي االقتصادي، وهتديد اهلوّية الثقافّية 
األوروبّية، إاّل أّن السلطات األوروبّية مل تّتخذ قرار وقف هذه اهلجرة بسبب حاجتها إىل 

ملة والشاّبة. ما جعل وضع املهاجرين على مستوى الداخل األورويب بني حّدين األيدي العا
متناقضني ومتعارضني: األّول هو احلاجة إليهم مهنيًّا، وفتح األبواب هلم للمجيء إىل أوروّبا، 
والثاين هو التعامل معهم، عندما يأتون إىل أوروّبا ويعيشون فيها، كمصدر للقلق وعدم 

 االطمئنان. 
وازاة هذه االزدواجّية األوروبّية جتاه املهاجرين املسلمني، عاش هؤالء أيًضا ازدواجّية يف م

مماثلة من التناقض والقلق جتاه اجملتمعات األوروبّية اليت يعيشون فيها. فقد مسحت القوانني 
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 ساألوروبّية للمهاجرين بالقدوم إىل أوروّبا، وأتاحت هلم إىل حّد بعيد، ممارسة عاداهتم ولب
)احلجاب(، لكّن ما أتاحته هذه القوانني مل مينع يف الوقت نفسه تشّكل بيئات من  أزيائهم

التحريض اإلعالميّ والسياسّي واألمنّ ضدّ وجودهم، بعدما آثروا العيش والسكن يف مناطق 
متجاورة مع عرب ومسلمني آخرين، أتاحت هلم احلصول على شعور بسيط من االندماج 

قايّف. هذه البيئات من التحريض سوف تزداد تفاقًما بوجه ما عرف ب االجتماعّي والث
"سّكان الضواحي" حيث يعيش املسلمون مًعا يف أحياء تكاد تقتصر عليهم، وبسبب عوامل 
خارجّية، سوف تلعب دوًرا مهمًًّا يف تغيري نظرة املسلمني إىل أنفسهم ويف تغيري نظرة 

 األوروبيّين إليهم. 
ظرة املسلمني إىل أنفسهم تدرجييًّا بعدما استجابت القوانني األوروبّية بدأ التحّول يف ن

لطلبهم احلصول على أماكن خاّصة للصالة، حتّولت الحًقا إىل مساجد يؤّمها املصّلون، 
وتقام فيها املناسبات اإلسالمّية، وتعقد فيها اللقاءات االجتماعّية، وتشرح فيها الدروس 

 جلمعة أسبوعيًّا. الفقهّية وتلقى فيها خطب ا
التحّول الثاين حصل بعدما متّكن املسلمون من إجياد أماكن وأسواق خاّصة هبم لشراء ما 
حيتاجونه من طعام )اللحم احلالل(. فقد شّكلت هذه القضّية أزمة كبرية للجيل األّول من 

 تناول ىلاملهاجرين الذين مل يعرفوا كيف يتعاملون مع هذه املسألة. فهم من جهة حيتاجون إ
اللحم، وهم من جهة ثانية ال يستطيعون شراءه من السوق احملّلي )األورويب( ألّنه غري مذبوح 

 على الطريقة اإلسالمّية. 
أتاح حصول املسلمني على هذين األمرين )مكان العبادة، وشراء اللحم احلالل( باإلضافة 

 ل مصدرم اخلاّصة اليت كانت تشّكإىل ارتداء احلجاب يف األماكن العاّمة، بداية تبلور هوّيته

قلق هلم يف قلب اجملتمع األورويب. أي أّن مسلمي أوروّبا حصلوا على ثالثة مكّونات أساسّية 
 من مكّونات اهلوّية الثقافّية اخلاّصة:

 أماكن ممارسة العبادة )البعد العقيدي(  –
 أماكن شراء الطعام احلالل )البعد الشرعي للغذاء(  –



 حنو ثقافة احلوار بني األديان

142 

 الزّي املرتبط باهلوّية( ارتداء احلجاب ) –

سامهت هذه املتغّيرات الثالثة يف تغيري نظرة املسلمني إىل أنفسهم، فباتوا يشعرون بأّنهم 
"مجاعة" وليسوا جمّرد أعداد من املسلمني. وباتوا يشعرون بأّنهم خمتلفني عن أقرااهم من 

ّدهتم. اعب وأماكنوطعامهم، الغربيّين الذين يعيشون بينهم، وباتوا أحراًرا، هلم زّيهم اخلاّص 
ومل يعودوا مرغمني على التخّفي للصالة، أو على شراء ما ال حيلّ أكله، أو على عدم اخلروج 

 بسبب احلجاب. 

كان هذا التحّول يف الوقت نفسه بداية انفصاهلم غري املعلن عن اجملتمع الغريّب الذي 
يعيشون يف داخله. حبيث بدأت تتشّكل أسواق خاّصة باملهاجرين لبيع اللحوم والثياب 
واملنتجات اآلتية من بالدهم، وكانت هذه األسواق بطبيعة احلال مالصقة ألماكن سكنهم 

ة وقت إىل "ضواحي" باملعنيني االجتماعّي والسياسّي. وسيكون هلذه اهلوّياليت حتّولت مبرور ال
أبلغ األثر على حتّوالت اإلسالموفوبيا يف الداخل األورويب. حبيث سنشهد الحًقا عندما يثار 
النقاش حول اإلسالم واملسلمني يف أوروّبا، تداخاًل بني انتقاد سّكان الضواحي يف باريس 

 نفسه.  وبني انتقاد اإلسالم
مل يكن هلذه املستوّيات الثالثة التأثري نفسه يف تغيري أوضاع املسلمني ويف التأثري على 
عالقة األوروبيّين هبم. فاألسواق واملتاجر اخلاّصة وأماكن بيع اللحوم، واملطاعم التونسّية 

البيئة  واجلزائرّية، واألفريقّية وسواها اليت انتشرت بشكل واسع، مل حتدث أّي استفزاز، يف
األوروبّية مبستوياهتا الشعبّية والنخبوّية. بل على العكس كانت هذه املطاعم واحملال موضع 
ترحيب، يرتادها األوروبّيون ويتذّوقون فيها أطعمة جديدة ذات مذاق خاّص، حتّولت مبرور 

 تؤّد إىل ملالوقت إىل جزء من قائمة الطعام الفرنسّية أو الربيطانّية أو سواها. لكّنها مع ذلك 
 اّتساع بيئة قبول املسلمني ودجمهم. 

بدأت مؤّشرات الصدام مع املستويني الثاين والثالث: أّي احلجاب واملسجد. األّول 
يتحّمل مسؤولّيته الغربّيون، بعدما اّتخذت بعض الدول مثل فرنسا موقًفا عدائيًّا جتاهه. 

 ا بني املسلمني والغربيّين. عن دوره يف اإلسالموفوبي ةاملسؤولّيوالثاين تتوّزع 
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أّما التحّول األشدّ خطورة بالنسبة إىل الغربيّين، الذي شّكل بالنسبة إليهم هتديًدا وجوديًّا، 
هو ذاك الذي نتج عن تلك الدراسات واإلحصائّيات اليت بدأت تدّق ناقوس خطر التغّير 

ا عند وروبّية، وتزايد أعدادهالدميوغرايف يف أوروّبا استناًدا إىل تراجع نسبة الوالدات األ
املسلمني. نشرت تلك الدراسات القلق يف أوروّبا اليت حتّولت إىل جمتمعات هرمة، ستفقد 
هوّيتها مبرور الوقت مع استمرار هذا التزايد يف هجرة املسلمني ويف تزايد أعداد والداهتم يف 

 أوروّبا. 
ه ثانية، وخالل العقود األخرية، على وجإّن كثافة اهلجرة العاملّية منذ احلرب العاملّية ال

التحديد، أصبح قضّية سياسّية مهّمة يف كثري من البلدان. كما إّن تصاعد معّدالت اهلجرة 
يف العديد من اجملتمعات الغربّية أصبح يثري التساؤل حول املفاهيم الشائعة عن اهلوّية الوطنّية، 

  .1املواطنة يف تلك البلدان"ما أّدى يف جانب منه إىل إعادة النظر يف معىن 
أصبحت قضّية اهلجرة إىل االحتاد األورويب من خارج بلدانه، واحدة من أكثر القضايا 
اإلشكالّية سياسّيا واجتماعيًّا وثقافيًّا. حّتى أّن هذه اهلجرة كانت أحد أسباب رغبة بريطانيا 

. خاّصة 2016يف اخلروج من هذا االحتاد بعد استفتاء شعيب جلأت إليه يف حزيران/يونيو 
 قم أزمة الالجئني السوريّين ووخّبط دول االحتاد يف معاجلتها. بعد تفا

أّن  2016من األملان، عام  %43يف هذا اإلطار من القلق الدميوغرايف الثقايّف اعترب 
يف املئة عام  40وجود املسلمني "يشّكل هتديًدا للهوّية األملانّية". يف حني كانت هذه النسبة 

2010 . 
عالنّية ضّد استقبال املهاجرين، واعترب  Victor Orbanكما وقف رئيس هنغاريا 

نفسه مدافًعا عن "أوروّبا املسيحّية املهّددة". كذلك فعلت منّظمة "مواطنون أوروبّيون ضّد 
( اليت نّظمت عشرات التظاهرات يف مناطق عّدة من PEGIDAأسلمة الغرب يف أملانيا )

 أملانيا ضّد هجرة املسلمني. 

                                                           
 .332غدنز، مرجع سابق، ص  1
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من اهلجرة باملستقبل. "أنظروا إىل الشباب يف أملانيا، كم هو عدد  يرتبط هذا اخلوف
املتحّدرين من اهلجرة. رّبما كانوا أقّلّية اليوم. ولكّن هل سيبقى احلال على ما هو عليه بعد 

 .1أو ثالثني سنة؟" 20
( على مواطن بالد مثل النمسا، Chatam Houseويف استبيان وّزعته مؤّسسة )

وفرنسا، وأملانيا، واليونان، وهنغاريا، وإيطاليا، وبولونيا، وإسبانيا، واململكة وبلجيكا، 
املّتحدة، كان السؤال هو التايل: "هل تعتقد أّن على بلدك أن يقفل األبواب أمام 
املهاجرين؟". النتيجة كانت واضحة: بات انتشار اإلسالموفوبيا على نطاق واسع يف جممل 

 . 2البالد األوروبّية "
 Leوال يترّدد "كلود لومبري" عضو "اجمللس األعلى للدمج" ومؤّسس وناشر جمّلة لوبوان )

Point األسبوعّية الفرنسّية يف تأكيد القول: "أنا إىل حّد ما إسالموفويّب. حنن لنا احلّق يف )
حماربة العنصرّية ويف قبول املمارسات السلمّية لإلسالم. ويل احلّق، يف االعتقاد، ولست 

دي من يفّكر هكذا، أنّ اإلسالم، وأؤكد أنّ اإلسالم كدين وليس اإلسالميّين، يستحضر وح
جمموعة من اخلرافات املاضية، وطريقة مهينة يف معاملة املرأة، وجيعل شريعة القرآن فوق 

 . 3قوانني الدولة. وهذا ما جيعلن إسالموفويّب"
، يت حصلت منذ مطلع الثمانينّياتنتج هذا "اخلوف" من جمموعة من التحّوالت املهّمة ال

واليت سيكون هلا تأثري كبري يف تشّكل اإلسالموفوبيا املعاصرة اليت وخشى من اإلسالم 
واملسلمني. ولن تقتصر هذه اإلسالموفوبيا على "هتديد" املسلمني املفترض لنمط احلياة 

                                                           
1 http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2017/03/extreme-droite/europe-

islamophobie-musulmans-migrants.html 
2 http://www.trt.net.tr/francais/europe/2017/06/20/la-menace-islamophobe-s-etend-

en-europe-et-aux-etats-unis-755905 
3 « Qui parle d'islamophobie ? » [Archive] par Éric Conan dans L'Express du 4 

décembre- - 2003.  (  

 ا:يًضراجع أ
The Islamophobia Industry, how the right manufactures fear of Muslims. Nathan 

Lean. Blotou Press.UK.2012 

http://membres.lycos.fr/ifw/article.php3?id_article=11
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fmembres.lycos.fr%2Fifw%2Farticle.php3%3Fid_article%3D11
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Express
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د( ليطرح على الشدي الغربّية، أو لالستقرار يف الغرب، بل سيّتسع أفق هذا اخلّواف )اخلوف
بساط الشّك والقلق مستقبل الغرب نفسه ومستقبل هوّيته الدينّية والثقافّية. "ويف هذه احلالة 

 .1سينظر إىل األجانب باعتبارهم غرباء وبرابرة ومنحّطني أخالقيًّا ومتخّلفني عقليًّا"
"عودة  اإلسالم"، أو"صعود  ، أو"الصحوة اإلسالمّية"هو ما أطلق عليه  التحّول األّول

( اليت فتحت آفاق التغيري أمام 1979اإلسالم" الذي جنم عن الثورة اإلسالمّية يف إيران )
احلركات اإلسالمّية يف معظم البلدان اإلسالمّية، وجعلت هذه احلركات يف موضع االهتمام 

هذه الثورة إىل  أّدتالعاملّي على املستوّيات البحثّية واألمنّية والسياسّية واالجتماعّية. وقد 
 الغرب )نظام الشاه( يف الشرق األوسط.  تصّدع وخسارة أحد أهّم حلفاء

وتناولت وسائل اإلعالم واملطبوعات املختلفة يف تلك الفترة اإلمام اخلمين، كشخصّية 
دينّية، والثورة اإلسالمّية بالسوء وتوجيه التهم والتحريض )مخين فوبيا(. أي أنّ هذه الوسائل 

ملت على تقدمي صورة سلبّية إىل الرأي العاّم الغريّب عن اإلسالم الذي أّدى إىل التغيري وإىل ع
الثورة يف إيران. "وقد أثارت اخلمينّية القلق من العودة القوّية للنظام اإلسالمّي، وللسلطة 

 لاإلسالمّية من جديد، كما كانت يف العهود السابقة واليت كانت غالًبا عامل حتفيز طوا
  .2التاريخ اإلسالمّي"
(. فقد بدأ الترويج بعد هذا السقوط 1989) سقوط االحتاد السوفيايتهو التحّول الثاين 

للخطر األخضر القادم من اإلسالم، على الغرب. وقد عّبرت نظرّيات)هانتنغتون( عن 
 توّقعات وسيناريوهات هذا الصراع املقبل بني حضارة الغرب واإلسالم. 

ذه األفكار والنظرّيات اليت مّت الترويج هلا على نطاق واسع، سامهت يف أي أّن مثل ه
 تشكيل حالة اخلوف على املستوّيات الفكرّية والشعبّية من هذا اإلسالم "القادم". 

ما أن زال االحتاد السوفيايت، بنهاية القرن املنصرم، حّتى عادت الثقافة السياسّية الغربّية 
 إىل التقاليد القروسطّية القدمية، مّث تلك االستعمارّية، اليت مسرعة على حنو مثري للعجب

                                                           
 .323 غدنز، مرجع سابق، ص 1
 .198شارناي، مرجع سابق، ص  2
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تضمر العدائّية للديانة اإلسالمّية... اليت ال ترى فيها إاّل عائًقا أساسيًّا يعترض سبيل تطّور 
 عبقرّيتها وقيمها وتوّسعها يف أصقاع العامل. 

غريّب. سطوري اللقد أصبح الشرق ضرورة يستحيل تفاديها أو جتاهلها يف اخلطاب األ
فال وجود لغرب من دون شرق، ومن دون شرق ال صدام للحضارات على اإلطالق، وال 
تشّنجات وال خماوف، وال انتشار عسكري، وال نظام األحالف العسكرّية بغرض الذود 

 عن "العامل احلّر" وقيمه ضّد العدو املترّبص. 
لقى إاّل القليل من األمّهّية... وقد أّما واقع الشرق وقوامه وحقيقته، فكّلها أمور ال ت

يستشعر به تارة كشرق "أدىن" أو "أوسط"، وتارة كشرق ناء بعيد "أقصى". واليوم يبدو 
أّنه وصل إىل قلب أوروّبا، إىل تلك النقطة املركزّية من الغرب، عرب متّدد األعداد الكبرية من 

 . 1املغتربني املسلمني، اليت بات من الصعوبة مبكان ضبطها
وما سيليها من اعتداءات وتفجريات : 2001سبتمرب 11التحّول الثالث هو اعتداءات 

 وعملّيات انتحارّية قام هبا أفراد ينتمون إىل مجاعات ومنّظمات إسالمّية مثل القاعدة وداعش. 
بعد هذه االعتداء ات اعتربت الواليات املّتحدة أّنها وخوض حرًبا مقّدسة ضّد "اإلرهاب 

ة تربير ني مثاب". كانت هذه احلرب اليت امتّدت إىل أكثر من بلد من بالد املسلماإلسالمّي
 ا اخلوف والكراهّية يف وقت واحد. رمسي إلسالموفوبي

لكّن طبيعة هذا اخلوف كانت حمدودة مبا فعلته تلك التنظيمات اإلسالمّية، من عملّيات  
وتفجريات سواء داخل البلدان الغربّية، أو خارجها على مؤّسسات وسفارات يف دول العامل 
كاّفة. أي أّن هذا التهديد واخلوف من تداعياته مل يكن خوًفا وجوديًّا مثل اخلوف 

 وًفا أمنيًّا تعاملت معه احلكومات الغربّية مبا يتناسب مع طبيعته. الدميوغرايف. بل خ
يلّخص "ميشال هولبك" الكاتب الفرنسّي الشهري هذا اخلوف "الوجودي" من مستقبل 

" اليت يتخّيل فيها كيف سيصبح  Soumissionانتشار اإلسالم يف فرنسا يف روايته "

                                                           
 . 55– 56قرم، مرجع سابق، ص  1
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رئيس الوزراء مسلًما، وكيف سيصل احلزب اإلسالمّي إىل السلطة يف بلجيكا أيًضا، ويتلّقى 
التهنئة من رئيس احلكومة املسلم يف فرنسا، وكيف ستفرض جامعة السوربون يف باريس 

ليت ستصبح امعة "اعلى هذه اجل اإلنفاقاحلجاب على طالباهتا... وستتوّلى اململكة السعودّية 
أغىن جامعة يف العامل"، ومتنع االختالط، وتضاعف رواتب األساتذة، وسيسمح بتعّدد 

 . 1الزوجات يف فرنسا
هذه اإلسالموفوبيا الدميوغرافّية ال حّل هلا. ال ميكن لإلجراءات األمنّية أن توقفها، أو  

ا. ميكن ها. ميكن وضع قيود عليهأن حتّد منها. حّتى اهلجرة ال ميكن لألوروبيّين التراجع عن
حتديد العمالة املاهرة. لكن ال ميكن بعد كّل ما حصل من حتّوالت يف اجملتمع األورويب على 
مستوى األسرة وتراجع اإلجناب، تغيري هذا األمر ببساطة. لذا بات التفكري األورويب يذهب 

ة ومن م خمتلف من األسريف اّتجاه كيف نتعامل مع هذا التهديد، وليس كيف نعود إىل نظا
 العالقات االجتماعّية اليت نستعيد فيها اإلجناب والتوازن الدميوغرايف. 

 :االتوظيف السياسّي لإلسالموفوبي
أتاح هذا الوضع املعّقد يف أوروّبا، حيث ال ميكن العودة إىل الوراء وال ميكن التراجع 

اليمني املتشّدد يف بلدان أوروبّية عّدة، عن احلاجة إىل اليد العاملة املهاجرة، صعود قوى 
تشهر العداء للمسلمني، وتعتربهم هتديًدا اجتماعيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا ألوروّبا. لكّن هذا 
اليمني واجه يف الوقت نفسه من اّتجاهات سياسّية واجتماعّية وفكرّية أوروبّية مواقف مضاّدة 

 2العداء.إىل مصدر لالهتام و رفضت حتويل املسلمني
                                                           

1 Michel Houllbecq, Soumission, Flammarion, Paris 2015, p84-85 
  مناذج من مجعيات معادّية لإلسالموفوبيا: 2

 يف الواليات املتحدة: 

 L’association Council on American-Islamic Relations (en) (CAIR) a pour but, entre autres, de 

lutter contre la haine dont les musulmans peuvent être la cible aux États-Unis. 
 يف أوروبا:

 Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) 

 European Network Against Racism (en) (ENAR) 

 Forum of European MuslimYouth and Student Organizations (de) 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Council_on_American-Islamic_Relations&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Council_on_American-Islamic_Relations
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_europ%C3%A9enne_contre_le_racisme_et_l%27intol%C3%A9rance
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=European_Network_Against_Racism&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Network_Against_Racism
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Forum_of_European_Muslim_Youth_and_Student_Organizations&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Forum_of_European_Muslim_Youth_and_Student_Organizations
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وعلى الرغم من حركة االعتراض على هذه األحزاب وعلى سياساهتا ومواقفها العنصرّية، 
جتاه املسلمني، إاّل أّن قلق الدميوغرافيا والتحّول السّكاين واالجتماعّي، وتوّسع املمارسات 

..( شّكل ما ميكن أن نسّميه .اإلسالمّية )املساجد، احلجاب، حمالت احلالل، البوركين
"اإلسالموفوبيا العميقة". اليت بات من الصعب جتاوز تأثرياهتا يف الوعي األورويب الشعيب 

 واإلعالمّي والسياسّي. 
فاجلبهة الوطنّية يف فرنسا )اليمني املتشّدد( زعيمتها "ماري لوبن" على سبيل املثال تعمل 

امي أعداد ة تن)فرنسّي( يدافع عن اهلوّية الفرنسّية يف مواجه على تشكيل وعي غريبّ 
املسلمني، وعلى جبهة ملقاومة هذا "العدو" بأّي مثن، من أجل أن حتافظ على هوّيتها 

 . 1978األوروبّية. وقد نشرت هذه اجلبهة أّول ملصق "إسالموفويّب" هلا عام 
كما حتّول أّي عمل إرهايب )تفجري انتحاري، أو دهس، أو اعتداء مسّلح مثل عملّية 

حتريض واهتام يتجاوز الفاعلني إىل اإلسالم نفسه. وفاقم من هذا االهتام شاريل إيبدو( إىل 
املشوب باخلوف العملّيات اليت نّفذها مسلمون أوروبّيون يعيشون على األراضي األوروبّية 

 يف فرنسا وبلجيكا وأملانيا وسواها... 
ة ضّد املسلمني، موجة كراهّية جديد 2007أّججت األزمة املالّية العاملّية اليت اندلعت يف

وبات اليمني املتطّرف ُيرّوج لفكرة مضّللة مفادها أّن اهلجرات القادمة من مشال أفريقيا 
والشرق األوسط هي سبب األزمة، وأّن هؤالء املهاجرين باتوا ُيزامحون األوروبيّين األصليّين 

 نفس الوقت يفيف احلصول على فرص عمل، وُيكّلفون امليزانّية العمومّية نفقاٍت باهظة، و
 يبنون مستقبلهم يف بلدااهم األصلّية عرب استثمار ما جينونه يف املهجر. 

                                                           

 بلجيكا:

 Collectif contre l'islamophobie en Belgique (CCIB) 

 فرنسا:

 Le Collectif contre l'islamophobie en France (2003), la Coordination contre le racisme et 

l'islamophobie (2008) et Contre-attaques (1er septembre 2015). 

 اململكة املتحدة

 Forum Against Islamophobia and Racism (en) (FAIR), organisation caritative créée en 2001 pour 

combattre l’islamophobie et le racisme  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Collectif_contre_l%27islamophobie_en_France
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Forum_Against_Islamophobia_and_Racism&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Forum_Against_Islamophobia_and_Racism
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ومع موجات اللجوء الكربى القادمة من سوريا والعراق ودول آسيوّية عرب تركيا عام 
، ازدهر خطاب الكراهّية والقلق من جديد، ما دفع عدًدا من الدول إلغالق حدودها 2016

 لقان، خشية فقدان السيطرة على هذا التدّفق اجلماعي اإلسالمّي. مع اليونان ودول الب

وُتعترب الواليات املّتحدة األمريكّية من أكثر البلدان اليت شهدت جرائم كراهّية ضّد 
أّن  2017( يف مايو/أيار FBIاملسلمني، وقد ذكر مكتب التحقيق الفدرايل األمريكي )

، مشرًيا إىل أّن عدد 2015عن عام  %67نسبة تلك اجلرائم شهدت ارتفاعا بنسبة 
 اجملموعات املعادية للمسلمني يف تزايد. 

وقد انتقد أعضاء يف الكونغرس عدم إبالغ واليات عّدة عن األرقام احلقيقّية جلرائم 
 غ عنها. ّلالكراهّية اليت قد تصل إىل ثالثني ضعًفا للمب

أيضا، انتشرت ظاهرة اإلسالموفوبيا بسرعة يف البلدان األوروبّية، وباتت أخبار االعتداء 
 1على املسلمني تأيت من معظم العواصم األوروبّية.

شّكل ما عرف بسّكان الضواحي وغالبّيتهم من املسلمني رافًدا إضافيًّا من روافد كراهّية 
 املسلمني والقلق من وجودهم يف قلب اجملتمعات األوروبّية، خاّصة يف فرنسا وبلجيكا. 

فأوالد املهاجرين الذين يتابعون دراساهتم وحيصلون على دبلوم، جيدون أنفسهم عاطلني 
ة مع أقرااهم الفرنسيّين. وسيكون التفاوت واضًحا بني هؤالء وبني ذوي من العمل مقارن

األصول املغاربّية أو األفريقّية. ويف دراسة حقلّية لتبيان حجم التمييز الوظيفي الذي يتعّرض 
ت سرية ذاتّية لشركا آالفله الشباب من أصول مسلمة، قام الباحثون بإرسال حنو سّتة 

ة حلاجة هذه الشركات إىل موظفني. وتعّمدوا وضع اسم يشري ومؤّسسات فرنسّية استجاب
 )صورة فتاة حمّجبة(. فكانت الردود إىل دين صاحب الطلب )حمّمد على سبيل املثال( أو

                                                           
 االعتداءات العنصرّية ضد املسلمني يف أوروبا: ميكن مراجعة املواقع التالية: مناذج من  1

 http://www.lapresse.ca/international/europe/201609/08/01-5018292-allemagne-

explosion-des-agressions-islamophobes.php 

 https://www.opensocietyfoundations.org/explainers/islamophobia-europe/fr 

 http://www.trt.net.tr/francais/europe/2017/06/20/la-menace-islamophobe-s-etend-en-

europe-et-aux-etats-unis-755905 

http://www.lapresse.ca/international/europe/201609/08/01-5018292-allemagne-explosion-des-agressions-islamophobes.php
http://www.lapresse.ca/international/europe/201609/08/01-5018292-allemagne-explosion-des-agressions-islamophobes.php
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باملئة، يف  5تأيت سلبّية مباشرة. ومل حيصل على موافقة على املقابلة للتوظيف سوى أقّل من 
لك أّن اخلربة والشهادات العليا مل يكن هلا أّي باملئة لآلخرين. واألسوأ من ذ 20مقابل 

 تأثري على نسبة اختيار الشّبان املسلمني للتوظيف. 
ال يعن ذلك أّن أصحاب هذه املؤّسسات يعتربون أّن ماليني الشباب هم إرهابيّين أو 

عّززهتا أحداث العنف  متطّرفني، لكّن هناك أحكام قوّية مسبقة سلبّية جتاه هؤالء
  .1ات. ما يزيد باملقابل من شعور هؤالء الشباب باحلرمان واإلحباطوالتفجري

لذا حتّول قسم من هؤالء الشباب إىل الراديكالّية اإلسالمّية، متأّثًرا يف الداخل باألوضاع 
األمنّية املتشّددة، ومالحقات الشرطة، وباألوضاع االقتصادية اليت يعيشها يف هذه الضواحي، 

رج من عدوان غريّب على املسلمني يف البوسنة وأفغانستان والعراق ومبا يشاهده يف اخلا
ومايل... فيستنتج على سبيل املثال أّن فرنسا تضّطهد املسلمني يف كّل مكان بالتحالف 
والتعاون مع الواليات املّتحدة. هكذا يتحّول هؤالء الشباب إىل "محاة اإلسالم" وإىل 

. ويف اخلارج من أجل "اخلالفة" يف سوريا، أو يف العراق"اجلهاد" يف الداخل ضّد الفرنسيّين، 
حبيث أصبح هذا اجلهاد مثابة رّد مزدوج على اإلذالل والتهميش املتواصل الذي يتعّرض له 
الشباب املسلم يف الضواحي من جهة، وعلى تدّخل الدول الغربّية يف شؤون البلدان اإلسالمّية 

  .2من جهة ثانية
االنتحارّية والتفجريات يف األماكن العاّمة اليت نّفذها شّبان مسلمون وقد أثارت العملّيات 

أوروبّيون نقاًشا واسًعا مصحوًبا بقلق عميق يف الداخل األورويّب حول دور املساجد 
 واجلمعّيات اإلسالمّية، ومصادر متويلها، يف التحريض على هذا النوع من التطّرف. 

ج مثل اململكة السعودّية وقطر أن قامت بتمويل وقد سبق ألكثر من دولة من دول اخللي
مشاريع بناء مساجد يف كثري من العواصم األوروبّية. لكّن مشكلة هذه املساجد أّن األئّمة 
الذين قاموا بالّتدريس واخلطابة والوعظ حتّولوا إىل السلفّية املتشّددة، وإىل التحريض ضّد 

                                                           
1 L’Europe devient –elle islamophobe? Le Monde 13-14 2016 
2 Farhad Khosrokhavar, Radicalisation, Editions de la Maison des sciences de 

l’homme, Paris 2014, p.29 
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فري ة. وقد تبّين الحًقا مع تصاعد موجة التكاجملتمعات الغربّية باعتبارها جمتمعات كافر
والعملّيات االنتحارّية يف أكثر من مكان يف العواصم الغربّية أّن هذه املساجد وهؤالء األئّمة 

 لعبوا دوًرا مؤثًرا يف التكوين العقائدي الوّهايب هلؤالء االنتحاريّين. 
يف لندن على سبيل املثال أصبح يف اهاية التسعينّيات  Finsbury Parkفمسجد 

أحد أبرز مراكز اإلسالم اجلهادّي، حيث كان "أبومحزة"  2000وما بعد  1990
الشخصّية اإلسالمّية اجلهادّية، يلقي اخلطب واملواعظ اليت أّثرت يف جيل كامل من الشباب 

 ّدسة". الذين التحق الكثري منهم بالعنف حتت عنوان "احلرب املق
أحد أبرز املراكز  2000كذلك املركز اإلسالمّي )دار اهلجرة( يف فريجينيا، أصبح عام 

 2001الراديكالّية يف الواليات املّتحدة. وكان "أنور العولقي" إمام هذا املركز بني 
 ، واستطاع جذب عشرات الشباب إىل االّتجاه الراديكايل لإلسالم. 2002و

ا ُحِكم علي" هذ ا، أعطى دروًسا يف هذا املركز الثقايّف. و"أبو"أمحد عمر أبو علي" أيضً 
 يف الواليات املّتحدة بتهمة التعاون مع القاعدة.  2005عام 

ويف فرنسا، شّكلت ضواحي مدينة ليون استقطاًبا للراديكالّية اإلسالمّية. و"خالد قلقال" 
أتى من هذه الضواحي  2005الذي نّفذ عملّية مترو "سان ميشال" يف باريس يف متوز 

(Vaulx - en - Velin ويف معتقل غوانتانامو، اثنان من أصل سّتة فرنسّيني معتقلني .)
 أتوا من هذه الضواحي يف ليون. )نزار صاصي، ومراد بن شياليل(. 

وضواحيها يف فرنسا، نّفذ فرنسّيان اعتنقا اإلسالم عملّيات تفجري يف  Lillesويف مدينة 
 Archimede de. وقد لعب تواصلهم من خالل هذا املسجد 1996عينّيات سالت

Roubaix  مع "اجلهادّي" اجلزائرّي عبد القادر خمتاري )أبو املعايل( دوًرا مباشًرا يف
 التزامهم اجلهادّي. 

( اليت شهدت Brixtonويف بريطانيا، ميكن أن نذكر جنوب شرق العاصمة لندن )
 الميّين الراديكاليّين. منذ التسعينّيات انتشار الناشطني اإلس
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 2000و 1990ّن اإلسالم الراديكايل يف الغرب منا وتبلور بني إهكذا ميكن القول "
يف املساجد". لكّن هذه الظاهرة تراجعت يف السنوات املاضية بعد املالحقات األمنّية 

تحّول يف لندن، لي 2005يف الواليات املّتحدة، و 2001واملراقبات املتواصلة أثر اعتداءات 
  .1هؤالء إىل التجنيد والتواصل عرب "الشبكة اإللكترونّية"

ينظر هؤالء الشباب إىل النظام الغريّب كنظام "جاهلّي" ال حيكم "مبا أنزل اهلل" وال يتوافق 
مع الشريعة اإلسالمّية. كما أّدت املشاركة الغربّية يف احلرب على أفغانستان، وعلى العراق، 

خرى )الفرنسيّين يف مايل(، إىل تبّني فكرة الدفاع عن اإلسالم املهّدد ويف بلدان إسالمّية أ
 الكافرة، وأّن واجب الدفاع عنه هو "فرض عني".  من القوى املسيحّية، أو

ومبا أّن الرأي العاّم يف الغرب ال ميّيز بني اّتجاه إسالمّي وآخر )بني الوّهابّية وسواها( 
تشكيله وسائل اإلعالم، أّن اإلسالم نفسه هو  بات االنطباع السائد الذي سامهت يف

املسؤول عن هذه التفجريات اإلرهابّية وأّن املسلمني عموًما يكرهون الغرب )الواليات 
سبتمرب: ملاذا يكرهوننا؟( وشّكل هذا االنطباع )بسبب اخلربات املؤملة(  11املّتحدة بعد 

باين الثقايّف، سالموفوبيا من قلق يف التأحد أسباب روافد اإلسالموفوبيا احلديثة اليت نقلت اإل
 واجملتمعي، ويف التكّيف مع اآلخر املختلف... إىل هتديد وجودّي ألمن الفرد الغريّب. 

فرض هذا التهديد على احلكومات الغربّية البحث يف كيفّية حماربة هذا "التهديد 
ذا املساجد، ملا سيثريه هاإلسالمّي" الذي يأتيهم من الداخل. وإذا كان من املستحيل إقفال 

األمر من ردود فعل داخل أوروّبا وخارجها، اّتجهت األفكار حنو "جتفيف" مصدرين 
 أساسيّين من مصادر هذا التهديد الذي يأيت من مساجد أوروّبا: األئّمة والتمويل. 

 األئّمة: –
ُأثري التساؤل حول عالقة املساجد بالتطّرف بعد موجة العنف الديّن اليت ضربت أوروّبا 

، خاّصة بعد االعتداء املسّلح على جريدة "شاريل إيبدو" يف باريس يف 2015عام 
 )ص(. حينها ، اليت نشرت صوًرا كاريكاتورّية مسيئة للرسول2015يناير/كانون الثاين 

                                                           
1 Khosrokhavar  88مرجع سابق، ص. 
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نسّي، برنار كازنوف، مصّرًحا أمام قصر اإلليزيه، بأّن هناك خرج وزير الداخلّية الفر
 "إجراءات صارمة لترحيل كّل خطيب حيّض على الكراهّية". 

منذ ذلك الوقت، توّجهت كامريات اإلعالم الغريّب إىل تلك الفئة اليت تتمّتع بسلطة دينّية 
واجتماعّية داخل اجلماعات املسلمة يف أوروّبا، أّنهم األئّمة الذين تقع حتت أيديهم إحدى 

 أكرب املؤّسسات تأثرًيا يف اجملتمعات اإلسالمّية املمّثلة يف املساجد. 
وروبّية إىل دور شخصّية اإلمام، وتأثريها على اجلالية اإلسالمّية، انتبهت السلطات األ

وما يعن ذلك من مراقبة خطباء املساجد وتقنينهم وتكوينهم مبا يتناسب وثقافتها باعتبارهم 
 مواطنني يتبعون هلا، بدل تركهم حتت وصاية دول أجنبّية أخرى كما كان احلال سابًقا. 

ص الصحيفة الفرنسّية املرموقة يف األوساط األكادميّية، ومل يكن من املستغرب أن وخّص
األئّمة يف »، ملفًًّا كاماًل بعنوان 2015، يف عددها ألبريل )نيسان( «لوموند ديبلوماتيك»

 «. بعيًدا عن الكليشيهات فرنسا...
وا صورة واحدة ليس»تقول الصحيفة يف حتقيقها امليداين، أّن خطباء املساجد يف فرنسا 

اع، بل وختلف معارفهم الدينّية، وتكويناّتهم واّتجاهاهتم، وينحدرون من أصول كما يش
على األقل من أئّمة مساجد فرنسا، البالغ  %55، الفتّة إىل أّن «وأوساط اجتماعّية خمتلفة

، هم ُمتطّوعون يف األصل، وبينهم ُعّمال وصغار جّتار، مل يسبق هلم أن 2200عددهم 
  تلقوا تكويًنا دينيًّا.

ك ، هم عادة بعض أولئ«التطّرف» خلص التحقيق إىل أّن األئّمة الذين يوصفون بـ
الذين يتوّلون مساجد خارج إطار الدولة، كتلك املتواجدة يف ضواحي املدن، كما أّنهم 

 ضئيلو الثقافة الدينّية، وجيهلون قوانني البلد بشكل كبري. 
سم رنسّي، جمَتمًعا ودولة، حنو حتميل قأثر تبعات هجمات باريس، توّجه الرأي العاّم الف

 انعكس هذا الشعور« حيّض على الكراهّية»من أئّمة املساجد املسؤولّية يف نشر خطاب 
الفرنسّي اجلمعي بسرعة يف شكل إجراءات صارمة، متّثلت يف ترحيل عشرة أئّمة خالل 

 ّية. الفرنس ، حبسب وزارة الداخلّية«نشرهم خطاب الكراهّية»فقط، بسبب  2015العام 
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مبوازاة ذلك، اّتجهت سلطات اإلليزيه إىل تأسيس معاهد فرنسّية لتخريج أئّمة ذوي 
تكوين ينسجم مع اجلمهورّية، وحيترم القيم العلمانّية، إضافة إىل توقيع وزير الداخلّية 
الفرنسّي برنار كازنوف، اتفاقّية مع كّل من املغرب واجلزائر لتخريج أئّمة مساجد ذوي 

 ب ديّن معتدل. خطا
ويف بريطانيا ال خيتلف الوضع كثرًيا عن فرنسا، فاألوىل ُتعّد معقاًل للجماعات اإلسالمّية 
مبختلف أطيافها، حيث ال تبدو العالقة جّيدة بني الدولة وأئّمة املساجد. وكان رئيس الوزراء 

مساجد  ئّمةالربيطاين، ديفيد كامريون، قد بعث، بعد هجمات باريس، برسالة موّحدة أل
 علينا أن نظهر لشبابنا الذين ميكن أن ُيستهدفوا، أّن املتطّرفني ال»بريطانيا، قائاًل فيها: 

ميلكون شيًئا ليقّدموه هلم، عليكم أن ُتظهروا هلم أّن هؤالء الرجال الذين يكّنون الكراهّية، 
بل ادات من ققوبلت رسالته حينها بانتق«. ال مكان هلم يف مساجدكم أو أّي مكان عبادة

الة، أّن أّي شخص يقرأ الرس»اجلمعّيات اإلسالمّية هناك، لريّد كامريون مدافًعا عن رسالته: 
 «. وجيد فيها مشكلة يعاين هو نفسه يف رأيي من مشكلة حقيقّية

ما أثار النقاش مؤّخًرا يف بريطانيا، ارتباًطا مبوضوع األئّمة، هو ما كشف عنه حتقيق 
، عن قيام أئّمة بنشر ما 2015ديلي ميل الربيطانّية، يف أبريل/ نيسان استقصائي جلريدة ال

داخل السجون، من خالل أسطوانات وكتّيبات، بعدما عينتهم « خطاب الكراهّية»أمسته 
 السلطات الربيطانّية لتأطري السجناء املسلمني. 

طانيا حنو يّية نزوع بعض األئّمة يف برِحسْ يف السياق نفسه، ترجع بعض الدراسات امَل
يق تواصلهم ، ما يعاإلجنليزيةنقص معارفهم الدينّية، وافتقارهم إىل اللغة »، إىل «التطّرف»

بعض ، بينما حتّمل دراسات أخرى املسؤولّية ل«واندماجهم بشكل أفضل يف اجملتمع الربيطاين
 دول اخلليج، اليت تسيطر على تكوين عدٍد ليس بالقليل من أئّمة بريطانيا. 

ح أنّ املسؤولني الربيطانيّين مهتّمون بالتجربة املغربّية يف جمال تكوين األئّمة، إذ صّرويبدو 
ديفيد كامريون، يف رّد على أحد النّواب يف الربملان الربيطاين، بأّن بالده تّتجه إىل االستفادة 

 من تكوين األئّمة يف املغرب كما فعلت فرنسا. 
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العني األمنّية، ضماًنا لعدم انفالت خطاب أئّمة  بدورها، تلجأ السلطات األملانّية إىل
املساجد حنو الكراهّية، عالوة على عقد أملانيا شراكة مع تركيا لتزويدها باألئّمة لتأطري 

، انطالق برنامج لتكوين 2016اجلالية اإلسالمّية لديها. كما أعلن املغرب اهاية شهر نيسان 
  األئّمة يف فرانكفورت باللغة األملانّية.

لكّن ما يثري قلق املسؤولني األملان، هو تلّقي بعض املساجد اليت يسيطر عليها أصولّيون، 
التمويل من دول خليجّية بعينها. وقد سبق أن صّرح سيجمار جابرييل، نائب املستشارة 

علينا : »، مضيًفا«السعودّيةاملساجد الوّهابّية يف مجيع أحناء العامل مّمولة من »األملانّية، قائاًل أّن 
 «. أن نوضح للسعوديّين أّن زمن غّض الطرف قد وّلى

املساجد  ستيفن جرجيوري، أّن بعض« مكافحة اإلرهاب»وبينما يرى اخلبري الربيطاين يف 
يقودها أئّمة متطّرفون يقومون بغسل أدمغة بعض رّواد هذه املساجد »يف أوروّبا عموًما 
ّية ّمة املساجد بشكل عاّم، حيتّلون الصفوف األمام، يعتقد آخرون أّن أئ«باألفكار املتطّرفة

يف مكافحة التطّرف داخل البلدان األوروبّية، وأّن معظم اجلهاديّين يتخّرجون من السجون 
  .1واملواقع اإللكترونّية وليس املسجد

 التمويل: –
طالب مدير االستخبارات األملانّية السابق "أوجست هاننغ" بضرورة وقف متويل املساجد 
اليت ترّوج للتطّرف يف أوروّبا كجزء من مكافحة اإلرهاب يف الدول األوروبّية، مشرًيا إىل 
التمويل األجنيّب خاّصة من منطقة اخلليج. واّتهم "هاننغ" تلك املساجد اليت يسيطر عليها 

 ممتشّددون ومتّول من اخلارج باحليلولة دون اندماج املسلمني األوروبيّين يف جمتمعاهتم وقبوهل
القيم واملثل السائدة يف اجملتمعات األوروبّية اليت يعيشون فيها. ويف الوقت الذي يبدو فيه 
هذا التمويل ظاهريًّا وكأّنه يقّدم خدمة ألوروّبا، لكّنه على العكس يأيت ومعه قيم وأفكار 

  .2تتناىف مع القيم األوروبّية

                                                           
 .2016مايو،  9بوست،  sasaساسة  موقع 1
 .13/6/2017جريدة صدى البلد، بريوت،  2
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ها على منع التمويل عزم 2016"ويف فرنسا أعلنت احلكومة يف مطلع آب/ أغسطس 
األجنيّب للمساجد واجلمعّيات اإلسالمّية، وعزمها على إنشاء "مؤّسسة لإلسالم يف فرنسا" 
هلذا الغرض، ستكون مهّمتها متويل دور عبادة املسلمني. وأكد الرئيس الفرنسّي فرانسوا 

 هوالند أّن هذه املؤّسسة لن وخضع للتمويل العمومي، استناًدا لقانون البالد. 
 ومن بني االقتراحات اليت قّدمت للحصول على هذا التمويل هبا: 

 التمويل من قبل املؤمنني 
وهو التمويل العفوّي من قبل اجلالية املسلمة، مثلما يتّم متويل الكنيسة الكاثوليكّية 
يف فرنسا، من خالل التربعات اليت جتمع وحفالت الزفاف والعمادة اليت تقام فيها. 

 . "أن يضمن متوياًل ذاتيًّا وشفاًفا هلاوهذا من شأنه 

 الضريبة على املنتوجات احلالل 

ومن بني األفكار املطروحة اليت اقترحت لتمويل هذه املؤّسسة، فرض ضريبة على 
املنتجات احلالل. ويتّم ذلك من خالل مجع حّصة من مبيعات هذه املنتجات لتمويل 

املنتوجات احلالل ميكن أن يكون مصدر هذه املؤّسسة اإلسالمّية. على أساس أّن سوق 
 . "متويل ال بأس به لدور العبادة لدى املسلمني

ومن الواضح أّن هذه األفكار واملشاريع ملنع التمويل اخلارجي عن املساجد يف أوروّبا 
هدفها ضبط ما جيري يف هذه املساجد ومنع التأثريات اخلارجّية عنها، واحلّد من الدعاية 

  .1"2015لبالد، عقب اهلجمات اإلرهابّية اليت شهدهتا فرنسا منذ مطلع اجلهادّية يف ا

 مستقبل اإلسالموفوبيا: 
املتخّصص يف اجليوبوليتيك، ومدير  Pascal Bonifaceال يرى باسكال بونيفاس 

معهد العالقات الدولّية واالستراتيجّية يف باريس أّي مؤّشر على اهاية اإلسالموفوبيا. "ألّننا، 
ول، نستعيد اليوم جتاه املسلمني، احلجج نفسها اليت استخدمناها جتاه اليهود يف كما يق

الثالثينّيات. أّنهم ليسوا مثلنا، أّنهم يشّكلون خطًرا على اجلمهورّية. لديهم خمّطط سّرّي 
                                                           

1 France 24  04/08/2016 يف نشرت 24فرنسا. 
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لفرض شريعتهم. دينهم ال يتوافق مع جمتمعنا. لن يصبحوا فرنسيّين أبًدا، وسيبقون غرباء، 
ى جواز سفرهم. يف الثالثينّيات، حّتى لو كان لليهودّي جنسّية فرنسّية، مل مهما كتب عل

 . 1يكن يعترب فرنسيًّا حقاا. هذا املرّبر نفسه، يستخدم اليوم جتاه املسلمني"
رّبما يلّخص باسكال بونيفاس ما يدفع إىل االعتقاد باستمرار اإلسالموفوبيا جتاه هؤالء 

ع جمتمعنا... دينهم مالذين ال يتوافق الذين "ليسوا مثلنا" ويشّكلون خطًرا على اجلمهورّية"، و
حصلوا على اجلنسّية الفرنسّية". حّتى لو

                                                           
1 Pascal Boniface dans « Le modernisme de Marine Le Pen » [archive], paru le 12 

décembre 2010( 

http://pascalbonifaceaffairesstrategiques.blogs.nouvelobs.com/tag/musulmans
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fpascalbonifaceaffairesstrategiques.blogs.nouvelobs.com%2Ftag%2Fmusulmans
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 املنظور الدينّ صورة اآلخر يف 
 أكرم بركات الّدكتوريخ الشّ  

 مشهد الدين بني التوحيد والتشتيت
، جتتمع األديان التوحيدّية يف اعتقاد واضح بأّن مجيع الناس، والكون معهم، خلُق اهلل

 حادّتالّدته وتدبريه وربوبيّته، وبدل أن يكون ذلك مدعاة اوأّنهم مجيًعا واقعون حتت إر
من قبل اليهود، واهلرطقة من قبل املسيحّيني،  1إنسايّن، كانت املفارقة يف مشهد "التجومي"

ا، ًموالتكفري من قبل املسلمني، حّتى أضحى شعار الدين التوحيدي يف نظر الكثريين مقسِّ 
ال موحًِّدا، لواء حرٍب، ال عنوان سالم. وأضحى الدين يف نظر أولئك معوًِّقا من التقارب 

 آلخر، بدل أن يكون مقرًِّبا منه حتت خيمة الرّب الواحد. مع ا
هل مشهد هذه األديان يعبِّر عن واقع النظرة الدينّية احلّقة، أو أّن هناك التباًسا يف فهم 

 ب؟ني من هذا االنتساالدين من قبل املنتسبني إليه، أو استغالاًل له من قبل النفعّي
 ّيةاملبىن املعتمد يف اجلواب عن اإلشكال

مد عليه بّد من حتديد املبىن الذي تعت قبل الولوج يف اإلجابة عن اإلشكالّية السابقة، ال
هذه اإلجابة، وهو مبىن إسالمّي يتأّلف من األركان اآلتية، اليت يشكِّل الوجدان اإلنسايّن 

 قاعدة االنطالق ومرجعّية التقومي هلا، وهي:
الفطرة اإلنسانّية الصافية اليت خلقها اهلل تعاىل يف جبّلة كّل إنسان، يف كّل زمان  .1

ومكان، دون حاجة إىل تعليم وتدريب؛ إذ ال ميكن أن يوجِّه اهلل الناس مبا يتناقض 
مع هذه الفطرة الكائنة بالتكوين، املرشدة إىل الكمال، ألّن ذلك خالف حكمة 

 احلكيم. 

                                                           
 اجلوييم" وهي كلمة عربّية يقابلها يف العربّية كلمة "األغيار"، وهي تستخدم لإلشارة إىل غري اليهود. من " 1 
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ه النظري الذي ُيدرك ما ينبغي أن ُيعَلم وُيدَرك، كإدراكه استحالة العقل القطعّي بشّقي .2
اجتماع النقيضني، والعملي الذي ُيدرك ما ينبغي أن ُيعَمل وُيفَعل كإدراكه، أّن العدل 

 حسن، وأّن الظلم قبيح. 
النّص اإلسالمّي الثابت من قرآٍن كرمي، وحديِث معصوٍم معترب، على أساس قراءة  .3

ة مبا هي عناصر متناسقة يف منظومة معرفّية ُتنتج قراءًة موضوعّية النصوص الدينّي
 منسجمًة مع الفطرة الصافية، والعقل القطعي، وبقّية النصوص الثابتة. 

 ، واليت يؤّثر يف موثوقّيتها االنسجاُم مع)ص( السرية املوثوقة لرسول اإلسالم حمّمد .4
ل هذه السرية ة املعتربة حبيث تشّكالفطرة الصافية والعقل القطعي واملنظومة النصوصّي

 مع الفطرة والعقِل وتلك النصوِص املنظومَة العاّمة لفهم الدين. 
سب مذهب ، حب)ص( ومّما يغن اإلجابة االستعانة بسرية املعصومني من أهل بيت الرسول

ظروف ل، ال سّيما مع تنّوع ا)ص( الشيعة اإلمامّية، واليت متّثل امتداًدا لسرية الرسول حمّمد
 واألدوار اليت مّروا هبا يف حياهتم. 

انطالًقا من هذا املبىن بأركانه األربعة حناول اإلجابة عن اإلشكالّية املطروحة اليت ُتحّدد 
 صورة اآلخر من املنظور الديّن اإلسالمّي. 

 اهلل وهدف اخللق يف املنظور الدينّ 
تحديد وتقييد األساسّية من نظرته إىل اهلل، فإّن نظرة املتديِّن إىل اآلخر تتأّثر يف منطلقاهتا 

الكماالت اإلهلّية يف وجهة نظر املنتمني إىل أحد األديان التوحيدّية أثهر يف النظرة إىل غري 
 "جوييم".  املنتسبني إىل ذلك الدين، فأطلقوا عليهم مصطلح

 ويف املقابل فإّن تركيز علماء دين، يف تبشريهم، على اهلل احملّبة كان له أثر يف نظرة املنتمني
 املتأّثرين بذلك، وكذا سلوكهم جتاه اآلخر. 

ومبا أّن هذا البحث ينطلق من املبىن اإلسالمّي، فال بّد من فهم اهلل ومشروعه يف خلقه 
، ل القطعي يدّل على أّن اهلل تعاىل خالٌق، ربٌّعلى أساس هذا املبىن. وعليه نقول: إّن العق



  صورة اآلخر يف املنظور الدينّ 

161 

يكون له حاجة أو مصلحة خاّصة من اإلنسان، ومقتضى  أالغنٌّ، حكيم، فغىن اهلل يقتضي 
 حكمته أن تكون له غاية وهدف كمايّل، ال تسافلّي. 

ويبقى التساؤل حول أّن املطلوب يف املشروع اإلهلّي: هل يقتصر على التكامل الفردّي، 
يشمل التكامل االجتماعّي؟ واجلواب نستقيه من النّص القرآيّن الذي دّل على أّن التكامل  أو

اإلنسايّن ال ينحصر بالتكامل الفردّي، بل املشروع اإلهلّي يتعّلق بالتكامل االجتماعّي، وهذا 
 ما تفيده اآليات احلاكية عن احلوار بني اهلل عّز وجّل ومالئكته حينما أخربهم عن مشروعه

، فإذا باملالئكة 1﴾َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِللَماَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي األنْرِض َخِليَفًة﴿يف خلق اإلنسان 
 ِبَحْمِدَك َأَتْجَعُل ِفيَها َمن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماء َوَنْحُن ُنَسبِّحُ ﴿يسألون، بصورة اعتراض، 

سؤاهلم مل ينطلق من استشراف التسافل الفردي، فلم ، ومن الواضح أّن 2﴾َوُنَقدُِّس َلَك
ّدهتم، اس لك، كما تقتضيه املقابلة مع عبيسّبح حبمدك، وال يقّد يقولوا: أجتعل فيها من ال

بل سألوا من منطلق استشرافهم التسافل االجتماعّي الذي يتحّقق باإلفساد يف األرض، 
. ويف 3﴾َنِإنِّي َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُمو﴿وسفك الدماء. وتتّمة هذه اآليات، ال سّيما يف قوله تعاىل 

ان هو التكامل نستعليم اهلل تعاىل آدم األمساء لينّبئهم هبا، توضيٌح أّن غاية خلق مشروع اإل
االجتماعّي الذي يكون لتلك األمساء الدور األساس يف حتقيقه. والنتيجة، حبسب اآليات 
السابقة، أّن عّلة خلق اهلل عّز وجّل لإلنسان ال تنحصر بالتكامل اإلنسايّن الفردي، بل تشمل 

 التكامل االجتماعّي. 
 خصوصّية اإلنسان يف تكامله
 املطلوب إهليًّا أّنه ينطلق خبالف اجلمادات، من االختيار واحلّرّية إّن ميزة التكامل اإلنساينّ 

ع هبما اإلنسان، وحّرّية اإلنسان واختياره حقيقة يعرفها كلٌّ مّنا بوجدانه الذي ال اّللتني يتمّت
يصّح أن يقاومه نصٌّ أو ما صيغ على أّنه برهان، وقد ذكرنا أّن الوجدان هو القاعدة 

 األساسّية يف متييز احلقيقة من غريها. 
                                                           

 . 30القرآن الكرمي، سورة البقرة، اآلية  1 
 . 30القرآن الكرمي، سورة البقرة، اآلية  2 
 . 30القرآن الكرمي، سورة البقرة، اآلية  3 
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وقد أشار القرآن الكرمي إىل أنّ لإلنسان احلرّ ميزةً إضافّية تشكِّل الركيزة ملشروع التكامل 
لعدالة لواسعة للتطّور العلمّي، ولتحقيق ااإلنسايّن الذي يريده خالقه وربُّه، وهي القابلّية ا

ْقَن ِمْنَها ِإنَّا َعَرْضَنا األَماَنَة َعَلى السََّماَواِت َواألْرِض َواجِلَباِل َفَأَبْيَن َأن َيْحِملَنَها َوَأْشفَ ﴿قال تعاىل: 
 . 1﴾َوَحَمَلَها اإلنسان ِإنَُّه َكاَن َظُلوًما َجُهوالً 
هول، وإن كان يف ظاهره ذمًّا، إاّل أّنه يفيد متّيًزا يف إّن وصف اإلنسان بالظلوم، واجل

اإلنسان على محل العلم أساِس التطّور وحتقيق العدالة أساِس السعادة االجتماعّية، فاجلبال 
واألرض والسماء ال ُتوَصف بأّنها ظاملة أو جاهلة؛ ألّنها ليس من شأاها وال تتحّمل أن 

ا الذي له قابلّية حتّمل العلم وحتقيق العدالة اللذين هبمتكون عادلة وعاملة، خبالف اإلنسان 
 يتحّقق مشروع التكامل اإلنسايّن الفردّي واالجتماعّي من منطلق اختيار اإلنسان. 

وما تقّدم ينسجم مع ما ذكره القرآن الكرمي من تسخري الكون لإلنسان باعتباره احملور 
 يف النظرة اإلهلّية، قال عّز وجّل:

 . 2﴾ُكم مَّا ِفي األنْرِض َجِميًعاِذي َخَلَق لَ ُهَو اله ﴿
 . 3﴾األنْرِض ُمْخَتِلًفا َألَواُنهُ َوَما َذَرَأ َلُكْم ِفي ﴿
خَّر َلُكُم الشَّْمَس َوالَقَمَر َوسَ  ،َوَسخََّر َلُكُم الُفلَك ِلَتْجِرَي ِفي الَبْحِر ِبَأْمِرِه َوَسخََّر َلُكُم األنْنَهارَ ﴿

 . 4﴾َلُكُم اللهْيَل َوالنََّهارَ  َدآِئَبنَي َوَسخَّرَ 
 . 5﴾َوُهَو الهِذي َسخََّر الَبْحَر ِلَتْأُكُلوْا ِمْنُه َلْحًما َطِريًّا َوَتْسَتْخِرُجوْا ِمْنُه ِحلّية َتلَبُسوَنَها﴿
 . 6﴾ُهَو الهِذي َأنَزَل ِمَن السََّماء َماء لهُكم مِّْنُه َشَراٌب َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُموَن﴿
 . 7﴾َواألنْنَعاَم َخَلَقَها َلُكمْ ﴿

                                                           
 . 72آلية القرآن الكرمي، سورة األحزاب، ا 1 
 . 29القرآن الكرمي، سورة البقرة، اآلية  2 
 . 13القرآن الكرمي، سورة النحل، اآلية  3 
 . 33-32القرآن الكرمي، سورة إبراهيم، اآليتان: 4 
 . 14القرآن الكرمي، سورة النحل، اآلية  5 
 . 10القرآن الكرمي، سورة النحل، اآلية  6 
 . 4القرآن الكرمي، سورة النحل، اآلية  7 
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 الشروط الضامنة لتحّقق التكامل االجتماعيّ 
مّما تقّدم يّتضح املشروع اإلهلّي املطلوب حتّققه من اخللق وهو تكامل اجملتمع اإلنسايّن 
االختيارّي الذي حيتاج؛ لقصور أدوات املعرفة البشرّية، إىل تدّخل إهلّي، ووصلة رّبانّية بني 

"رسالة  ى واإلنسان، ليبيِّن اهلل له خريطة الوصول إىل ذلك التكامل من خالل ما يسّماهلل
اهلل" اليت حيملها ويدعو إليها َمْن تواَصَل اهلُل معه، وبلهغه إّياها وهو املسمَّى بـ "الرسول"، 
كما حيتاج حتقيق ذلك الكمال، مبنطلق العقل والعقالء إىل هاٍد حيدِّد األولوّيات ويقود قافلة 

 اجملتمع، لتحقيق التكامل املطلوب. 
 ستدعت إرسال الرسالة، وقيادة اهلادي، منوٌط باختيار اجملتمعومبا أنه حتّقق الغاية اليت ا

وحرّيته، فال بّد أن تكون الرسالة جاذبة يف عناصرها ليتقّبلها اجملتمع، وأن يتمّتع الرسول 
اهلادي مبواصفات محيدٍة لينجذب إليه الناس، ويصدِّقونه ويتقّبلون هدايته، ويسريون 

 مبشروعه. 
 هذا املبدأ العقالئّي يف حديثه عن رسالة اإلسالم ورسوله وقد اختزن القرآن الكرمي

قِّ ِلُيْظِهَرُه ُهَو الهِذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباهُلَدى َوِديِن احلَ ﴿اخلامتني للرساالت والرسل. قال اهلل تعاىل: 
 . 1﴾َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه َوَلْو َكِرَه امُلْشِرُكوَن

 اآلية من خالل عنصرين:وهذا الظهور حيصل، حبسب هذه 
اهلداية إىل التكامل االجتماعّي من خالل قيادة اجملتمع املنطلقة من أوسع بصرية،  .1

 وأكمل مواصفات. 
دين احلّق املشتمل على الرؤية الكونّية املعّرفة باحلقيقة، والتشريع اإلهلّي الناظم  .2

 حلركة الفرد واجملتمع. 
لّدين، وآلّية حتقيق هذا الظهور تتّم من خالل إًذا، عّلة إرسال خامت الرسل هو ظهور ا

 عنصري بيان األطروحة احلّقة، وحسن تطبيقها الذي يهدي اجملتمع إىل كماله وسعادته. 
 جاذبّية اإلسالم ورسوله

                                                           
 . 9القرآن الكرمي، سورة الصف، اآلية  1 
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فّصل القرآن الكرمي ما اختزنته اآلية السابقة يف جاذبّية الرسالة والرسول واهلادي يف 
 آيات عديدة، منها:

 . 1﴾َأْرَسلَناَك ِإاّل َرْحَمًة لِّلعاملّيَنَوَما ﴿
 . 2﴾َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم﴿
 . 3 ﴾َوَلْو ُكنَت َفظاا َغِليَظ الَقلِب اَلنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم...﴿
 . 4﴾امُلْؤِمِننَي َرُؤوٌف رَِّحيٌمَعَلْيُكم بِ َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّْن َأنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحِريٌص ﴿

نَي َرُؤوٌف امُلْؤِمنِ بِ ﴿موجَّه للّناس مبا فيهم الكافرون؛ بقرينة قوله  ﴾َجاءُكْم﴿إّن خطاب 
 يف آخر اآلية.  ﴾رَِّحيمٌ 

قكم لحأّي شديد عليه عَنُتكم أّيها الناس. أّي عزيز عليه ما يَعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم( ومعىن )
، أّي شديد شاّق عليه عنتكم ولقاؤكم املكروه؛ ألّنه خياف عليكم 5من الضرر بترك اإلميان

سوء العاقبة، والوقوع يف العذاب، أّي "يعّز عليه أن تعنتوا، وتعاندوا، فُتحرموا الثواب، 
 . 6وتستحّقوا العقاب، فهو حرص على إميانكم، رأفة بكم، وإشفاًقا عليكم"

على سعادة الناس وهدايتهم وحتقيق  )ص( الداّلة على حرص رسول اهللومن اآليات 
 كماهلم:

 . 7﴾َلَعلهَك َباِخٌع نَّْفَسَك َأاّل َيُكوُنوا ُمْؤِمِننَي﴿
 . 8﴾َفاَل َتْذَهْب َنْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسَراٍت﴿

                                                           
 . 110القرآن الكرمي، سورة األنبياء، اآلية  1 
 . 4القرآن الكرمي، سورة القلم، اآلية  2 
 . 159القرآن الكرمي، سورة آل عمران، اآلية  3 
 . 128القرآن الكرمي، سورة التوبة، اآلية  4 
 . 149، ص 5سي، الفضل، جممع البيان يف تفسري القرآن، )ال، ط(، قم، مكتبة املرعشي النجفي، )ال، ت(، جالطرب 5 
 . 152هـ، ص 1374العربّية،  الكتب إحياء ، القاهرة، دار1القرآن، ط جمازات يف البيان الرضي، تلخيص 6 
 . 3القرآن الكرمي، سورة الشعراء، اآلية  7 
 . 8القرآن الكرمي، سورة فاطر، اآلية  8 



  صورة اآلخر يف املنظور الدينّ 

165 

عثت ألمتِّم بإّنما "ويؤكِّد رسول اإلسالم املضامني القرآنّية بأحاديثه الكثرية اليت منها: 
الشريفة اليت ورد فيها أّن رّدة فعله على أولئك املشركني  بسريته وكذا، 1مكارم األخالق"

الذين آذوه إيذاًء شديًدا، وأرسلوا إليه صبيااهم يرشقونه باحلجارة، هي أّنه التجأ إىل اهلل عّز 
 . 2الّلهم اغفر لقومي؛ فإّنهم ال يعلمون""وجّل قائاًل: 

 )ص( رمحة، ودعوة حياة، وإمتاٌم ملكارم األخالق، ورسول اإلسالم حمّمدفاإلسالم دين 
 على ُخُلٍق عظيٍم حيرص على الناس، ويعّز عليه عنتهم، ولو كانوا كافرين. 

 األصل احلاكم يف قراءة النّص الدينّ 
إّن ما تقّدم يؤّسس ألصل ومرجعّيته حاكمة يف فهم وتقومي وقبول ورفض أّي طرح 
ينسب إىل الدين فإضافة إىل موافقته للفطرة الصافية والعقل القطعّي ال بّد أن يتوافق مع 

 جاذبّية الرسالة والرسول اهلادي اليت هي نظام املنظومة الدينّية. 
 اآلخر يف املنظور الديّن اإلسالميّ 

بناًء على ما تقّدم من املباين احلاكمة على أّي طرح أو نّص ُينسب إىل الدين، فإّن النظرة 
الدينّية الصحيحة إىل اآلخر جتيب على اإلشكالّية املطروحة من خالل عني املنظومة املعرفّية 

 أّوهلا موجِّه، وثانيهما الفظ، وثالثهما مبيِّن.  :ثالثة املتقدِّمة من خالل عناوين
  

                                                           
 . 8هـ، ص1393، )ال، م(، منشورات الشريف الرضي، 6الطربسي، احلسن، مكارم األخالق، ط 1 
، 1هـ، ج1414، )ال، م(، مكتب اإلعالم االسالمّي، 1ابن طاووس، علي، إقبال األعمال، حتقيق جواد القيومي األصفهاين، ط 2 

 . 384ص 
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 الطرح املوجَّه من املنظومة .1
قد يبدو من بعض النصوص الدينّية ما يناقض أركان املنظومة املتقدِّمة، وبالتايل ال 
ميكن قبول ما ُيفهم منه بدًوا، فال بّد من توجيهه مبا يتواءم معها، وينسجم مع معارفها 

ًما قائ ومقاصدها وأهدافها، وهذا التوجيه ال يعن تصحيح خطأ، بل قد يكون الفهم
دون التفات إىل كون املتكلِّم احلكيم قد يعتمد يف نّصه، حلكمٍة بليغٍة، على قرائن ال بّد 
من االلتفات إليها لفهم مراده احلقيقّي، أو قد يكون ذلك بسبب التحّوالت اللغوّية اليت 
ال يلتفت إليها القارئ، أو حنو ذلك من األسباب اليت َينسجم من احلكمة واهلدف. 

ض لذلك مثالني، األّول يتعّلق باهلل والثاين باآلَخر، ففي وصف اهلل تعاىل ورد يف ونعر
وقوله  1﴾اِنَبل َيَداُه َمْبُسوَطتَ ﴿القرآن الكرمي آيات ظاهرها التجسيم، من قبيل قوله تعاىل: 

جتسيم ، ومن الواضح أّن 3﴾...ِإاّل َوْجَههُ ﴿وقوله تعاىل  2﴾َيْوَم ُيْكَشُف َعن َساقٍ ﴿تعاىل 
اهلل تعاىل يتعارض مع الدليل العقلّي القطعّي على أّن اهلل تعاىل غّن ال حيتاج إىل شيء، 
لذا هو غري مرّكب؛ ألّن املرّكب حيتاج إىل أجزائه، وبالتايل ال جسم له؛ ألّن اجلسم 
مرّكب. وعليه ال بّد من توجيه تلك اآليات مبا يتالقى مع العقل القطعّي فاليدان 

ان قد يراد منهما يد النعمة ويد القدرة، أو يد الثواب ويد العقاب، والتعبري عن املبسوطت
كشف الساق مستعمل يف كلمات العرب للداللة على شّدة األزمة، فالعرب يقولون 

، والوجه يعبَّر به العرب عن الذات كما يقولون 4كشفت احلرب عن ساقها أّي اشتّدت
فقد يراد باآلية العمل املقصود به وجه اهلل عّز وجّل،  ،5"أّي وجه عريّب ينقذين من اهلون"

 وبالتايل ال بّد من توجيه هذه النصوص مبا يتواءم مع تلك املنظومة. 

                                                           
 . 64القرآن الكرمي، سورة املائدة، اآلية  1 
 . 42القرآن الكرمي، سورة القلم، اآلية  2 
 . 88القرآن الكرمي، سورة القصص، اآلية  3 
 . 436هـ، ص 1427، قم، طليعة النور، 2أنظر: الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، حتقيق صفوان عدنان داوودي، ط 4 
 . 152م، ص 1979، (ال، م)، 2اإلسالمّية، ط العقيدة يف جعفر، دراسات دالدين، حمّم أنظر: مشس 5 
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واملثال الثاين الذي ال بّد من توجيهه مبا ينسجم مع املنظومة الدينّية آية اجلزية اليت 
ُموَن َما َحرََّم الّلُه الّلِه َواَل ِبالَيْوِم اآلِخِر َواَل ُيَحرِّ َقاِتُلوْا الهِذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن بِ ﴿يقول اهلل فيها 

 َوَرُسوُلُه َواَل َيِديُنوَن ِديَن احَلقِّ ِمَن الهِذيَن ُأوُتوْا الِكَتاَب َحتَّى ُيْعُطوْا اجِلْزّية َعن َيٍد َوُهمْ 
 . 1﴾َصاِغُروَن

ا من كون ض املفّسرين انطالًقإّن تفسري اآلية يف ضوء تلك املنظومة يقّوي إصرار بع
السورة نزلت يف السنة التاسعة للهجرة، ومن كواها ناظرة إىل غزوة تبوك يف مقابل الروم 

على أنه حكمها خاّص لسبب خاّص، وهو، بتعبري حمّمد جواد مغنّية، "إنه اجملتمع  -
سالم دون لإلاإلسالمّي كان يف بدء تكوينه، وإنه املشركني كانوا طابوًرا خامًسا يكي

واألمر هنا بقتال أهل الكتاب أمٌر خاّص بالذين كانوا يف اجلزيرة، لسبب  وأهله...
خاّص، وهو أنه أهل الكتاب كانوا يتحالفون مع املشركني على حماربة املسلمني، كما 

وقد بلغ  ... هلم، وجعلهم حلفاء له. )ص( فعل يهود املدينة وما حوهلا بعد تأمني النيّب
أنه الروم، وهم يف الشام على أطراف اجلزيرة، جيمعون اجليوش لالنقضاض  )ص( النيّب

على اإلسالم وأهله، وكانت كّل القرائن والدالئل تؤكِّد أنه أهل الكتاب يف اجلزيرة 
 ص() كانوا عيًنا وعوًنا للروم النصارى على املسلمني، وأّنهم يتآمرون معهم على النيبّ 

 . 2بعه من املؤمننيومن اّت
م أن هل واآلية السابقة تطرح طريقة تعامل مع أهل الكتاب الذين اعتدوا، تضمن

يعيشوا يف اجملتمع اإلسالمّي حمافظني على معتقداهتم وهوّيتهم الدينّية اخلاّصة، وهذه 
 الطريقة تتمّثل بأمرين:

                                                           
 . 29القرآن الكرمي، سورة التوبة، اآلية  1 
 . 32، ص4، ج1981، بريوت، دار العلم للماليني، 3انظر مغنّية، حمّمد جواد، التفسري الكاشف، ط 2 
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أن يقدِّموا عطّية مالّية تشبه الضرائب هذه األّيام، ُتصرف على حفظهم،  األّول:
وحسن إدارهتم؛ لكواهم يف ذمَّة اإلسالم واملسلمني، وهو ما يطلق عليه باجلزية اليت 

 . 1ُسمِّيت بذلك لالجتزاء هبا يف حتقيق ما تقدَّم
أن ال يستكربوا وال يستعلوا يف اجملتمع اإلسالمّي، بل خيضعوا للقوانني العاّمة  الثاين:

رَّمه  التجاهر بشرب اخلمر وحنوه ممَّا حفيه، حاهلم حال سائر املسلمني، فال خيالفواها يف
أّي عن يٍد مؤاتية غري ، 2﴾َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن﴿ اإلسالم، وهذا هو تفسري قوله تعاىل:

، فاملراد بصغارهم، حبسب 3ممتنعة؛ ألنّ من أىب وامتنع مل يعطِ يده، خبالف من يقبل طوًعا
تمع واحلكومة الدينّية العادلة يف اجملتعبري الطباطبائّي "خضوعهم للسّنة اإلسالمّية 

فظاهر اآلية أّن هذا هو املراد من صغارهم، ال إهانتهم والسخرية هبم من  اإلسالمّي...
جانب املسلمني أو أولياء احلكومة الدينّية؛ فإنه هذا ما ال حتتمله السكينة والعرفان 

 . 4اإلسالميّ 
 الطرح املرفوض من املنظومة .2

النصوص اإلسالمّية غري اآليات القرآنّية تناقض مباين املنظومة الدينّية نالحظ أنّ بعض 
مع عدم اإلمكانّية املقبولة لتأويلها، فاملوقف منها ال يكون بناًء على الدراسة السندّية 
املتعارفة إلثبات صّحة ورود النّص. من قبيل دراسة مدى وثاقة الرواة، أو اعتبار الكتاب 

ملوقف هو الرفض املباشر باعتبار أّن املنظومة املعرفّية تلفظ مثل الذي وردت فيه، بل ا
هذه النصوص مهما بلغت درجة الوثاقة يف الرواة، أو االعتبار للمصدر الذي ذكرها، 

ثانيهما يتعّلق باآلخر، املثال األّول: رواية ، ولتوضيح هذا الطرح نذكر مثالني أيًضا
جناحه  عّز وجّل بكسر ة اهلل تعاىل، فعاقبتتحّدث عن ملك من مالئكة اهلل عصى اهلل

                                                           
 الطباطبائي، حمّمد /93هـ، ص 1404مكتب نشر الكتاب، ، قم، 2انظر الراغب األصفهاين، مفردات غريب القرآن، ط 1 

 . 242، ص 9(، جال، ت)املشرفة،  بقم املدرسني جلماعة التابعة اإلسالمي النشر ، قم، مؤسسة(ال، ط)امليزان،  حسني، تفسري
 . 29سورة التوبة، اآلية القرآن الكرمي،  2 
 . 30، ص 16، جهـ1411اإلسالمّي،  اإلعالم مكتب ، قم،30الكبري، ط الدين، التفسري الرازّي، فخرانظر  3 
 . 242، ص 9الطباطبائي، حمّمد حسني، تفسري امليزان، ج 4 
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 سبط رسول اهلل )ع( مّن اهلل عليه بالعفو بربكة احلسني ّية إىل أنْ روإلقائه يف جزيرة حب

لهَه َما اَل َيْعُصوَن ال﴿، فهذه الرواية تتعارض مع قوله تعاىل الواصف ملالئكته 1)ص(
 . 2﴾َأَمَرُهْم

لذا فإّن املوقف منها ال خيلو من أحد أمرين، إّما أن نوجِّه ما يبدو من التهافت بينها 
وبني اآلية، بأن ُيقال: إّن اآلية احلاكية عن عدم عصيان املالئكة تتحّدث عن صنف من 
املالئكة، ال عن كّل أصنافهم، وعليه فإّن فطرس يكون من صنف آخر تقع منه املعصية، 

 ذا التوجيه، فاملوقف هو رفض الرواية ملخالفتها للقرآن الكرمي. وإن مل ُيقَبل ه
 ص() محد بن حنبل يف مسنده أّن رسول اهللأاملثال الثاين املتعّلق باآلخر: ما أورده 

فإّن هذ احلديث ال ينسجم مع . 3بح"الذه م بِ ُكئتُ حمّمد بيده لقد جِ  فسُ ي نَ ذِ الّ أّما وَ "...قال: 
السمحاء، والرسول احلريص على الناس حّتى لو كانوا كافرين، مواصفات الرسالة 

العزيز عليه ما عنتوا، الداعي للكّفار املناوئني له أن يغفر اهلل هلم، فضاًل عن كون البيان 
ُيعاكس جاذبّية الدعوة إىل الّدين، وُينفِّر الناس منه، كما الحظنا  )ص( املنسوب للنيّب

صرنا، ي ععلى من استخدم هذا احلديث من تكفريّي بشكٍل واضح من رّدة فعل الناس
 ،وتذّرع به لذبح اآلخرين، لذا فإن مل يوجَّه هذا احلديث مبا يتواءم مع املنظومة الدينّية

                                                           
ذكر هذه الرواّية الشيخ الصدوق يف كتابه األمايل بروايته عن ابراهيم بن شعيب امليثمي، قال: مسعت الصادق أبا عبد اهلل )ع(  1 

ر اهلل عز وجل جربئيل أن يهبط يف ألف من املالئكة فيهنئ رسول اهلل )ص( من اهلل ومن يقول: إن احلسني بن علي )ع( ملا ولد أم
جربئيل، قال: فهبط جربئيل، فمر على جزيرة يف البحر فيها ملك يقال له: فطرس، كان من احلملة، بعثه اهلل عز وجل يف شيء فأبطأ 

ربئيل: عاىل فيها سبمعمائة عام حّتى ولد احلسني )ع(، فقال امللك جلعليه، فكسر جناحه وألقاه يف تلك اجلزيرة، فعبد اهلل تبارك وت
يا جربئيل، أين تريد؟ قال: إن اهلل عز وجل أنعم على حمّمد بنعمة، فبعثت أهنئه من اهلل ومن، فقال: يا جربئيل، امحلن معك، لعل 

له: متسح هبذا املولود وعد إىل مكانك، قال:  حمّمدا )ص( يدعو يل. قال: فحمله، قال: فلما دخل جربئيل على النيب )ص(: قل
فتمسح فطرس باحلسني )ع( وارتفع، فقال: يا رسول اهلل، أما إن أمتك ستقتله، وله علي مكافأة، أال يزوره زائر إال أبلغته عنه، وال 

ؤسسة البعثة، ّمد، األمايل، قم، ميسلم عليه مسلم إال أبلغته سالمه، وال يصلي عليه مصل إال أبلغته صالته، مّث ارتفع. )الصدوق، حم
 هـ(. 1417
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مبواصفات رواته، وإن كانوا ثقاة، واعتبار مصدره  هذه املنظومة تلفظه غري آهبٍة فإنه
 حّتى لو كان يقع يف دائرة االحترام والتقدير. 

 اآلخر بعني املنظومة الدينّية .3
ال خيفى أّن االعتقاد بنظرة اهلل السلبّية اّتجاه اآلخر، ومبصريه املشؤوم عند ربِّه يؤثِّر 
يف نظرة املؤمن إىل اآلخر والتعامل معه، لذا فإّننا سنتبّنى املنظور الديّن اإلسالمّي، 
انطالًقا من املنظومة الدينّية، عرب مقامني، األّول نبحث فيه مصري اآلخر يف آخرته، 

 ثاين نبحث فيه عن التعامل مع اآلخر يف هذه الدنيا. وال
 مصري اآلخر يف اآلخرة .أ

 نتناول دراسة مصري اآلخر يف اآلخرة من منطلقني: العقيدة والعمل. 
 مصري اآلخر باعتبار عقيدته: .1.أ

قبل قراءة النصوص احلاكية عن مصري غري املسلم أو املؤمن، نبّين القاعدة اليت 
فهم تلك النصوص، وهي حكم العقل القطعّي بقبح الظلم، ال بّد أن ينطلق منها 

وبالتايل باستحالة أن يقوم اهلل تعاىل بفعٍل ُتدرك عقولنا أّنه ظلم، وعليه فإّن هذه 
القاعدة متنع من احلكم على مصري اآلخر الذي ال يعتقد باحلّق بلحاظ النتيجة 

نبّينها،  على أربع حاالت، وذلك ألّن غري املعتقد باحلّق ؛االعتقادّية اليت حيملها
 واحدة منها، وهي: ح حكم كلّ ونوضِّ
أن يكون عامًلا باحلّق، عارًفا به، ومع ذلك ينكره وجيحده لسبب ما  –

كاحلسد واالستكبار وحنومها، وقد ورد يف هذا النوع من حاالت الكافر 
رِ ُسوءٍ ِفي ِتْسعِ آَياٍت َغيْ َجْيِبكَ َتْخُرجْ َبْيَضاء ِمنْ  َوَأْدِخل َيَدكَ ِفي﴿قوله تعاىل: 
اُتَنا ُمْبِصَرًة َقاُلوا َفَلمَّا َجاءْتُهْم آيَ  ،َوَقْوِمِه ِإنَُّهْم َكاُنوا َقْوًما َفاِسِقنيَ  ِإَلى ِفْرَعْونَ 

فهذه اآلية واضحة يف ، 1﴾َوَجَحُدوا ِبَها َواْسَتْيَقَنْتَها أنفسهم ،َهَذا ِسْحٌر مُِّبنيٌ 
 ه هو من آيات اهلل عّز وجّل. ْوع يقينهم بأّن ما رَأجحود فرعون وأتباعه، م
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أن يكون غري مطهلع أصاًل على العقيدة احلّقة، أو مطهلًعا، لكّنه مل يبحث  –
عنها، مع توّفر الداعي إىل ذلك، فيكون يف هذه احلالة مقصًِّرا، ألّن دواعي 

 فوظروف البحث والوصول إىل النتيجة توفهرت له، ومع ذلك، مل يكلِّ
 نفسه مؤونة البحث ليصل إىل نتيجة موضوعّية. 

 ، لكنَّه مل يبحث بسبب وجود يقنيٍ اأن يكون غري مطهلع أصاًل، أو مطهلًع –
 تامٍّ خبالف العقيدة احلقهة، ويصطلح عليه بالقاطع. 

أن يكون غري مطهلع أصاًل، أو مطهلًعا، لكنَّه مل يبحث بسبب قصور معريّف،  –
ينتفي معه أّي داٍع للبحث عن احلقيقة. وهو ما يصطلح عليه بالقاصر. 
 ويعمِّم البعض مصطلح القاصر ليشمل هذه احلالة مع احلالة الثالثة السابقة. 

  وقصوٍر. وتقصرٍي وقطٍعوعليه، فحاالت غري املعتقد باحلّق تدور بني جحوٍد 
أّما حالتا اجلحود والتقصري، فال مينع العقل من أن تشملهما آيات استحقاق 
العذاب، للجاحد بسبب جحوده، وللمقصِّر بسبب تقصريه. ولكن هاستحقاق 
العقاب ال يعن فعلّية العقاب؛ إذ العقل حيكم بأّن اهلل تعاىل إذا وعد بثواٍب جيب 

ّما إذا توعَّد بعقاب، فيمكن أن يسقطه من باب رمحته منه أن يفي بوعده، أ
 وفضله وإحسانه. 

قال نصري الدين الطوسّي من علماء الشيعة اإلمامّية: "...ودوام العقاب خمتّص 
بالكافر، والعفو واقع؛ ألّنه حّقه تعاىل، فجاز إسقاطه، وال ضرر عليه يف تركه، 

، واملراد من قوله: 1إحسان، وللسمع"مع ضرر النازل به، َفَحُسَن إسقاطه؛ وألّنه 
"وللسمع" أّنه باإلضافة إىل الدليل العقلّي على إمكانّية سقوط العقاب عن الكافر، 

 يوجد نصوص دينّية دلهت على ذلك أيًضا. 
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أّما احلالة الثالثة وهي حالة وجود يقنٍي تامٍّ مبا يعتقده الكافر حًقا، ممَّا يفقده 
آخر، فهي كسائر حاالت اليقني عند اإلنسان اليت ال الدافع للبحث عن اعتقاد 

ميكن أن يصحَّح فيها عقاب اإلنسان على تبعات عدم إميانه بعقيدة يتيقهن خبالفها، 
إنه العقل  ه؟!ب عليفاخلطاب بتلك العقيدة ال ميكن أن يتوجَّه إليه، فكيف ُيحاَس

 ى أمرٍ ملتيقِّن وحسابه علجييز عقاب ذلك اال القطعّي الداّل على احلكمة اإلهلّية 
 يقطع خبالفه. 

وال بدَّ من التذكري أنه هذه املسألة ترجع إىل النزاع يف التحسني والتقبيح 
بأّنهما عقلّيان، كما يؤمن بذلك الشيعة اإلمامّية، أو شرعيَّان، كما يؤمن بذلك 

ك ْن يدر، فما ذكرناه منطلق، من اإلميان بأنه العقل اإلنسايّن ميكن أ1األشاعرة
بنفسه حسن األشياء وقبحها، وبالتايل ميكن أن يدرك حسن العدل واحلكمة 

 اإلهلّيني، وقبح الظلم مبعاقبة إنسان على عقيدة يقطع بعدمها. 
احلالة الرابعة، وهي حالة القصور املعريّف، فهي مشاهبة للحالة الثالثة من أّما 

الظلم،  اىل، باعتباره نوًعا منناحية حكم العقل القطعّي بقبح العقاب من اهلل تع
فمن كان قاصًرا عن إدراك احلقيقة، غري مقصِّر يف السعي للوصول إليها، ومل 
يعتقد هبا بسبب هذا القصور، فكيف ميكن للعادل أن يعاقبه؟! أليس عقابه يشبه 

 عقاب اجملنون أو الطفل الصغري على ما يرتكبه من دون وعيه لذلك؟!
ق العقل نقرؤه يف نصِّ القرآن الكرمي الذي حتّدث عن عفو إنه ما تقدَّم من منط

ِإنه الهِذيَن ﴿املستضعفني قائاًل:  وصفاهلل تعاىل عن القاصرين الذين أطلق عليهم 
ِض َقالوَْا َتَوفهاهم امَلآلِئَكُة َظاِلِمي أنفسهم َقاُلوْا ِفيَم ُكنُتْم َقاُلوْا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنَي ِفي األنرْ 

ِإاله ، َساءْت َمِصرًياْأَواهم جهّنم وَ َتُكْن َأْرُض الّلِه َواِسَعًة َفُتَهاِجُروْا ِفيَها َفُأْوَلِئَك مَ  َأَلمْ 
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 ،وَن َسِبيالً دُ امُلْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساء َوالِولَداِن اَل َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َواَل َيْهَت
 . 1﴾َكاَن الّلُه َعُفوًّا َغُفوًراَفُأْوَلِئَك َعَسى الّلُه َأن َيْعُفَو َعْنُهْم وَ 

عّلق حمّمد حسني الطباطبائي على هذه اآلية بقوله: "يتبّين باآلية إّن اجلهل 
مبعارف الدين إذا كان عن قصور وضعف ليس فيه صنع لإلنسان اجلاهل كان 

 . 2عذًرا عند اهلل سبحانه"
، انطالًقا من وعيهم للقرآن الكرمي والسُّنَّة النبوّية )ع(ض أهل البيتوقد رف

الشريفة، املنطق املضيِّق لرمحة اهلل تعاىل، كما يظهر جليًّا يف الرواية اليت أوردها 
 ع()صاحب الكايف عن زرارة قال: دخلت أنا ومحران )أو بكري( على أيب جعفر

فمن وافقنا من ، 3التُّر :وما املطمار؟ قلت: )ع(قلت له: إّنما مندُّ املطمار، قال
زرارة،  أو غريه برئنا منه، فقال يل: يا ينا، ومن خالفنا من علويٍّ علويٍّ أو غريه توّل

 ِمنَ  نيَ امُلْسَتْضَعفِ  ِإاله ﴿قول اهلل أصدق من قولك، فأين الذين قال اهلل عّز وجّل: 
؟! أين املرجون ﴾ ياًلَسبِ  َيْهَتُدونَ  َوالَ  ِحيَلةً  يُعونَ َيْسَتطِ  الَ  َوالِولَدانِ  َوالنَِّساء الرَِّجالِ 

ألمر اهلل؟! أين الذين خلطوا عماًل صاحًلا وآخر سيًئا؟ أين أصحاب األعراف؟ 
 . ؟4أين املولهفة قلوهبم

 تصريح العلماء بعدم عذاب القاصر والقاطع
بعض، نذكر أقوال مجلة من الوألّن هذا املطلب قد يكون حمّل تعّجٍب لدى 

 حوله: تدور علماء الشيعة اإلمامّية الكبار 
قال حمّمد تقّي القّمّي: "ثبوت العذاب الدائم على اجلاهل خمصَّص مبا حّققوه 
يف حمّله من عدم تكليف الغافل، وعدم تكليف ما ال ُيطاق، وحنو ذلك...وأّما 
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. أّي ال دليل على ثبوت 1يًضا"العذاب الدائم فال دليل عليه، بل ومطلق العذاب أ
 العذاب للغافل املقصِّر، وغري القادر على حتّمل التكليف. 

وقال نصري الدين الطوسّي: "املبالغ يف االجتهاد إّما أن يصري واصاًل أو يبقى 
. إنَّه تنبٍّ واضٍح لنجاة الباحث عن احلقيقة سواء وصل 2ناظًرا، وكالمها ناجيان"

 حبثه ناظًرا دون الوصول إليها. إليها، أو ما زال يف 
وقال روح اهلل اخلميّن: "إّن أكثرهم ] أّي الكافرين[ إاّل ما قّل وندر جّهال 
قاصرون ال مقصِّرون، أّما عوامهم فظاهر، لعدم انقداح خالف ما هم عليه من 
املذاهب يف أذهااهم، بل هم قاطعون بصّحة مذهبهم، وبطالن ساير املذاهب، 

سلمني، فكما أّن عوامنا عاملون بصّحة مذهبهم، وبطالن ساير نظري عوام امل
املذاهب من غري انقداح خالف يف أذهااهم؛ ألجل التلقّين والنشوء يف حميط 
اإلسالم، كذلك عوامهم من غري فرق بينهما من هذه اجلهة. والقاطع معذور يف 

ه. وأّما غري بعتمتابعة قطعه، وال يكون عاصيًّا وآمًثا، وال تصّح عقوبته يف متا
عوامهم، فالغالب فيهم أّنه، بواسطة التلقّينات من أّول الطفولّية والنشوء يف حميط 
الكفر، صاروا جازمني ومعتقدين مبذاهبهم الباطلة حبيث كّل ما ورد على خالفه 
رّدوها بعقوهلم اجملبولة على خالف احلّق من بدو نشوئهم، فالعامل اليهودّي 

املسلم ال يرى حّجةَ الغريِ صحيحًة، وصار بطالُنها كالضرورّي  والنصراينّ كالعامل
 له؛ لكون صّحة مذهبه ضرورّية لديه ال حيتمل خالفه. 

نعم، فيهم من يكون مقصًِّرا لو احتمل خالف مذهبه وترك النظر إىل حّجته 
عناًدا أو تعّصبا كما كان يف بدو اإلسالم يف علماء اليهود والنصارى من كان 

وباجلملة إنه الكفار، كجهَّال املسلمني، منهم قاصر، وهم الغالب، ومنهم كذلك، 
مقصِّر، والتكاليف أصواًل وفروًعا مشتركة بني مجيع املكّلفني، عاملهم وجاهلهم، 
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قاصرهم ومقصِّرهم، والكّفار معاقبون على األصول والفروع لكّن مع قيام احلّجة 
 معاقبني على الفروع ليس معناه أّنهم عليهم ال مطلًقا، فكما أّن كون املسلمني

معاقبون عليها، سواء كانوا قاصرين أم مقّصرين، كذلك الكّفار طابق النعل بالنعل 
 . 1حبكم العقل وأصول العدلّية"

وقال حمّمد كاظم اخلرسايّن: "ال جيوز االكتفاء بالظّن فيما جيب معرفته عقاًل 
  بدَّ من حتصيل العلم لو أمكن، ومعأو شرًعا، حيث إّنه ليس مبعرفة قطًعا، فال

العجز عنه كان معذوًرا إْن كان عن قصور؛ لغفلته، أو لغموضة املطلب مع قّلة 
االستعداد، كما هو الشاهد يف كثري من النساء، بل الرجال، خبالف ما إذا كان 

رية باع سعن تقصري يف االجتهاد، ولو ألجل حّب طريقة اآلباء واألجداد واّت
 . 2السلف"

وقال أبو القاسم اخلوئّي، حبسب تقرير حبثه للبهسودّي، يف حديثه حول 
استحقاق القاصر للعقاب وعدمه: "املعروف بينهم أنه اجلاهل القاصر غري مستحّق 
للعقاب، وهو الصحيح؛ إذ العقل مستقّل بقبح العقاب على أمر غري مقدور، وإنَّه 

ور غري معاقب على عدم معرفة من أوضح مصاديق الظلم، فاجلاهل القاصر معذ
 . 3احلّق حبكم العقل إذا مل يكن يعانده، بل كان منقاًدا له على إمجاله"

ومتاشيًّا مع ما تقدَّم من معذورّية القاطع يف ما قطع به قال حمّمد رضا املظّفر: 
"لو حبث الشخص عن صّحة الدين اإلسالمّي، فلم تثبت له صّحته، وجب عليه 

 أن يبحث عن صّحة دين النصرانّية؛ -وجوب املعرفة والنظر مبقتضى  –عقاًل 
ألّنه هو آخر األديان السابقة على اإلسالم، فإْن فحص، ومل حيصل له اليقني به 
أيًضا، وجب عليه أن ينتقل، فيفحص عن آخر األديان السابقة عليه، وهو دين 

                                                           
 . 134-133، ص 1، ج1381اخلمين، روح اهلل، املكاسب احملّرمة، قم، مهر،  1 
 . 379اخلراسايّن، حمّمد كاظم، كفاية األصول، )ال، ط(، قم، مؤّسسة النشر اإلسالمّي، )ال، ت(، ص 2 
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ني بصّحة دين قاليهودّية حسب الفرض...وهكذا ينتقل يف الفحص حّتى يتمّ له الي
 . 1من األديان أو يرفضها مجيًعا"

إنه ما مرَّ يؤكِّد أمّهّية البحث عن احلقيقة، ودورها األساس يف ترتيب آثار 
اآلخرة، وهذا ما يربِّر العدد الكبري لآليات القرآنّية احلاكية عن الكون وما فيه، 

، 2﴾ْوٍم َيَتَفكهُروَنقَ َذِلَك آلية لِّ ِإنه ِفي ﴿داعية إىل التفكُّر وإعمال العقل تارًة بصيغة: 
آلَياٍت أُلْوِلي ﴿، وأخرى بصيغة: 3﴾لَِّقْوٍم َيْعِقُلونَ ﴿وأخرى بصيغة: 

 إىل غريها من اآليات. ...4﴾األلَبابِ 
 مصري اآلخر باعتباره عمله .2.أ

إّن ما تقّدم كان حول مصري اآلخر باعتبار عقيدته، أّما مصريه باعتبار عمله، 
 يُيفهم من النصوص الدينّية كون العمل اإلنسايّن الكمايّل نوًعا من التجّلفإّن ما 

نظرة رمحة من اهلل تعاىل يف النصوص اإلسالمّية  للكماالت اإلهلّية، لذا كان حمّل
 اليت نذكر منها:

أو كافر فقد وقع أجره على اهلل "من أحسن من حمسن مؤمن  :)ص( عن النيّب –
 . 5ه"يف عاجل دنياه أو آجل آخرت

إنه مؤمًنا كان يف مملكة جبَّار فولع به، فهرب منه ": )ع(ورد عن اإلمام الباقر –
إىل دار الشرك، فنزل برجل من أهل الشرك، فأظّله وأرفقه وأضافه، فلّما حضره 
املوت أوحى اهلل عّز وجّل إليه: وعّزيت وجاليل، لو كان لك يف جّنيت مسكن 

                                                           
 . 62املظّفر، حمّمد رضا، عقائد اإلمامّية، حتقيق حامد مغن داود، )ال، ط(، قم، أنصاريان، )ال، ت(، ص  1 
 . 11سورة النحل، اآلية القرآن الكرمي،  2 
 . 164سورة البقرة، اآلية القرآن الكرمي،  3 
 . 190سورة آل عمران، اآلية القرآن الكرمي،  4 
 . 173، ص3(، جال، ت)، (ال، ن)، الصنعايّن، عبد الرّزاق، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، )ال، ط( 5 
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على من مات يب مشرًكا، ولكن يا نار، هيديه ألسكنُتك فيها، ولكّنها حمرَّمة 
 . 1"تؤذيه، ويؤتى برزقه طريف النهار وال

كان يف بن إسرائيل رجل مؤمن وكان له جار كافر، ": )ع(عن اإلمام الكاظم –
وكان يرفق باملؤمن، ويوليه املعروف يف الدنيا، فلما أن مات الكافر بىن اهلل له 

حّرها، ويأتيه الرزق من غريها، وقيل له: هذا  بيًتا يف النار من طني، فكان يقيه
مبا كنت تدخل على جارك املؤمن فالن بن فالن من الّرفق، وتوليه من املعروف 

 . 2يف الدنيا"
 التعامل مع اآلخر .ب

إّن ما ذكرنا من نظرة اهلل تعاىل الرمحانّية على من يقوم بعمل إنسايّن، بغّض النظر 
مع اآلخر يف أدائه اإلنسايّن،  )ص( رسول اإلسالمعن معتقده، انعكس على تعامل 

وهذا ما تشهد به سريته الشريفة يف تعامله مع اآلخرين، واليت نعرض منها موقفه من 
ابنة كرمي العرب حامت الطائي الذي مات مشرًكا، وجيء بعد ذلك بابنته وقومها 

ت ّمعّنا، وال ُتش ، فقالت له: يا حمّمد، إْن رأيت أن وخّلي)ص( أسرى إىل رسول اهلل
، 4، ويفّك العاين3بنا أحياء العرب؛ فإّني ابنُة سّيد قومي، وإّن أيب كان حيمي الذِّمار

وُيشبع اجلائع، ويكسو العاري، وُيقري الّضيف، وُيطعم الطعام، وُيفشي السالم، ومل 
ذه صفة هيا جارية، ": )ص( يرّد طالب حاجة قّط، أنا ابنة حامت الطائّي، فقال هلا النيّب

فإّن أباها كان ُيحّب مكارم  ؛ا، لو كان أبوك مسلًما لترّحمنا عليه، خّلوا عنهااملؤمن حقًًّ 
 . 5األخالق"

ومل يقتصر األمر على التعامل اإلجيايّب انطالًقا من العمل اإلنسايّن أو الصفة 
لنظر ا اإلنسانّية، بل ورد يف النصوص اإلسالمّية ما ُيفيد احترام اإلنسان كإنسان بغضّ 

                                                           
 . 189، ص 2املصدر السابق، ج 1 
 . 169ش، ص 1368، قم، منشورات الشريف الرضي، 2الصدوق، ثواب األعمال، حتقيق حمّمد اخلرسان، ط 2 
 ما ينبغي حياطته والّذود عنه، كاألهل والعرض.  3 
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عن عقيدته أو صفته أو عمله، وهذا ما ينسجم مع ما تقدَّم من كون اإلنسان حموًرا 
 يف الكون، وأّن كماله غاية اخللق وغاية اإلجياد. 

فمشروع اهلل عّز وجّل هو املشروع اإلنسايّن، لذا فإنه اهلل تعاىل حينما حتدَّث عن 
نه َأوََّل َبْيٍت إِ ﴿الكعبة اليت هي بيت اهلل العتيق الذي مل يسكنه ومل ميلكه أحد، قال: 

وذلك ألّن وْضَعه ومل يقل ُوضع هلل، ، 1﴾ُوِضَع ِللنَّاِس َللهِذي ِبَبكهَة ُمَباَرًكا َوُهًدى لِّلعاملّينَ 
: "يف أبدلنا قولنا للّناس هو ذاته وضُعُه هلل، من هنا كان حمّمد باقر الصدر يقول: إْن

 )ص( مملا تغيَّر املعىن. لذا ورد عن رسول اإلسال سبيل اهلل" بقولنا: "يف سبيل الّناس"
 . 2"لعيالهاخللُق كلُّهم عيال اهلل، فأحبُّهم إىل اهلل عّز وجّل أنفعهم "أّنه قال: 

الطرح النبوي يف اهج البالغة بتصنيفه  )ع(ويواكب اإلمام علي بن أيب طالب
 . 3"َفِإنَُّهْم ِصْنَفاِن: ِإمَّا َأٌخ َلَك ِفي الدِّيِن، وِإمَّا َنِظرٌي َلَك ِفي اخَللقِ "الناس قائاًل: 

اهدين يف حروبه )الدفاعّية( ُيحذِّر اجمل )ص( وانطالًقا من هذه الرؤية كان النيّب
 . 4"واَل َصِبيًّا، واَل اْمَرَأةً  ،اَل َتُغلُّوا، واَل متّثلوا، واَل َتْغِدُروا، واَل َتْقُتُلوا َشْيًخا َفاِنيًّا"بقوله: 

وإلجالء الصورة أكثر يف هذه الرؤية اإلسالمّية اليت تدعو إىل احترام اإلنسان 
 كافر:كإنسان، نعرض بعض األحاديث الواردة يف بيان معاملة ال

  

                                                           
 . 96سورة آل عمران، اآلية القرآن الكرمي،  1 
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 مساواة الكافر مع املسلم يف الشهادة عليه –
من شهد شهادة زور على مسلم أو كافر عّلق بلسانه ": )ص( ورد عن النيّب حمّمد

 . 1يوم القيامة، مّث يصري مع املنافقني يف الدرك األسفل من النار"
 وجوب بّر الكافر أًبا وأمًّا –

فيه رخصة: بّر الوالدين مسلًما كان ثالث ليس ألحد من الناس ": )ص( عن النيّب ورد
 . 2أو كافًرا..."

 احترام حّق الكافر جاًرا –
اجلريان ثالثة، فمنهم من له ثالثة حقوق: حّق اإلسالم، وحّق ": )ص( ورد عن النيّب

اجلوار، وحّق القرابة، ومنهم من له حّقان: حّق اإلسالم، وحّق اجلوار، ومنهم من له حّق 
 . 3اجلوار"واحد، الكافر له حّق 

 الوفاء بعهد الكافر –
 . 4""...والوفاء بالعهد ملسلم كان أو كافًرا: )ص( يف احلديث السابق عنه

 وجوب أداء األمانة له –
 . 5...وأداء األمانة ملسلم كان أو كافًرا"": )ص( السابق عنه احلديثيف 

 محاية الكافر املستجري –
أنه صاحبه عتبة بن َأسيد بعدما هاجر إىل املدينة  )ص( النيّب حمّمد سريةيف 

مسلًما، أخذه منها رجالن مشركان وأرادا إرجاعه إىل دار الكفر، ويف الطريق قتل 

                                                           
 ، القاهرة، دار(، طال)السعدين،  حمّمد احلميد عبد مسعد احلارث، حتقيق مسند زوائد عن الباحث بكر، بغّية أيب بن اهليثمي، علي 1 
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عتبةُ أحَدمها، وفرَّ اآلخر، ويدعى كوثر حنو املدينة، فلحقه عتبة، فإذا باملشرك كوثر 
قتل واهلل "ويستغيث به قائاًل:  ، وهو جالس بني أصحابه،)ص( يأيت إىل رسول اهلل

يعطيه  ص() ، فإذا بالنيّب حمّمدصاحبكم صاحيب، وأفلت منه، ومل أَكْد، وإّني ملقتول"
 . 1األمان واحلماية

 دعاء الكافر املظلوم مستجاب –
اكم ودعوة املظلوم، وإن كان من كافر؛ فإّنها ليس هلا إيّ ": )ص( ورد عن النيبّ 

: "يا رسول اهلل، فما )ص( وورد أنه أبا ذر سأل النيبّ ، 2حجاب دون اهلل عّز وجّل"
كانت أمثااًل كّلها، وكان فيها )أيها امللك ": )ص( قال، ؟)ع( كانت صحف إبراهيم

املبتلى املغرور، إّني مل أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إىل بعض، ولكن بعثتك لترّد علّي 
 . 3كافر"دعوة املظلوم، فإّني ال أرّدها، وإْن كانت من 

 دفن الكافر –
سافرت مع رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم، فكان ال مّرة قال: " بنورد عن بعلة 

 . 4أمسلم هو أم كافر؟" ميّر جبيفة إنسان فيجاوزها حّتى يأمر بدفنها، ال يسأل:
 اآلخر بني القبول والتكفري

ًضا مع قد جيده متناق ، ال سّيما أّنهنتج عنهقد يتعّجب البعض من مسار هذا البحث وما 
ة الثابت الديّن لدى املسلمني ِمن تكفري غري املسلم، فكيف نوائم بني النظرة اإلجيابّية املتقّدم

 إىل اآلخر، وبني احلكم بكونه كافًرا؟
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، فكّل 1إّن اإلجابة عن هذه اإلشكالّية تنطلق من بيان معىن الكفر الذي هو عدم اإلميان
 به، فالكفر حبدِّ ذاته ليس مصطلًحا سلبيًّا، لذا وصف اهلل تعاىل من ال يؤمن بشيء هو كافٌر

اللهِه َوْحَدُه َوَكَفْرَنا َقاُلوا آَمنَّا بِ ﴿املؤمنني بالكافرين بسبب عدم إميااهم بالباطل، قال اهلل تعاىل: 
يَن َمَعُه ِإْذ ي ِإْبَراِهيَم َوالهذِ َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة فِ ﴿وقال تعاىل:  2﴾ِبَما ُكنَّا ِبِه ُمْشِرِكنيَ 

 . 3﴾َقاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإنَّا ُبَرآنُء ِمْنُكْم َوِممَّا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللهِه َكَفْرَنا ِبُكْم
انطالًقا من هذا فإّن الدين اإلسالميّ وضع إطار اهلوّية الدينّية للمنتسبني إليه، وهو يتحّقق 

مسلمة.  أو أمٍّ  مسلمٍ  ، أو الوالدة من أبٍ 4إاّل اهلل وأّن حمّمدا رسول اهللبشهاديّت أن ال إله 
، األجنيّب بالنسبة إىل اللبناين، مثاًلمصطلح ومن هو ليس كذلك مّساه كافًرا، وهذا يشابه 

يف  أو إقامته أكثر من عشر سنوات، ته من أب لبنايّندته الوطنّية من والالذي تتحّقق هوّي
 ى أجنبيًّا. حمدودة، ومن هو ليس كذلك يسّملبنان بشروط 

إًذا اإلشكالّية ليست يف التكفري، أّي اعتبار اآلخر كافًرا. إّنما مكمن اإلشكالّية يف اآلثار 
املترتِّبة على الكفر، واليت ذكرنا يف هذا البحث ما جييب على العديد من األسئلة املتعّلقة هبا، 

 . ة املترتِّبة على الكفر جنيب عنها إكمااًل هلذا البحثإاّل أّنه تبقى بعض األحكام الشرعّي
 األحكام الشرعّية املترتِّبة على تكفري اآلخر

نذكر منها ما ورد يف القرآن الكرمي بنوٍع من التفصيل، مّث ُنتِبع ذلك مبا ورد يف الّسّنة 
 النبوّية إمجااًل. 

 الكرمي األحكام الشرعّية املتعّلقة بالكافر الواردة يف القرآن .أ
 حرمة اوخاذهم أولياء .1.أ

                                                           
 . 148-144ص ، 5، ج(ت. ال، )صادر دار، بريوت(، ط. ال)، ابن منظور، حمّمد، لسان العرب، ،انظر 1 
 . 84سورة غافر، اآلية القرآن الكرمي،  2 
 . 4سورة املمتحنة، اآلية القرآن الكرمي،  3 
 . 82 – 46، ص 2017، بريوت، بيت السراج للثقافة والنشر، 4أنظر: بركات، أكرم، التكفري، ط 4 
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ْفَعل َذِلَك اله َيتَِّخِذ امُلْؤِمُنوَن الَكاِفِريَن َأْوِلَياء ِمن ُدْوِن امُلْؤِمِننَي َوَمن يَ ﴿قال اهلل تعاىل: 
 . 1﴾.ٍء..َفَلْيَس ِمَن الّلِه ِفي َشيْ 

هي مجع  اليتملعرفة املراد من هذه اآلية ال بدَّ أّواًل من حتديد معىن كلمة "أولياء" 
، فوايل البلد هو حاكمه وسلطانه، وويلُّ امليِّت هو "الذي 2ويّل، الذي معناه السلطان

يلي أمره، ويكون صاحب سلطة فيه، وويّل املرأة هو الذي يلي عقد النكاح، وال 
. وقد أشار ابن األثري يف النهاية إىل أنه الوالية 3يدعها تستبّد بعقد النكاح دونه"

 . 4بري والقدرة والفعلتشعر بالتد
والتفسري السابق ينسجم مع ما ذكره ابن فارس من أّن أصل معىن الوالية هو 

؛ وذلك ألنه معىن السلطة يتواءم مع 5القرب، فيقال: جلس مّما يلين أّي يقاربن
كواها يف موقع القرب من متعّلقها، فويّل امليِّت هو قريبه، بل األقرب له الذي له 

يف أموره، وويّل املرأة هو قريبها، بل األقرب هلا مّما ُيتيح له مشاركتها  سلطة وتدبري
 يف قرار الزواج، والسلطان هو القريب إىل شؤون إدارة اجملتمع. 

ياء يعن خاذ املؤمنني للكافرين أولبناًء على ما تقدَّم فإّن اهي القرآن الكرمي عن اّت
الرفض لتسّلط الكافرين على املؤمنني؛ باعتبارهم خارج املكوِّن اإلميايّن الذي جيب 
أن يكون هو األساس املولِّد للقرب، وبالتايل لشؤون السلطة واحلاكمّية، لذا قال 

وهلذا رفض القرآن الكرمي هذا . 6﴾ْعٍضامُلْؤِمُنوَن َوامُلْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياء بَ ﴿تعاىل: 
َيا َأيَُّها ﴿النوع من الوالية من أيِّ عنوان يقع خارج ذلك املكوِّن اإلميايّن. قال تعاىل: 

                                                           
  . 28سورة آل عمران، اآلية القرآن الكرمي،  1 
 . 407، ص 15ابن منظور، حمّمد، لسان العرب، ج 2 
 املصدر السابق نفسه.  3 
 . 227، ص5هـ، ج1364، قم، إمساعيليان، 4حتقيق حممود الطناحي، طابن األثري، جمد الدين، النهاّية يف غريب احلديث واألثر،  4 
، 6جهـ، 1404، اإلسالمّي اإلعالم مكتب، قم(، ط. ال، )هارون السالم عبد حتقيقابن فارس، أمحد، معجم مقاييس اللغة،  5 
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، إاّل أّن هذا احلكم برفض التسلُّط 1﴾الهِذيَن آَمُنوْا اَل َتتَِّخُذوْا الَيُهوَد َوالنََّصاَرى َأْوِلَياء
خارج  اإلميايّن ليس له أثٌر يف أخالقّية التعامل مع من هومن قبل غري التابعني للمكوَّن 

 هذا املكوِّن، لذا ورد يف القرآن الكرمي: 
ن اَل َيْنَهاُكُم اللهُه َعِن الهِذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكم مِّن ِدَياِرُكْم أَ ﴿

 . 2﴾َتَبرُّوُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم
ة خاذ الكافرين أولياء تتعّلق باحلاكمّية والسلطعلى ما سبق، فإنه حرمة اّت بناًء

اِفِريَن َوَلن َيْجَعَل الّلُه ِللكَ ﴿وهي ما أّكده القرآن الكرمي بصيٍغ أخرى كقوله تعاىل: 
 . 3﴾َعَلى امُلْؤِمِننَي َسِبياًل

 حرمة طاعتهم .2.أ
 . 4﴾امُلَناِفِقنَيالَكاِفِريَن وَ  اللهَه َواَل ُتِطعِ َيا َأيَُّها النَِّبيُّ اتَِّق ﴿قال اهلل تعاىل: 

إنه حرمة طاعة الكافرين يف هذه اآلية تتماهى مع ما مرَّ من حرمة واليتهم، 
فالطاعة هي القبول بنوع من تسّلط امُلطاع على املطيع، والتعبري بالكافرين واملنافقني 
يف متعّلق "ال تطع" ُيشعر بكون موارد الطاعة احملرَّمة، هي الواقعة يف دائرة االنقياد 

 من جهة كفرهم ونفاقهم.  للكافرين واملنافقني
  

                                                           
 . 51 سورة املائدة، اآليةالقرآن الكرمي،  1 
 . 8سورة املمتحنة، اآلية القرآن الكرمي،  2 
 . 141سورة النساء، اآلية القرآن الكرمي،  3 
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 حرمة مساندهتم .3.أ
اَل َوَما ُكنَت َتْرُجو َأن ُيلَقى ِإَلْيَك الِكَتاُب ِإاّل َرْحَمًة مِّن رَّبَِّك فَ ﴿قال اهلل تعاىل: 

 . 1﴾َتُكوَننَّ َظِهرًيا لِّلَكاِفِريَن
الظهري هو امُلعني، مأخوذ من الظهر كالرئيس من الرأس، ومن الواضح قبح 

اَل َق﴿: )ع(مساندة ومعاونة الفاسد يف مفاسده، لذا كان من دعاء كليم اهلل موسى 
؛ باعتبار أنه إعانة اجملرم متنافية مع 2﴾ُكوَن َظِهرًيا لِّلُمْجِرِمنيَ َربِّ ِبَما َأْنَعْمَت َعَليَّ َفَلْن أَ 

 مة القّوة اليت وهبها اهلل تعاىل. نع
ريجعه إىل مّكة أّنه س )ص( ويف اإلطار ذاته، فإّن اهلل تعاىل بعد أن بشَّر نبيَّه حمّمدا

َلى ِإنه الهِذي َفَرَض َعَلْيَك الُقْرآَن َلَرادَُّك إِ ﴿يف قوله تعاىل:  3بناًء على تفسري املعاد هبا
يكون  الأالسلطة والقّوة اليت سيمنحُه إّياها،  ، دعاه عّز وجّل مبقتضى نعمة4﴾َمَعاٍد

 معيًنا للكافرين على كفرهم، وما ينتج منه من إساءات. 
 وجوب جهادهم .4.أ

 وقد ورد فيه آيات عديدة، تقدَّم منها آية اجلزية، وهنا نذكر البقّية، وهي:
 ما ورد بعنوان اجلهاد، وفيه آيتان:  .4.1.أ

 . 5﴾اْغُلْظ َعَلْيِهمْ َناِفِقنَي وَ النَِّبيُّ َجاِهِد الُكفهاَر َواملُ َيا َأيَُّها ﴿: قوله تعاىل: األوىل
 . 6﴾ااِهْدُهم ِبِه ِجَهاًدا َكِبريً َفاَل ُتِطِع الَكاِفِريَن َوجَ ﴿: قوله تعاىل: الثانية

                                                           
 . 86سورة القصص، اآلية القرآن الكرمي،  1 
 . 17سورة القصص، اآلية القرآن الكرمي،  2 
 . 375، ص 5الطباطبائي، حمّمد حسني، تفسري امليزان، ج 3 
 . 85سورة القصص، اآلية القرآن الكرمي،  4 
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وردت كلمة اجلهاد يف القرآن الكرمي مبعىن بذل اجلهد الذي قد ال يكون مبعىن 
لهَه َلَمَع َوالهِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا َوِإنه ال﴿القتال، كما يف قوله تعاىل: 

 . 1﴾امُلْحِسِننيَ 
يت قد مقاومتهم ال بناًء عليه، فإّن األمر جبهاد الكافرين هو أمر ببذل اجلهد يف
 2﴾ْظ َعَلْيِهمْ َواْغلُ ﴿ تكون من خالل احلوار، وقد تنتهي بالقتال، على أنه قوله تعاىل:

يراد منه "الشدَّة يف ذات اهلل، وليس يعن هبا اخلشونة والفظاظة وسوء اخللق واجلفاء، 
يف  ، أّما جهادهم بالقتال فنوّضحه3فجميع األصول الدينّية تذمُّ ذلك وتستقبحه"

 اآليات اآلتية. 
 ما ورد بعنوان القتال يف ساحة احلرب، وفيه ثالث آيات: .4.2.أ

 . 4﴾ْم َكَذِلَك َجَزاء الَكاِفِرينَ َفِإن َقاَتُلوُكْم َفاْقُتُلوهُ ﴿قوله تعاىل:  األوىل:
والقتال يف هذه اآلية هو يف ساحة احلرب املفروضة على املسلمني، فشرط 
شرعّية القتل والدعوة إليه هو أن يبادر الكافرون بالقتال، فاحلكم بكفرهم إنَّما هو 

 من حيثّية اعتدائهم، ال من جهة كفرهم. 
ّتى ِإَذا َأْثَخنُتُموُهْم َفُشدُّوا الرَِّقاِب حَفِإذا َلِقيُتُم الهِذينَ َكَفُروا َفَضْربَ ﴿قوله تعاىل:  الثانية:

 . 5﴾الَوَثاَق َفِإمَّا َمنًّا َبْعُد َوِإمَّا ِفَداء حّتى َتَضَع احَلْرُب َأْوَزاَرَها...
وهذه اآلية، أيًضا واردة يف القتال يف ساحة احلرب، فليس فيها ما يدلُّ على 

 رين من جهة كفرهم. افكون قتال الك
لهِذيَن آَمُنوْا ِإْذ ُيوِحي َربَُّك ِإَلى امَلآلِئَكِة َأنِّي َمَعُكْم َفَثبُِّتوْا ا﴿ه تعاىل: قول الثالثة:

 . 6﴾َبَناٍن َسُألِقي ِفي ُقُلوبِ الهِذينَ َكَفُرواْ الرَّْعبَ َفاْضِرُبواْ َفْوقَ األنْعَناقِ َواْضِرُبواْ ِمْنُهمْ ُكله 
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القتال يف ساحة احلرب كسابقتها، فإّن  وهذه اآلية إضافًة إىل كواها واردة يف
الظاهر من سياقها أّن األمر بالضرب فوق األعناق، وضرب كّل بنان موجَّه إىل 
املالئكة، ولعله ذلك مبعىن التأثري يف تركيزهم الفكرّي الذي مركزه الرأس، وهو 

 . نانكّل ب املعبَّر عنه بـ فوق األعناق، وشّل قدرهتم الذي َيْنُتُج من ضرّب
 ما ورد بعنوان القتال للذين خيونون العهود،  .4.3.أ

اِتُلوْا َوِإن نََّكُثوْا َأْيَماَنُهم مِّن َبْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعُنوْا ِفي ِديِنُكْم َفقَ ﴿وهو قوله تعاىل: 
 . 1﴾َأِئمََّة الُكْفِر ِإنَُّهْم اَل َأْيَماَن َلُهْم َلَعلهُهْم َينَتُهونَ 

من الواضح أنه القتال يف هذه اآلية ليس من ناحية كفر الذين عبَّرت عنهم بأئمَّة 
 الكفر، بل من جهة نكثهم لألميان، وخيانتهم للعهود، وطعنهم يف الدين. 

 ما ورد بعنوان القتال للقريبني،  .4.4.أ
 . 2﴾َن الُكفهارِ م مِّ َيا َأيَُّها الهِذيَن آَمُنوْا َقاِتُلوْا الهِذيَن َيُلوَنكُ ﴿وهو قوله تعاىل: 

إْن غضضنا النظر عن تفسري هذه اآلية جبهاد النفس األكرب مبخالفة هواها، كما 
، فإنه اآلية ال تسلِّط وجوب القتال على 4وغريه من املفسِّرين 3ذكر ابن عريبّ 

الكافرين بشكل مباشر، بل ربطته بالذين "يلونكم" أيّ القريبني منكم، وعلى تفسري 
، يكون 5ق منه، وبأنه املكان هو "دولة" اإلسالمثباملكايّن، كما هو املنب هذا القرب

 املعىن بالتعبري احلديث: الذين هم على حدود بالدكم. 

                                                           
 . 12سورة التوبة، اآلية القرآن الكرمي،  1 
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بناًء على ما تقدَّم، ذهب العديد من املفسِّرين إىل أنه هذه اآلية تشري إىل التدرُّج 
ذلك بأنَّه "ال ميكن قتال مجيع ، وقد علهلوا 1بالقتال، األقرب من الكفهار فاألقرب

. وقال 2الكفهار وغزو مجيع البالد يف زمان واحد، فكان َمْن َقُرب أوىل ممَّن َبُعد"
بعضهم: "املراد قاتلوا األقرب فاألقرب حّتى تصلوا إىل األبعد فاألبعد، وبذلك 

 هحيصل الغرض من قتال املشركني كافهة، فهذا إرشاد إىل طريق حتصيله على الوج
 . 3األصلح"

 مالحظات على التفسري بقتال األقرب
على التفسري السابق، بكون وجوب القتال منصبًّا على الكافرين األقرب  ترُد

 فاألقرب، املالحظات اآلتّية:
: ال ميكن االلتزام بإطالق وجوب القتال لكّل الكافرين األقرب املالحظة األوىل

دولة اإلسالمّية، وذلك لوجود استثناءات مكانيًّا، أو قتل امُلقيمني على حدود ال
أفراًدا وطوائف  ص() واضحة يف التطبيق النبويّ يف حروبه مع الكافرين، فقد استثىن

بأعيااها كاألطفال والنساء والشيوخ والعجزة والرهبان الذين حبسوا أنفسهم يف 
فقد  ،د قطب: "بوصفهم غري حماربنياألديرة، والسبب يف ذلك هو ما عبَّر عنه سّي

منع اإلسالم أن يقاتل غري احملاربني من آية ملهة، وهؤالء مل تستثنهم األوامر النبوّية؛ 

                                                           
، ص 11م، ج1995انظر الطربي، ابن جرير، حمّمد، جامع البيان، حتقيق صدقي مجيل العطهار، )ال، ط(، بريوت، دار الفكر،  1 

. 352، ص 3م، ج1987، بريوت، دار الفكر، 1. ابن اجلوزي، أبو الفرج، زاد املسري، حتقيق حمّمد بن عبد الرمحن عبد اهلل، ط95
. القرطيّب، حمّمد، اجلامع 228، ص 16هـ، ج1411، قم، مكتب اإلعالم اإلسالمّي، 30بري، طالرازّي، فخر الدين، التفسري الك

. البيضاوي، عبد اهلل، تفسري البيضاوي، )ال، 297، ص 8م، ج1965ألحكام القرآن، )ال، ط(، بريوت، دار إحياء التراث العريّب، 
ل، تفسري القرآن العظيم، )ال، ط(، بريوت، دار إحياء التراث . ابن كثري، إمساعي183، ص 3ط(، بريوت، دار الفكر، )ال، ت(، ج

 . 650، ص 2العريّب، )ال، ت(، ج
 . 49، ص11م، ج1985، بريوت، دار إحياء التراث العريّب، 4اآللوسي، حممود، روح املعاين، ط 2 
 . 49، ص11اآللوسي، حممود، روح املعاين، ج 3 
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ألّنه مل يقع منهم اعتداء بالفعل على املسلمني، ولكن ألّنه ليس من شأاهم أن يقع 
 . 1منهم االعتداء "

إًذا سبب األمر بقتال الكافرين هو اعتداؤهم، وليس كفرهم العقائدّي، وإاّل 
فإّن من جرى استثناؤهم من غري األطفال هم كافرون يف عقيدهتم، ومع ذلك ال 

 جيوز قتاهلم. 
والغريب من سّيد قطب أّنه أصرَّ، رغم إميانه باالستثناء السابق، على كون العلهة 

و كفرهم، بغّض النظر عن اعتدائهم الفعلّي على يف وجوب قتال الكافرين ه
املسلمني وديارهم، معلِّاًل ذلك بأنه كفرهم بذاته هو اعتداء على ألوهّية اهلل، وعلى 

، وقد اعترب أّن هذه اآلية تفيد أّن االنطالق هبذا الدين هو 2العباد بتعبيدهم لغري اهلل
 . 3الدفاعاألصل الذي ينبثق منه مبدأ اجلهاد، وليس جمرَّد 

كما املالحظ يف كالم قطب أنَّه يناقض نفسه بنفسه، فلو كان الكفر ناجًتا من  
كونه اعتداًء على األلوهّية، وتعبيًدا للناس لغري اهلل، فكيف يتّم استثناء النساء 

عتدون م – حبسب تعبري سيِّد قطب –والشيوخ والرهبان، مع أنَّهم كافرون، وهم 
على ألوهّية اهلل؟ إضافًة إىل أّن تقّدم السّن واألنوثة ال ُيضعُف عن تعبيد الناس لغري 

 اهلل، بل قد يفوق الشيُخ الشابَّ، واملرأُة الرجَل يف ذلك التعبيد. 
إنه هذا االستثناء املذكور ال يتواءم إاّل مع كون املستثنني غري معتدين اعتداًء 

 ء. وجمتمعهم وديارهم، بسبب ضعفهم العمليّ عن حتقيق االعتدافعليًّا على املسلمني 
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 أنه هذه اآلية فيها احتماالن: املالحظة الثانية:
أْن يراد منها ما يفيد أنه قرَب الكافرين احلدودّي هو عّلة  االحتمال األّول:

الدعوة إىل وجوب قتاهلم، حبيث جيري احلكم يف كلِّ مورد يكون الكافرون فيه 
 بني حدوديًّا من "دولة" اإلسالم. قري

وُيَردُّ عليه أنه التأمُّل باحلكمة اإلهلّية ومقاصدها ُيبعد كون جمرَّد القرب املكايّن 
هو علهة لتقدمي قتال كافرين على كافرين آخرين، بل ال بدَّ أن تكون حكمة وجوب 

تمسَّك ن ُيالقتال بسبب اخلطر من اعتداء الكافرين القريبني، فهل من احلكمة أ
بإطالق هذه اآلية لتوجيه وجوب القتال على الذين ال خطر منهم، مع ترك أولئك 

 الذين يشكِّلون تلك اخلطورة؟!
بناًء على ما تقدَّم، فإنه القرب املسوِّغ للحكم بالقتال ال بدَّ أن يقترن باخلطر 

ن كافريوعلى هذا األساس يكون احلكُم الصحيح هو تقدمي قتال ال، من االعتداء
املعتدين القريبني على غري الكافرين املعتدين، وبالتايل فإنه حيثّية احلكم بالقتال 

وليس الكفر املقارن للقرب فقط، على أنه كلمة "يلونكم"، حبسب ، تكون االعتداء
ما مرَّ من معىن الوالية وهو السلطان "املطعَّم" مبعىن القرب، قد ُتْشعر بنوع من 

القريبني، مّما يعّزز من كون خطر االعتداء هو ما شكهل خلفّية تسلُّط الكافرين 
 اق األّويّل ال يساعد كثرًيا على تبّني هذا املعىن. بثللحكم بالقتال، وإن كان االن

وقد أحسن الطربسّي يف جممع البيان حينما ذكر استثناًء يف حكم القتال يف اآلية 
)إىل أن  ر األقرب منهم فاألقرب...قائاًل: "أّي قاتلوا من قرب منكم من الكّفا

؛ فإنَّه قد ُيكتفى لتحّقق املوادعة 1قال:( إاّل أن يكون بينهم وبني األقرب موادعة"
بعدم وجود خوف من االعتداء، وهذا يتناسب مع ما خلص إليه الطربسّي يف 

                                                           
م، 1989، بريوت، دار املعرفة، 1الطربسّي، الفضل، جممع البيان، حتقيق هاشم الرسويّل احملاّليت وفضل اهلل اليزدي الطباطبائّي، ط 1 
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تفسريه لآلية إىل كون احلكم فيها يف مقام الدفاع، إذ قال: "ويف هذا داللة على 
 . 1ه جيب على أهل كّل ثغر الدفاع عن أنفسهم إذا خافوا على بيضة اإلسالم"أنَّ

أن تكون يف مقام احلديث عن مورد حمّدد يف وقت نزوهلا،  االحتمال الثاين:
، واألرجح أن يكون املراد من هؤالء الكافرين هو 2وهو السنة التاسعة للهجرة

 . 3الروم كما تبنَّى أو رجَّح ذلك عّدة مفسِّرين
بناًء على هذا االحتمال ال يصّح االستدالل هبذه اآلية على أنه احلكم بوجوب 
القتال يشمل مجيع الكافرين القريبني، حبيث ميكن تعميمه على كلِّ من حيمل صفيت 
الكفر والقرب، إاّل أّن ما يضعفه هو القاعدة املعروفة اجلارية على آيات القرآن 

صِّص الوارد، فإن كان مورد نزول اآلية خاصًّا وحمّددا، الكرمي، وهي أنه املورد ال خي
فإنه اآلية ال يضيق تفسريها به، بل يتعامل مع املورد كمثال ومصداق، وتبقى اآلية 
على إطالقها حبسب ما اشتملته من خصائص. نعم ميكن أْن يقال: إنه يف مورد 

 الروم يف اآلية، وهي أنه  اآلية خصوصّية ال بدَّ من مالحظتها يف تعميم احلكم الوارد
كانوا يف حالة استعداد لالعتداء على املسلمني، وبالتايل فإنه وجوب قتال الكافرين 
يقتصر على الكافرين القريبني الذين يشكِّلون خطًرا من خالل اعتدائهم على اجملتمع 

 اإلسالمّي. 
َلْم ُيَقاِتُلوُكْم  َعِن الهِذينَ  اَل َيْنَهاُكُم اللههُ ﴿إنه هذه النتيجة تنسجم مع قوله تعاىل: 

، للههَ ُيِحبُّ امُلْقِسِطنيَ ا ِفي الدِّينِ َوَلمْ ُيْخِرُجوُكم مِّن ِدَياِرُكمْ َأن َتَبرُّوُهمْ َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهمْ ِإنه 
اِرُكْم َوَظاَهُروا َعَلى يَ ِإنََّما َيْنَهاُكُم اللهُه َعِن الهِذيَن َقاَتُلوُكْم ِفي الدِّيِن َوَأْخَرُجوُكم مِّن دِ 

، فإنه هاتني اآليتني تؤكِّدان 4﴾ِإْخَراِجُكمْ َأن َتَولهْوُهمْ َوَمن َيَتَولهُهمْ َفُأْوَلِئكَ ُهُم الظهاِلُموَن

                                                           
 . 127، ص 5الطربسّي، الفضل، جممع البيان، ج 1 
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 على التفريق يف املعاملة بني املعتدين على املسلمني املقاتلني هلم، وغريهم، ففي حني
فإنَّها تدعو إىل العدالة والتعامل باإلحسان مع  تنهى عن تولِّي أولئك املعتدين،

غريهم، فكيف بقتاهلم االبتدائّي، وهم خارجون باملطلق عن حالة االعتداء على 
 اجملتمع اإلسالمّي؟

ِكنَي َحْيُث َفاْقُتُلوْا امُلْشرِ ﴿والقول بأنه هاتني اآليتني قد نسختا بقوله تعاىل: 
هو غري صحيح؛ وذلك ألّن من الشروط األساسّية للنسخ أن تكون  1﴾َوَجدتُُّموُهمْ 

اآلية الناسخة حاكية عن الداللة نفسها يف اآلية املنسوخة، وهذا غري متحقِّق فيما 
ال تشمل بإطالقها أهل احلرب  2﴾اَل َيْنَهاُكُم اللهُه َعِن الهِذينَ َلْم ُيَقاِتُلوُكمْ ﴿حنن فيه، فآية 

ما وختّص باملساملني كأهل الذّمة وأهل املعاهدة، بينما آية كما هو واضح، وإنّ 
إّنما تقصد أهل احلرب من املشركني، وعليه  3﴾َفاْقُتُلواْ امُلْشِرِكنيَ َحْيثُ َوَجدتُُّموُهمْ ﴿

 . 4فكيف تنسخ ما ال يزامحها يف الداللة؟!
 انفصال الزوجني عند تعّدد اإلميان والكفر فيهما .4.5.أ

نَّ اللهُه َأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا ِإَذا َجاءُكُم امُلْؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت َفاْمَتِحُنوهُ  َيا﴿قال اهلل تعاىل: 
ُهْم َواَل ُهْم َأْعَلُم ِبِإمَياِنِهنَّ َفِإْن َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت َفاَل َتْرِجُعوُهنَّ ِإَلى الُكفهاِر اَل ُهنَّ ِحلٌّ له 

 ُأُجوَرُهنَّ م مَّا َأنَفُقوا َواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم َأن َتنِكُحوُهنَّ ِإَذا آَتْيُتُموُهنَّ َيِحلُّوَن َلُهنَّ َوآُتوُه
 . 5﴾َواَل ُتْمِسُكوا ِبِعَصِم الَكَواِفرِ 
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 إنه هذه اآلية واضحة يف أمرين: 
أنه ِمن آثار الكفر انفصال زوجات الكافرين املؤمنات املهاجرات عنهم،  األوَّل:

لكن هذا احلكم ال يكون إاّل بعد التأكُّد من أنه هجرهتنَّ إنَّما كانت ألجل اإلميان، 
ال ألجل الدنيا، أو لعداوة بينهنّ وبني أزواجهّن، وهذا هو املراد من األمر بامتحااهنَّ 

 . 2 اشترطت إعطاء أزواجهنَّ ما أنفقوا عليهنَّ من مهوراليت 1يف اآلية السابقة
أنه من آثار الكفر انفصال الزوجة الكافرة عن الزوج املسلم؛ إذ معىن  الثاين:

ّي ، هو أّنه حيرم اإلمساك بعصمتها، أ"َواَل ُتْمِسُكوا ِبِعَصِم الَكَواِفِر"قوله تعاىل: 
ّية هذا يعن أنَّه حيرم إبقاؤها على الزوجبنكاحها، باعتباره يعصم املرأة وحيّصنها، و
 . 3السابقة، إاّل أن تؤمن، فتمسك بعصمتها"

 األحكام الشرعّية املتعّلقة بالكافر الواردة يف الّسّنة النبوّية .ب
تبقى مجلة من األحكام الشرعّية الواردة يف السُّّنة النبوّية من قبيل أحكام املرياث 
والزواج والتجهيز بعد الوفاة وغريها مّما ال يتناىف مع الرؤية السابقة، إذ تعود فلسفة هذه 
األحكام إىل حفظ االنتماء إىل اهلوّية اإلسالمّية، وتعقيد نوافذ اخلروج منها، لضمان 

 نسيج االجتماعّي املتماهي، ومحايته مّما قد ُيشكِّل خطًرا على متاسكه. بقاء ال
 خامتة

م يف هذا البحث يؤكِّد أّن الّدين خيمة اهلل اليت تغّطي املنتسبني إليه بلباس إّن ما تقدًَّ 
الكمال، وُتظلِّل سائر الّناس لتجذهبم إىل داخلها، وهو اجلوهرة اليت تضيء بنورها دروب 

ن، يسقة اليت ُيبِهر مجاَلها الّناظرورين على حّب الكمال، وهو املنظومة املتناالناس املفط
 وجيذب مجاُلها كّل ذي بصر. 
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لكن، وبكّل أسٍف، ضيَّق البعض لباس اخليمة، ونسجها على مقاسه، وطيَّن البعض تلك 
أن  لاجلوهرة مبا أخفى شعاعها، وأفلت البعض حّبات تلك املنظومة من نظامها اجلامع، فبد

 يتّم ظهور الدِّين، ظهر اإللغاء واإلقصاء والتكفري. 
وهذا ما جيعلنا أمام حتدٍّ يف بيان حقيقة النظرة الدينّية إىل اآلخر، واليت ال بّد للوصول 

النصوص و الدينّية اليت تتواءم فيها الفطرة الصافية مع العقل القطعّيإليها من فهم املنظومة 
الدينّية يف سياقاهتا املوضوعّية املترابطة، لُنطلق من خالل ذلك اخلطاب الدينّ األصيل، املنفتح 
على اآلخر، الداعي له إىل تلك اخليمة، املضيء دربه بنور اجلوهرة، اجلاذب به إىل تلك 

خنطو خطوًة حنو ظهور الدِّين.املنظومة، عسانا 
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 الث: دور املؤّسسات الدينّية يف ثقافة احلوار: جتارب عملّيةاحملور الثّ 

 اجللسة: املطران منري خري اهلل رئيس 

 راعي أبرشّية البترون املارونّية

: ةاملدنيّ ولة ديف صناعة السالم بني أهل األديان وبناء ال ة النجف املعاصرةين ملرجعيّ ور الدّ الدّ 
 عبد األمري زاهد  الّدكتور

  المّية املعاصرة يف جامعة الكوفةأستاذ الدراسات اإلس
 هيئة البحث العلمّي يف وزارة التعليم العايل يف العراق عضو

 حمّمد علوش الّدكتور: الّشريف وثقافة احلوار )جتارب عملّية( األزهر

 باحث وإعالمي 

 بورفرييوس جرجي  الّدكتور: األب مقاربة مسيحّية مشرقّية

 هوت يف جامعة البلمند عميد كّلّية الاّل
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 الم الّدور الّدين ملرجعّية النجف املعاصرة يف صناعة السّ 
 املدنيةبني أهل األديان وبناء الدولة 

 عبد األمري زاهد الّدكتور

 املدخل:
تؤّدي األديان اليت يعتقد هبا البشر وظائف اجتماعّية وسياسّية مهّمة فضاًل عن وظيفتها 
الروحّية، وتتدّخل يف صياغة قيم السلوك الفردي واجملتمعّي والدويل، السّيما تلك األديان 

ساهتا متلك آلّيات الضبط واالنقياد ملؤّسشديدة التأثري على أتباعها من جهة املضمون واليت 
اليت تؤّدي دوًرا مرجعيًًّا، والنماذج املوجودة اليوم يف العامل اإلسالمي املسيحي الفاتيكان 
والكنيسة الشرقّية وكنيسة اليونان والكنيسة القبطّية، واألزهر واملرجعّية الدينّية للشيعة يف 

ليب، تقسيم هذا الدور إىل نوعني، دور إجيايب وآخر سم واملرجعّية الدينّية يف النجف وميكن ّق
ويؤّدي األّول إىل العيش السلمي وحيّقق التقّدم واألمن ويفضي الثاين إىل فقدان االستقرار 

لنزعة ا متعّصب عدائّي وإثارة النزاعات واحلروب والصدامات على خلفّية فكر إقصائّي
 ة العنف حتت دوافع دينّية. ئ أتباعه ويدفعهم ملمارساخلطاب، يعّب حتريضّي

 حياول البحث أن جييب على جمموعة أسئلة منها:
هل الوظيفة املرجعّية ملرجعّية النجف ناجتة عن طبيعة التكوين الفكري للنجف األشرف  –

 من حيث التاريخ واجلغرافية احلضارّية الكاشفة عن نوع القيم وطبيعتها؟
أو  املنهجّية واملعرفّية ملدرسة النجف الدينّية،هل األساس يف مواقفها ووظيفتها السمات  –

األساس عوامل الصريورة التارخيّية والسوسيوجلّية هلذه املرجعّية؟ مثل التزامها بأسس 
عملّية االجتهاد وأسس التفكري النقدي واملنهجّية املقارنة يف املعرفة الدينّية واالهتمام 

نع القرار  حماولة للكشف عن املاورائّية يف صباملعاصرة والربهانّية يف املنهج التأهيلي يف
ذلك التفكري ل الثبات أو التحّول، وتطّور املستند املنهجّي مع األخذ باالعتبار عنصريّ 
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واملستجّدات النظرّية الناجتة عنه باألهداف والنظرّيات الفكرّية. مثل اجتهاداهتا املعاصرة 
 العامل  موقفها من التنّوعات العقائدّية يفيف اجملالني االجتماعّي واإلنساين مثل تبّدل 

 2003عد عام يف العراق ب مّث دراسة وحتليل أبرز مواقفها املعاصرة إزاء االقتتال الطائفيّ  
 . 2014وموقفها من هجوم داعش عام 

ويرصد البحث يف مرجعّية النجف املعاصرة وسائلها للوصول إىل أهدافها وتصّوراهتا، 
 ئل األساسّية، والوسائل اإلجرائّية اليومّية. وهي على نوعني الوسا

فالبحث: حماولة رصد حتليلي لألسس العاّمة للتفكري اجملتمعيّ يف مرجعّية النجف، وأهدافه 
صد على دناه بـ )املعاصرة( ليكون الرووسائله يف صياغة احلركة التارخيّية ألتباعها وقد قّي

معّي، من وظائفها بوظيفتني صناعة السالم اجملت مدى القرن املاضي )القرن العشرين( والتزمنا
 وبناء الدولة. 

 النشأة التأسيسّية واجلغرافية احلضارّية للنجف:

( كم، وتبعد 150تقع مدينة النجف األشرف يف جنوب العراق وتبعد عن بغداد بـ )
( كم، وتبعد عن احلرية 50عن )بابل( بعمقها احلضارّي الضارب يف وادي الرافدين )

( كم، كما تبعد عن 20( ديًرا وكنيسة بـ )33) رة املسيحّية املشرقّية اليت تضّمحاض
الكوفة اليت هي املدرسة األوىل للمعارف الدينّية املتعّددة خارج جزيرة العرب واملمصرة عاّم 

  هـ( عشرة كيلو مترات.17)
 جغرافّيتها مبا فيها يفكوفّية، فإّن هذه الثقافات  –مسيحّية  –فجغرافّيتها احلضارّية بابلّية 

هـ( 40من آثار وذاكرة ومعرفة وقيم وتوّجهات قد تناقلها الزمن، فتأّسست النجف عاّم )
عندما )دفن( يف ثراها شخص عظيم الشأن يف احلكمة والعلم والعدل والقيم اإلنسانّية وهو 

لشموخ ا أنظار أتباعه الذين يستلهمون منه قيم وصار القرب حمطّ  )ع(علي ابن أيب طالب
ا علنيًًّا مزاًر)الثاين الذي أصبح  د، وكانوا يزورونه مراًرا حّتى اهاية القرن اهلجرّيوالتفّر

تكاثر فقد بدأت ت فيها آنذاك مراسيم منح إجازات الرواية واالجتهاد يوكانت جتر (مقصوًدا
حول املرقد الشريف بعض البيوت كبدايات لتشّكل املدن وتكاثرت تكاثًرا تدرجييًًّا مّث توّسع 
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ه عطايا روه وجعلوا لالعمران يف القرن الرابع اهلجري عندما اعتىن البويهّيون باملرقد وعّم
ة م الصحراء املمتدّنها تقع على وخوأقد ازداد سّكااها تدرجييًًّا رغم ( و5وهبات وأوقاًفا )
  خالية من مصادر املياه والزروع. للحجاز، وكواها

هـ( وهو بدء عصر  256داد بعد )وكانت مرجعّية الشيعة آنذاك قد تكّونت يف بغ
عقيل  يبأباء الرواة كالكلين مّث تاله عصر الفقهاء اآلباء اجملتهدين مثل ابن اجلنيد وابن اآل

 عّية بغدادة قرارات صيانة وتطوير اجملتمع الشيعيّ تتقّرر يف مرجواملفيد، وكانت املعرفة الشيعيّ 
هـ( حينما دخل بغداد السالجقة الذين كانوا حيملون قدًرا  447واستمّر ذلك حّتى عام )

كبرًيا من البداوة والتعّصب فهامجوا مرجع الشيعة آنذاك حمّمد بن احلسن الطوسّي وأحرقوا 
م وقاموا بأعمال وحشّية على خلفّية تعّصب مذهيّب مكتبته ومكتبة سابور وكرسي الكال

اضطّر على أثره الشيخ الطوسّي ملغادرة بغداد والتوّطن يف مدينة النجف وتشكيل القيادة 
جف، وعلى مدى اثنيت عشرة سنة من توّطنه يف الن الدينّية والعلمّية للشيعة يف العامل هناك

ان...اخل. والرواية والفقه واألصول والكالم والعرفأعاد تدوين املعرفة الشيعّية ككتب التفسري 
 هـ( 460فيها حّتى وفاته يف ) (املرجعي)ومارس الدور 

ا مقّدسا للناس، وقد وهكذا جند إّنها بدأت )قرًبا( لشخصّية عظيمة، مّث صارت مزاًر 
مّث صارت مدينة للمعرفة فتنامى يف رواقها التدوين ، جرت فيها مراسيم منح اإلجازات

مّث امتازت إضافة  عالتأليف والتدريس ونقد املعرفة وإنتاجها، وكتبت األدبّيات األوىل للتشّيو
نائب اإلمام وهو املرجع العاّم للشيعة، ومنها كانت تصدر  إىل ما تقّدم من مهام بأّنها مقّر

مّث حوزة  –التوّجهات العاّمة واخلاّصة ألتباع مذهب الشيعة اإلمامّية فهي إذن )مزار 
لف عام أج آالف العلماء اجملتهدين على مدى القرار املرجعي( ومنها وخرّ  مّث مقّر –دراسات 

خل إإىل يومنا هذا ورعت خالله اآلداب واحلكمة والفلسفة والعرفان وعلوم اللغة والتاريخ...
 رعاية تفكري وتطوير ونقد. 
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 النجفالقسم األّول: أسس التفكري العلمّي للمرجعّية الدينّية يف 
 خاصّية االجتهاد يف مرجعّية النجف ومقتضياته  .1

مدوه إلنتاج واعت منذ أن انتهى عصر النبّوة، اختار املسلمون األوائل االجتهاد قريًنا للنّص
نظرّية إسالمّية للوجود والقيم والنظم االجتماعّية، وساروا على هذا املسلك حّتى أواخر 

اجملتهدون يتزايدون جيال بعد جيل حّتى عدت حضارة اسي وكان الفقهاء العصر العّب
طة أمًرا أصدرت السل املسلمني حضارة االجتهاد الفقهي ويف منتصف القرن الرابع اهلجرّي

ا وف االجتهاد يف مدارسهم الفقهّية، لكنّ علماء الشيعة اإلمامّية أصّربإلغاء هذا املسلك وتوّق
الحتواء مستجّدات العصور ومشكالهتا،  نصّ على إبقاء االجتهاد مرجعّية إىل جانب ال

والتزمت مدرسة النجف بتخريج الفقهاء اجملتهدين على مدى األلف عام من عمرها 
استخدام هذه و "إلنتاج املعرفة ةمنهجّية برهانّي"ل إىل االجتهاد التوّص ياحلضارّي، ويقتض

 عي. فات وإعطاء حكمها الشراملنهجّية لتحليل وتوصيف الوقائع والتصّر
لذلك فالنجف ال تتعامل مع الدين بنموذجه التارخيّي، إّنما بنموذجه احلركي مع الزمن 

لذلك يعتقد  .ولكّن املنضبط بالقوانني اخلاّصة بتحليل النص وتلمس املصلحة واملقاصد
الدارسون أّن خاصّية االجتهاد، وإعادة قراءة النص الدين يف ضوء املتغريات الواقعّية يتعارض 

 السلفّية اليت تدخل يف الرواق التارخيّي للدين بدل احلركة يف رحباته "اإلتباع" نظرّيةمع 
 . وفضاءاته

ومن االجتهادات اليت متّيزت هبا مدرسة النجف، احتضااها ألتباع األديان واملذاهب 
األخرى بوصفهم مواطنني عراقيني واالعتراف الواقعي بوجودهم الفكري والعقائدّي يف 

حّيني دعوة املرجعّية الدينّية للنجف املسيد ذلك مبواقف عملّية منها: أحناء العامل وجتّسمجيع 
ان أزمة بّ إوإغاثة جتمعاهتم بعد النزوح  العراقيني إىل عدم مغادرة العراق رغم ظروفهم الصعبة

  .، بل استضافة بعض يف مدن إسالمّية شيعّية مثل النجف وكربالءهجوم داعش على سهل نينوى
خذه )مرجعّيات دينّية أخرى( ترى عدم التعامل معهم ا تّتويف ذلك متّيز واضح عمّ  

هم، ويصدر عنها حترمي تقدمي أّية مساعدة هلم وتتناقل كتبهم ذلك ض ضّدوأحيانا حتّر
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د مرجعّية النجف على ضرورة إداّمة احلوار والتفاهم مع علماء بروايات كثرية بينما تشّد
يقتصر ذلك على وقت األزمات، بل تطلب مرجعّية النجف  أالترى و –األديان واملذاهب 

  ا يف مجيع األوقاتأن يكون حواًرا مستمرًًّ
وتعتمد املرجعّية معادلة تراتبّية، وهي أّن وظيفة األديان للبشر هي اإلسعاد وأّن السالم 

اّل هذا إ هو جوهر سعادة البشر وهذا ال يتحّقق إاّل بقبول اآلخر واحترام رأيه، وال يتّم
حلقيقة خر حيمل جزًءا من اباحلوار وال ميارس إاّل بعد التأسيس النفسي والعقائدّي بأّن اآل

وهو  ابة إلجهاض السعادة واخلري للبشرّيةوالزمة هذا االجتهاد اعتبار التطّرف والتعّصب بّو
 من جنس الضرر احملّرم شرًعا 

آيات من القرآن الكرمي وأحاديث  ويستند اجتهاد مرجعّية النجف يف هذا املسلك إىل
 (ع)وما وصل من أقوال ألئّمة آل البيت  )ع(نبوّية وأحكام وثيقة املدينة، وسرية اإلمام علي

 بسند صحيح من ذلك مثاًل. 
تغتنم  اًيحملّبة وال تكن عليهم سبًعا ضاروأشعر قلبك للرعّية باملالك ) )ع(قول اإلمام علي 

 . ك يف الدين أو نظري لك يف اخللق(فان إّما أخ لأكلهم، يا مالك إّن الناس صن

وترى مرجعّية النجف أّن املؤّسسات الدينّية العاملّية املعاصرة أمام حتدٍّ كبري هو التطّرف 
والتعّصب الدين واملذهيّب وحترص أاّل تستغّل مكانتها ويستغّل فكرها إليقاع الضرر بالناس 

الم لكّل البشر وأّن جزًءا جوهريًًّا من هذا السالم باسم الدين، بل عليها هي أن تصنع الس
املطلوب منها هو حتقيق العدالة لكّل النوع اإلنساين. ومن جهة الوسائل تعتقد أّن هذا كّله 

لكّل أهل األديان إلصدار وثيقة أممّية الحترام كّل املعتقدات  حيصل إّما عن طريق لقاء عاملّي
 حالل السالم بني البشر. إى دور األديان يف وحترمي اإلساءة إليها والتأكيد عل

ة لفتح ين للمعرفة الدينّية مع أهل املعتقدات كاّفأو يف عقد اللقاءات الثنائّية مع املتصّد 
حوارات تفضي إىل التقارب والتعايش وتفتح مرجعّية النجف قلبها الحتضان تلك اللقاءات 

 ة فيها. واملسامهة اجلاّد
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خاصّية االجتهاد اليت التزمت مرجعّية النجف هي العقالنّية كطريق وكجزء من معطّيات 
ا من مضمون الفتاوى واألحكام والنظرّيات اليت تصدر ومنهج تفكري الذي صار جزًءا مهمًّ

عن اجملتهدين واليت تفضي إىل السالم الذي تبتغيه أمم األرض السّيما ما كان منه بالتعاون 
 ّية مع املؤّسسات الدينّية العامل

ال حد مالزمات التفكري النقدي، فأ ومن خواص االجتهاد فإّن النقد املنهجّي للتراث يعدّ 
اجتهاد حقيقي ما مل يراجع العلماء أراء من سبقهم يف املسألة أو مقارباهتا، وعند مراجعتهم 
تظهر مشكالت جديدة فيتناولون حلوهلا بالنقد والتطوير ويقومون بإكمال نواقصها، لذلك 

ا للكراهّية والعنف ا وفلسفيًّا فكريًّمضاًد د التاريخ والذاكرة املعرفّية املؤّسسة للفكر يعدّ فنق
والتعّصب واالنكفاء على الذات والزعم بامتالك احلقيقة النهائّية وهو ممارسة ضرورّية والزمة 

 من لوازم التطوير. 

ين وما ذي أنتجه التاريخ الدّن عدم اعتماد النموذج التارخيّي للدين، ولزوم نقد الفكر الإ
ب منه إىل دائرة الدين أمران مهّمان يف أسس تفكري مرجعّية النجف، فيتقّرر أّن ما تسّر

حصل من صراع واقتتال وتصادم بني أهل األديان واملذاهب يف فترات تارخيّية ليس من 
روفها ب ظن به الناس، بل يناقش كّل ما تقّدم من أحداث حبسالدين الذي جيب أن يتدّي

باهتا البشرّية وما إذا كان هلا مسة االستمرارّية أو هو ظرف خاّص بزمنه، وهذه اخلاصّية ومسّب
تحّول ما تفتقدها كثري من اجلماعات الدينّية فالنزاعات التارخيّية حينما تالفكرّية واملنهجّية رّب

 . إىل ثأر عقائدّي يتناسل العنف ويتحّول إىل دائرة مغلقة وحلقة مفرغة
وتقّدم مدرسة النجف أمنوذًجا الجتهاد يعاجل إشكالّية التنّوع، وسبل إدارته فكريًًّا 

د ب وفلسفيًًّا، وتؤّسس على فكرة اإلقرار بالتنّوع كحقيقة وجودّية كونّية، وألّنه موجود فال
من التعامل معه بوصفه واقًعا ومقتضى اإلقرار بوجوده رمبا قبوله على ما هو عليه وتسويغ 

حاور معه دينيًًّا وهذا يفضي إىل حتّقق حوارات متراكمة تؤّدي يف الغالب إىل تفاهم الت
افّية ولكّنها جمتمع متنّوع فيه هوّيات ثق"ختالف العقائدّي فينتج عنه اال اجتماعّي مبعزل عن



المالّدور الّدين ملرجعّية النجف املعاصرة يف صناعة السّ   

203 

وينتج عن هذا الصلح سالم جمتمعّي ومتاسك اجتماعّي تنمو يف ثناياه قيم احلّرّية  "متصاحلة
 والتقّدم والسعي الكتشاف سبل سعادة اإلنسان  واالبتكارامة والكر
م الفكر قا (ماتحمرّ )ّن يف هذا األمنوذج موجبات وأطراًفا إجيابّية وفيه أيًضا جمموعة إ

املرجعي بنقدها واستبعادها مثل الزعم باخلالص الواحد أو الفرقة الناجية واحتكار احلقيقة 
ل مع أتباع األديان األخرى واملذاهب وإبطال اإلفتاء بتحرمي ج من التعامالدينّية وعدم التحّر

أبواب اللقاء مع اآلخر وعدم تسويغ معرقالت التفاهم، وحترمي وجترمي كّل ما يفضي إىل 
 فتاءات. إنات أو اإلخالل بالسالم االجتماعّي ومتاسك اجملتمع من خطابات أو مدّو

 يف مرجعّية النجف: والسياسيّ  االجتهاد يف اجملالني االجتماعي  .2

وير فت االجتهاد لتطالنجف عن ممارسة االجتهاد يف جمال العبادات إّنما وظّ  ءتنكفمل 
مشكالته السياسّية واالجتماعّية فقد شّخص الشيخ حمّمد مهدي مشس الدين  اجملتمع وحّل

يب البحث لصل بأسايف رؤيته النقدّية إىل االجتهاد عند الشيعة جمموعة أمور مهّمة منها ما يّت
 صل باهلدف من االجتهاد. واالستدالل ومنها ما يّت

صل باهلدف فقد جاءت مقاربته لتشخيص طغيان ما أمساه بالفقه الفردي على وفيما يّت 
ات املتعاقبة، ترة بالسلطحساب الفقه االجتماعي، وعزا ذلك إىل تاريخ الشيعة وعالقتهم املتّو

نشغلوا ى إىل تقليص نطاق اهلدف فاا أّدالجتماعّية مّموسياسات عزهلم السياسي عن اجملاالت ا
باّتجاه  كبالفقه الفردي لكّن مرجعّية النجف املعاصرة منذ بداّية القرن املاضي صارت تتحّر

رار بالبيئة ضوحرمة الضرر على الشعوب وحرمة اإل الفقه اجملتمعّي مثل فقه التعاون األمميّ 
 .وفقه التعايش واإلحسان

مرجعّية النجف مهّمتها اإلفتائّية يف اجلوانب املالّية واالقتصادّية وأحكام لقد مارست 
املياه واألاهار الدولّية واملعادن وفقه الطاقة وأحكام السوق الدولّية والتجارة اخلارجّية 

 نسان ضّدإ دت نطاق الدفاع وطبيعته ووسائله وأخالقّياته وجعلته التدبري الفطري أليّ وحّد
رى ل باجلهاد لنشر الدين أو املذهب فال تالفرد أو على اجلماعة ومل جتز التوّسالعدوان على 

ملعصوم، دت كثرًيا يف ارتباط ذلك باونه، بل تشّدمرجعّية النجف اجلهاد االبتدائي كما يسّم
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حروب تبشريّية حتت عنوان الغزوات أو الفتوحات، وإّن  وحيث هو غائب فال مبادرة لشّن
 تمّرر بقدرها، فال يسالعدوان يف رأي املرجعّية ضرورة والضرورة تقّدالقتال الذي يواجه 

  .اجملتمع الشيعّي يف انتهاج سلوك القتال إذا انتفت احلاجة له وهو العدوان
 اعتماد مدرسة النجف الدراسات املقارنة: .3

ن مما تعزى ظواهر التعّصب إىل أسباب منتجة كثرية منها أّن املعرفة الدينّية تقّدم رّب 
ذا ذاهتا هي احلقيقة النهائّية، وه خالل رؤية واحدة، تقصي بقّية الرؤى واالجتهادات وتعدّ 
 طل. ومجاعات البا "مارقني"التلقني الدين جيعل الناس ينظرون ملن خيالف هذه الوجهة 

مة يف إاهاء هذا العامل من عوامل التطّرف هو فتح الباب لكي يطلع املسلمون نّ أّول مقّدإ
لمون على ل أن يطلع املسة كّل اّتجاه، ولنفس احليثّية يفّضما عند مذاهبهم ويرون أدّلعلى 

 األديان األخرى. 
على دراسة األديان ومن ذلك دراسة العاّلمة  ّن مرجعّية النجف حتثّ أمن ذلك: جند 

لدينّية الشيعّية انّ دروس احلوزات العلمّية، ومناهج الكّلّية إو "الرحلة املدرسّية"البالغي بكتابه 
أروقة  ما جند ذلك يفة الفقه املقارن، وعلم العقائد املقارن، وقّل)كّلّية الفقه( ففيها ماّد

املؤّسسات العلمّية األخرى اليت تتعمد إقصاء املناهج واملذاهب األخرى. ومن جهة 
باركة املرجعّية املؤّسسات فيلزم التذكري أّنه توجد حاليًًّا يف مدينة النجف مؤّسستان حتظيان مب

 الدينّية تعنيان باحلوار الدين مها )اجمللس العراقي حلوار األديان، ومؤّسسة احلكمة للحوار(. 
وترسل مرجعّية النجف من طاّلهبا إىل جامعات غري إسالمّية لدراسة األديان وعلم األديان 

راء أ لى كانت تضمّ املقارنة، أّما على صعيد املذاهب: فمن املعروف أّن دروس املرجع األع
 تها. بقّية املذاهب وأدّل
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 الطبيعة التعّددّية الربهانّية للمنهج املعريف التأهيلي للمجتهدين: .4
يتمّيز هذا املنهج بتصميم يقوم على دراسة اللغة دراسة عميقة للوصول إىل ضبط حدود 

ن وقوًفا الدي النصّ  اجملاز، ومدّيات التأويل، ألّن هذا املنهج ال يريد أن يقف الدارسون على
ما أجنبت عقاًل ماضويًًّا حول الدين حرفيًًّا كما هو حاصل يف مدارس واّتجاهات دينّية رّب

من مشروع إنساين متطّور مع الزمان إىل جتربة تارخيّية يراد فرضها على األزمان التالية هلا 
املنهج  زت الوقت يرّكمن دون مراعاة لكلّ مستجّدات احلياة املدنّية وتطّور احلضارات، وبذا

احلوزوي النجفي على أاّل يتماهى الدارسون للنص الدين يف التأويالت البعيدة حبيث نصنع 
 .ناملقّن التأويل ةة جتلّيات. وال ميتنع من ممارسوإن كان هلا عّد احلقيقة اجلوهرّية للنصّ 

عقالنّية  ه( علىكما يتمّيز هذا املنهج بأّنه يعتمد بشكل أساسي يف )آلّية إنتاج الفق
ي ل باعتماد املنطق اعتماًدا كبرًيا ومن اجملمع عليه بني الرافضني للمنطق األرسطه تتمّثرسطّيأ

، نزعة برهانّية جعّياملر ى املنهج املعريّفح املقوالت وبذلك يتبّنّن هذا املنطق يصحّ إواجمليزين 
يعن أّن  اومباحث العقيدة مّموقد أدخلت األدواتّية الفلسفة يف علم األصول وعلم الكالم 

  .عمة إلنتاج املعرفة حبيث يستند كّل رأي إىل دليل مقنّ قدًرا من العقالنّية يكون مقّد

 موقف مرجعّية النجف من التنّوعات العقائدّية لدى األمم والشعوب: .5
املوقف من اآلخر الدين واملذهيّب، األساس يف تشكيل نظرّية العالقة بني الذات  يعّد

اآلخر ب آلخر وعلى املستوى الدين فإّن التسويغ الشرعي )املستند( لالعتراف الوجودّيوا
ورسم طبيعة التعامل معه مع اختالف املعتقد هو األساس يف ترسيخ السلم اإلنساين واإلقليمي 

 والوطن. 
ئاهتم موه من بيوترى مرجعّية النجف أّن أهل الديانات السماوّية مؤمنون حبسب ما تعّل

ّن املشترك معهم هو اخلالقّية والربوبّية وتكرمي األنبياء واحترامهم وتقديسهم وضرورة إو
م بالتصديق نّ املسلم ملزإالعمل الصاحل ورجوع اإلنسان إىل يوم حياسب فيه املرء على أفعاله و

بالديانات السماوّية السابقة واحترام األنبياء لورود ذكرهم ووجوب احترامهم يف القرآن 
املساس هبم، كما تقتضي املصلحة العاّمة أن يكون احلوار مع أتباع الديانات  رمي، وال حيّلالك
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ْم َوَطَعاُمُكْم ِحلًّ ِحلًّ لًَّكُ  َوَطَعاُم الًَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتابَ ﴿ :األخرى باليت هي أحسن لقوله تعاىل
 . ﴾لًَُّهْم

 النجف:التوصيف العقائدّي لآلخر الدين واملذهيّب يف تصّور  .6
ومن املهّم اإلشارة إىل أّن عقيدة املرجعّية الدينّية يف النجف، تقوم أساًسا على ثالثة 

 وهذه أركان مهّمة هي التوحيد والنبّوة واملعاد وهذه )إمجااًل( حمل وفاق عند كّل األديان
مّية الالعقيدة تؤّسس ملنطقة مشتركة بني أهل األديان فضاًل عن أّنها جتمع أهل املذاهب اإلس

 من نزعات اإلقصاء والتكفري.  لعلى وعي عقائدّي واحد مبا يقّل
ريع عة عن تلك كتفأّما أصول مذهب الشيعة اإلمامّية فهي اعتقادات املذهب وهي متفّر

ع اإلمامة عن النبّوة وهذان أصالن يف االنتماء املذهيّب لكّنهما ليسا العدل عن التوحيد وتفّر
غلبهم ال يرى من ال يقول بأصل العدل أو أند الشيعة لذلك فإّن معياًرا لإلميان وعدمه ع

من بالعدل واإلمامة حيّقق لذاته منزلة عالية من القرب يوم القيامة آإّنما من  كافًرا اإلمامة
وهبذا يتأّسس أّن أهل األديان مؤمنون بقدر يسمح باحلوار والتفاهم، وأّن أهل مذاهب 

 للتفاهم والبناء.  يؤهلهما اإلسالم مسلمون مصونة حقوقهم مب
وتعتقد مدرسة النجف أّن الدليل العلمّي واجلدال باليت هي أحسن هي الوسيلة اليت تفهم 

 هبا عقائد اآلخر وجيب أن تكون الوسيلة لنقل عقائد الشيعة إىل اآلخر. 
ومن املهّم القول: إّنما صدر عن مرجعّية النجف من أّن مفهوم العمل الصاحل هو كّل 

إذا مل  ه من أين صدر فصاحبه مثاب عليهإّنحيّقق الفائدة واخلري لبن البشر و عمل بشرّي
يتعارض مع موازين الشريعة، وهبذا يتأّسس مائز أخر ال صلة له بالعقيدة وهو تفضيل من 

 . "نفعهم لعبادهأعباد اهلل إىل اهلل  أحبّ ": )ص( جاء بعمل صاحل لقوله
العدل كأصل من أصول عقائد اإلمامّية ليس له فقط مفهوم وترى مرجعّية النجف أّن 

 يهذا األصل من كونه صفة إهلّية إىل ضرورة حتّل اهلل عادل، إّنما ينحّل على أنّ  الهويت داّل
األنبياء واألئّمة به، وضرورة أن يكون صفة للحكام والقضاة ومديري أمور الناس، بل يلزم 

ي ال اآلخر الذ املسلم وحقّ  و نقطة الوسط بني حّقبه املؤمنون يف سلوكهم مع اآلخر فه
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نقطة ّية اآلخر وال العكس وّية املسلم لإلضرار حبّرى حّركّل منهما باآلخر وال تتعّد يضّر
 تقاد. اإلنسان يف احلياة والتفكري واالع جلها حّقأّية والنظام واحلقوق ومن التوازن بني احلّر

ة يدة الشيعّية يف مضمار العدل أّنه يف النهاية مقولوينتهي األمر مبن يقرأ أدبّيات العق
ع املشروعات د ميتوّح ومن نتائجها أنّ اإلميان مشروع إنسايّن معرفّية أساسها التكامل العقليّ 

العقالنّية، وهذا ما حدا بالتفكري املرجعي بترتيب املعرفة الدينّية عندهم على أساس املنطق 
 العقلي. 

 ّي من الفلسفة اليت خاصمها عموم الفكر الدين موقًفا أقلّ وجتد موقف الفكر الشيع
 موقًفا ضّد ع()ة، إذ أّننا ال جند يف املوروث الروائي الشيعّي النصوص التأسيسّية لألئّمة حّد

صل بأهل الفضل من ( كان يّت339الفلسفة، وقد ذكرت بعض املصادر أّن الفارايب )ت 
وكان قد عاش يف كنف سيف الدولة، وجتد يف  اد،الشيعة األوائل مثل الصاحب بن عّب

اريخ بالتفكري الشيعّي عن ابن مسكويه وابن سينا وظهر يف تة النصوص الفلسفّية ما به صل
 لي لذلكهـ( وترك آثاره على تفكري العاّلمة احّل 672اإلمامّية نصري الدين الطوسّي )ت 

 واملال صدرا. هـ( والدا ماد 766سالفهم قطب الدين الرازي )ت أكان يف 
ل إّن من ة مع الفكر الفلسفي، با تقّدم نلحظ أّنه ليس يف املسار الشيعّي خصومة حادّ مّم

 منه.  ةرمؤاخذات الباحثني على الفكر املنهجّي الشيعّي أّنه غارق يف اآللّيات الفلسفّية املتأّخ

 القسم الثاين: املواقف العملّية ملرجعّية النجف 
 رجعّية النجف مطلع القرن العشرين:املواقف التارخيّية مل .1

اعها سواء هبا أتب دة تبًعا للظروف اليت كان ميرّ خذت النجف مواقف مهّمة ومتعّدلقد اّت
كانت السياسّية أو سبل العيش واالجتماع واخلدمات املدنّية فكان لكّل عصر هلا وظيفة مبا 

ملهالك، أو محايتهم من يتناسب مع مشكالت ذلك العصر، وما حيّقق محاية أتباعها من ا
صل لكّن األ، ف السلطات يف جمال حقوق اإلنسان ويف جمال إهدار الثروة الوطنّيةتعّس

القرن  ا دينيًّا روحيًّا توجيهيًّا، لكّن حينما حّلالتارخيي املعتاد أّن دورها يف الغالب كان دوًر
 وتقسيم حتالل الربيطاينالعشرين وتوالت األزمات الكربى مثل سقوط الدولة العثمانّية واال
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دت ، وجة على غرار غريّبني وحماوالت إعادة تشكيلها كدول مستقّلواليات العثمانّي
وقف فكان هلا م، ومهّم فاعل وأساسّي ّية ألّن يكون هلا دور سياساملرجعّية نفسها مضطّر

( مّث موقف من تنصيب امللك فيصل األّول ومواقف 1920مهّم من االحتالل يف ثورة )
( مّث اضطّرت أن 1958ان احلكم امللكي الذي انتهى عام )حداث البالد إّبأأخرى إزاء 

( حّتى انتهاء اجلمهورّية العراقّية األوىل عام 1958ى مواقف مهّمة إزاء ما حصل بعد )تتبّن
ل األكراد، حرمة قتا )مثل فتوى حرمة القتال ضدّ  ( على يد االحتالل األمريكّي2003)

، وحرمة احتالل الكويت، ووجوب التكافل االجتماعّي إبان احلصار الشعب اإليرايّن
والدعوة إىل عدم التعامل معه، واالهتمام  ( ورفض االحتالل األمريكّي2003 – 1991)

وضبط ردود أفعال الناس إزاء عملّية اإلرهاب اليت كانت  بالبناء الوطن للدولة من جديد
 تباع املرجعّية. تقوم بإبادات مجاعّية أل

د مرجعّية ّكتؤوهبذا العرض املوجز والسريع ملواقف مرجعّية النجف يف القرن العشرين 
اإلنسان كرمي ميان والقيم النبيلة وتها ال تزال تؤمن بأّن وظيفتها األساسّية تعميق اإلأّنالنجف 
كتشكيل دولة )ذات صبغة دينّية( إاّل أّنها تؤّدي دورها  بالعمل السياسّي االنشغالوعدم 
ل )استثناًء( دّخة للتحينما تعصف باجملتمع أزمات كربى فعندئذ جتد نفسها مضطّر اإلغاثّي

 من مهّمتها التارخيّية املعتادة. 
ا أّن الوقوف على أسس التفكري وجدن وألجل أن نكتشف ما وراء صناعة القرار املرجعيّ 

داخل الرواق املرجعي كان له مدخل مهّم يف هذا السياق وقد ظهرت يف التاريخ القريب 
يف رات على حتّول مهّم يف طريقة التفكري وة مواقف، ميكن وصفها بأّنها مؤّشللمرجعّية عدّ 

 نوعّية االجتهاد ونطاقه وأهدافه مثل:
فقد  1890ت إىل إلغاء امتياز منح جتارة التبغ للربيطانيني فتوى املرجع الشريازي اليت أدّ 

وة بعد عدوان اقتصادي بريطاين يهدف إىل اهب الثربوصفها حامية للسيادة الوطنّية  صدرت
ّن هذه الفتوى جعلت علماء الدين الشيعة إالوطنّية وإفقار الناس. لذلك يقول دارسون: 

 سعت سلطاهتم السياسّية واالجتماعّية املضافة إىل سلطتهم الروحّية. ومنها اّت قادة للشعب.
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ومناذج وتصّورات غربّية حول الدستور واحلكومة وفصل  ادخل العرب أفكاًرأملا 
طالب ي مالسلطات وغريها، وقع الناس يف حرية أساسها أّن ما عندهم من فكر قدمي ال يلّب

اءهم مع أّن النموذج الغريب الذي جم السياسّية ومشكالهت حتّل ةالناس املعاصرة بتشكيل دول
االحتالل يتعارض مع قيمهم، فكان املريزا النائين وهو من مراجع النجف البارزين صاحب 

( وهبا أسس 1906ة واليت أصدرها عام وتنزيه املّل ةاألطروحة املهّمة اليت أمساها )تنبيه األّم
ن ذلك منه وكا فصل السلطات على أسس إسالمّيةّيات، ووثيقة مهّمة حلقوق الناس يف احلّر

 ا وقد دعا هو وفريق الدستوريني وهم اجلناح األهّمجهًدا مبتكًرا وعميًقا وجزئيًًّا ومفيًدا جدًّ
دولة معاصرة حديثة دستورّية ترعى حقوق اإلنسان "ملرجعّية إىل تأسيس من أجنحة ا

 . "رّي وقيمهاوتستلهم احلداثة على أسس معيارّية من تراثها احلضا

عندما احتلّ اإلنكليز العراق، ظهر موقف من املرجعّية بضرورة مطالبتهم  1918يف عام 
 . األشرفيف النجف  1918حتقيق العدل واجلالء عن البلد وكانت إيذاًنا بثورة 

أصدر املرجع شيخ الشريعة فتوى الثورة على االحتالل الربيطاين للعراق  1920يف عام 
 .1924ة دستورّية يف العراق عام قامة حكومة مدنّية ملكّيإ ى ذلك إىلوأّد

تضامنت  1948ة بالعامل ففي عام سامهت املرجعّية بالنجف يف االهتمام بالقضايا احلّق
نات بدفع د احلكيم يف الستيمع الشعب الفلسطين وطالبت بدعمه وأفتت مرجعّية السّي

 تلفة. ىل املذهبّية الدينّية املخإالزكاة واخلمس للشعب الفلسطين ونصرته من دون النظر 

تضامنت مرجعّية النجف مع شعب مصر يف أزمة السويس. وصدرت  1956يف عام 
 عنها بيانات مهّمة. 

 دّ وقفت ضتعاملت مع الوضع السياسي اجلديد بالنصح والتوجيه و 1958يف عام 
تشريع قانون األحوال الشخصّية اجلديد الذي وخالف بعض بنوده ثوابت الشريعة موقًفا 

 (. 1959حازًما عام )

ب أوضاعها الداخلّية وتنشر ثقافتها حاولت املرجعّية أن ترّت 68- 63ويف الفترة 
اجملتمعّية يف العراق وبلدان أخرى وتنصح احلكومات بانتهاج العدل واملساواة وبناء الوطن 
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واإلنسان. فانتهجت استراتيجّية ثقافّية لزيادة وعي الناس ومل تلجأ للتحريض الدين بل 
 .لت باملعرفة كوسيلة خللق الوعيتوّس

وكانت املواجهة أّوال من جهة  1968ة مع الدكتاتورّية بعد دخلت املرجعّية مبواجه
ن مت املرجعّية فيها الكثري من القرابني والضحايا، وتبّيدة ودموّية وقد قّدالسلطة بصورة حّا

بعد ذلك صواب موقفها إذ أدخلت السلطات الديكتاتورّية البلد يف سلسلة من احلروب مع 
( ومحاقة غزو الكويت 1988- 1980( ومع إيران )1979 – 1968األكراد )

( 2003 – 1991( مّث أدخلت البلد حبصار قاتل )1991واحلرب مع التحالف الغريب )
ة الشيع وأخرًيا سقط البلد يف االحتالل وما أعقبه من موجات اإلرهاب الطائفي ضدّ 

لدولة ا لت النهوض مبهّمة إعادة بناءة فتكّفوباالحتالل حصل ااهيار الدولة ومؤّسساهتا كاّف
 بدًءا بكتابة الدستور بأيِد عراقّية منتخبة وهي املهّمة األكثر أمّهّية يف أدوارها. 

راء ت على إجت مهّمة إعادة بناء الدولة العراقّية فقد أصّروألّن مرجعّية النجف توّل
االنتخابات العاّمة الختيار منتخبني لكتابة دستور عراقي دائم وجديد، وطالبت بنظام 

سالم، ميسك بالثوابت النبيلة وقيم اإلنسان الفاضلة اليت جاء هبا اإل تداويّل دستورّي ّيدميقراط
إىل  وتدعو للسلوك احلكومّي النقديّ  والتزال مرجعّية النجف متارس دورها التوجيهّي

 سياسات املواطنة 

  2003مواقف املرجعّية الدينّية يف النجف بعد  .2

 :2006 املوقف من االقتتال الطائفّي .أ
ة أشهر تشّكلت جمموعات بعّد 2003بعد سقوط الديكتاتورّية يف العراق عام 

ن جلب للقتال يف العراق ومعهم متعّصبني من داخل العراق وخارجه مّم حة تضمّ مسّل
مجاعات النظام السابق فكانوا جمموعات من القتلة واجلاّلدين الذين كانوا ضمن أجهزة 

ا فكًرا )طائفيًًّا وثقافة احلقد والكراهّية( فقاموا القمع الرهيب فيما سبق، وقد اعتمدو
ة واستمّر هذا مة واألحزمة الناسفارات امللغّ للعراقيني بالسّي عشوائّي بعملّيات قتل مجاعّي

إىل اآلن وذهب جّراء هذه اجلرائم مئات اآلالف من  2003من النصف الثاين من 
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ض كان ازدياد هذه العملّيات دافًعا للبع ال والفقراء والنسوة واألطفال، وقداألبرياء والعّم
ة باملثل إالّ أنّ املرجعّية وقفت بقّوة إزاء هذا الرأي وحّرمت عات أهل السّنعلى جتّم أن يرّد

القيام بأعمال مماثلة يف املناطق غري الشيعّية، وطالبت يف خطابات صالة اجلمعة بالصرب 
ل عدواين ومل جتد يف اخلطب أّية ه عمواحللم وحّرمت االعتداء على من مل يثبت ضدّ 

م عن غضب وتوّتر، إّنما وجدنا فيها دعوة للسالم واحملّبة وإعطاء من يشعر إشارة تّن
ه، ولو كانت املرجعّية الدينّية قد سكتت فقط، من دون أن تصّرح باحلرمة بالغنب حّق
شباط  22، ويف باملثل لكان البلد قد غرق أكثر مما هو اآلن ببحر من الدماء ومتنع الرّد
 راء وبوقتها سرت يفيف ساّم ني العسكريني )ع(مرقد اإلمام، فّجر اإلرهابيون 2006

أوساط الشباب الشيعة حالة من الرغبة العارمة يف االنتقام الشامل، وكان يوم التفجري 
إيذاًنا هبجوم شامل على مجيع املدن غري الشيعّية والقيام بإبادات مجاعّية حتت ضغط 

بالثأر، عند ذاك صدر عن املرجعّية الدينّية بيان يدعو إىل ضبط النفس  اجلامحالشعور 
شخص انتقاًما، وكان الشيخ الفياض قد دعا فقط إىل مسريات  وعدم االعتداء على أّي

سلمّية احتجاًجا على عدم محاية احلكومة للعتبات املقّدسة، ودعا يف بيانه إىل عدم 
تنة ّن املراد من التفجري إشعال فأوسرعان ما أدركت املرجعّية  ض ملقّدسات اآلخرينالتعّر

 طائفّية كبرية يف العراق حترق البلد كّله. 
ويف خطبة اجلمعة يف كربالء بعد التفجري دعت املرجعّية إىل فتح حتقيق مهن ملعرفة 

 ب، ووضع معاجلات مهنّية هلذه اخلروقات. املتسّب
ب املرجعّية الدينّية خطاب املصاحلة كان خطا 2014حّتى  2003ومنذ عام 

ة وإعطاء كّل ذي حّق حّقه وعدم التمييز بني أبناء البلد الواحد والدعوة واملواطنة واألخّو
ام األديان واحتردة والتماسك والنزاهة الوظيفّية إىل بناء العراق وتقّدمه والدعوة إىل الوح

 األخرى واملذاهب األخرى 
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 :2014ى املوصل املوقف من هجوم داعش عل .ب
ه احلكومات بضرورة معاملة الناس باحلقّ والعدل واملساواة وكفالة ت املرجعّية توّجظّل

احملتاجني واعتماد النزاهة والكفاءة والسعي حنو دولة مواطنة رشيدة، وجمتمع واٍع 
 تومتماسك، ودعت إىل قيم املواطنة ودولة الوطن وليس دولة املكونات والطوائف وظلّ 

عندما هامجت )مجاعات داعش( العراق  2014دة حّتى ه بوسائلها املتعّدوّجهكذا ت
ست بعض مدنه ودخل البلد يف أزمة دولّية كبرية وخطرية، ويف هذه األزمة الكربى ودّن

دوا كيانه احلضارّي د هبا اإلرهابيون وحدة الشعب وحضارته وقيمه، وهّداليت هّد
 لقتل والترويع وسيب النساء، وقد ظهر خلل يفته باهلدم والتدمري واواعتقادات أغلبّي

اب ي هلذا اخلطر الذي كاد أن يطرق أبواألجهزة الدفاعّية، فاضطّرت املرجعّية إىل التصّد
اخلليج وإيران، ويعصف باملنطقة فأصدرت دعواها لالنضمام إىل اجلهاد الدفاعي 

هذه اهلجمة على أن يكون املتطوعون ضمن تشكيالت الدولة وقوانينها  الكفائي، وصدّ 
 وأنظمتها. 

ت على مدى السنوات الثالث املنصرمة تراقب بقلق بالغ تطّورات األحداث وظّل
باب إليه مئات اآلالف من الش وتدعم ماليًًّا ومعنويًًّا احلشد الوطن الشعيب الذي انضّم

  من كّل التنّوعات العراقّية.
هامجت )مجاعات( من الغرباء واألجانب ومعهم  2014 العاشر من حزيران يف

ري إىل ا يشبعض العراقيني )مدينة املوصل( وأطلق عليه عندهم آنذاك اسم )الفتح( مّم
استمرار هذا اهلجوم على حمافظات أخرى وقد حصل بعد ذلك فعاًل فقد احتّلت جماميع 

دموّية شنيعة منها جمزرة سبايكر الذي  مسلحة بعض حمافظات العراق وقامت مبجازر
 ًدا وممنهًجا بال سبب إاّل بسببمن الشيعة قتاًل متعّم ( شاّب2000راح فيها أكثر من )

ئّمة على حزام بغداد ويف وأماكن قريبة من ات هلم خالياهم النهوّيتهم املذهبّية، وانضّم
والنجف هلدم العتبات  كربالء وسرعان ما صدر عنهم أّنهم ينوون الوصول إىل كربالء

صدر عنهم، وإزاء هذا اخلطر ومع انكسار اجليش  الدينّية املقّدسة بتصريح رمسّي
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دعوة للجهاد  وانسحاب البيشمركة، وحدوث االاهيار الشديد، أصدرت املرجعّية
هة لكّل العراقيني النجباء بال ملواجهة هذا اخلطر الداهم وكانت الدعوة موّج الكفائّي

ن هدفها كما جاء يف الفتوى للدفاع عن الشعب العراقي وأرضه ومقّدساته، تعيني، وكا
 ع وبدأت صفحة الدفاع اجمليد عن العراق. وكانتت اآلالف لاللتحاق مبراكز التطّوفهّب

 عموم املنطقةبالعراق و الوحيد إليقاف التطّورات الكارثّية اليت كادت حتّل الفتوى احلّل
دعوة الناس للجهاد مل تكن مألوفة لدى شيعة العراق فقط  ومن املهّم اإلشارة إىل أّن 

، وقد مّر عليها قرابة قرن من الزمان فلم يعد األمر مألوًفا 1920خر دعوة يف آكانت 
ورغم ذلك كانت االستجابة مذهلة وغري متوّقعة وسرعان ما ظهرت طبيعتها من الدمج 

ات املذهبّية حلشد الشعيب من كلّ التنّوعبني البعد العقائديّ والبعد الوطن، حينها تأّسس ا
والدينّية العراقّية وعندها أخذت املواجهة بعًدا وطنيًًّا، وبالتحاق املكونات األخرى 
للشعب العراقي سقطت ذريعة الظالميني بأّنهم خيوضون حرًبا مذهبّية، بل صار هدف 

زيرة لسّنة فالدماء الغالدفاع الوطن بأوامر املرجعّية الدفاع عن أراضي وجمتمعات أهل ا
إلخوة ا اليت سالت يف املوصل واألنبار وتكريت من شباب العراق كان هدفها أاّل يذّل

أسبوعيًًّا على إظهار احملّبة واملودة والعون والرفق  من أهل السّنة وكانت املرجعّية حتثّ 
 واالحترام لسّكان تلك احملافظات. 

اّصة به، ة بطولة خاملقّدس عن بلده اليوم قّصوقد صار لكّل عراقي يف ملحمة الدفاع 
فقد استبسل الشباب من كّل التنّوعات بسالة تثري اإلعجاب والزهو، امتزج فيها الدفاع 

قابل فكرة م يها مفهوم اجلهاد الدفاعيّ د مرجعّية النجف تبّنالوطن بالعقائد وبذلك جتّس
كر اإلقصاء ضح الفرق بني ففة وقد اّت)الغزو( اخلارج عند اجلهات املتطّر اجلهاد التكفرييّ 

 .وفكر االحتواء والتعاون
 لقد كشفت ملحمة الدفاع عن العراق:

 أّن املرجعّية متارس دوًرا أبويًًّا لكّل العراقيني مبختلف تنّوعاهتم.  –
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وأّنها حريصة على أن يكون الكّل داخل بلده يعاجل مشكالته، دون استعانة باخلارج  –
 أيًًّا كان. 

دور املرجعّية الدينّية هو دور املنقذ حينما حتصل ااهيارات وكوارث سياسّية  إنّ  –
 واجتماعّية. 

 الّ أاملرجعّية تتضامن مع كّل القوى العاملّية الصادقة يف مواجهتها لإلرهاب على  إّن –
 جهة أو حزب أو مصاحل لدولة أخرى.  ى أّيتتدّخل يف الشأن العراقي وهي ال تتبّن

ى صنع تكاتف وطن ملواجهة النزعات الظالمّية وال يقتصر خطاهبا ها قادرة علإّن –
 على الشيعة. 

ها حريصة على حضارة العراق بكّل روافدها الدينّية ورموزها وأماكنها املقّدسة إّن –
 ز لدين أو مذهب. من دون حتّي

 ة وعناية، وتبذل ما لديها من احتياط مايل لدعم النازحنيت املرجعّية تتابع بدّقظلّ  
وإغاثتهم ومتريضهم وعالج اإلصابات وزرع الثقة، كما دعمت اجلهد العسكري للمقاتلني 

 الذي أحرزوا النصر تلو النصر. 

 امتة: اخل
على الرغم من التاريخ الطويل من اضطهاد املرجعّية الشيعّية يف النجف، إاّل أّن التطّور 

لدين صورة مشرقة وقراءة علمّية لر بإعطاء الفكري واملنهجّي الذي حصل وحيصل فيها يبّش
أّن املراكز الدينّية يف العامل أمجع من قيمها أن تنظر ملرجعّية النجف باحترام  ودوره وأظنّ 

 يدها للتعاون معها ألجل اإلنسانّية.  كبري ومتّد
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 الّشريف وثقافة احلوار "جتارب عملّية" األزهر
 حمّمد عّلوش الّدكتور

دين اهلل الذي ز ليعود تاريخ نشأة اجلامع األزهر إىل عهد الفاطميني، يف عهد اخلليفة املّع
دة ي باجلامع األزهر نسبة إىل السيّ م. وقد مّس970/  ـه359وضع أسس اجلامع سنة 
ـ / 378فاطمة الزهراء. مثّ يف سنة  م. قّرر اخلليفة العزيز باهلل حتويل األزهر الشريف 988ه

 لإلنفاقن موارد وس فيها العلوم الدينّية والعقلّية. وقد خّصص اخللفاء الفاطمّيإىل جامعة تدّر
 على األزهر، وأوقفوا عليه األحباس وزّودوه باملراجع والكتب. 

 1137ة اجلمعة يف األزهر خالل حكم صالح الدين األيويب )وقد توقفت الصالة وخطب
م. واستمّر األمر على هذا احلال 1171م( الذي قضى على الدولة الفاطمّية سنة 1193 –

م(. فأعاد اخلطبة للجامع 1277 – 1260حّتى دخل عهد السلطان الظاهر بيربس )حكم 
بيني ة األيوة فيه السّيما مع خّطت احلركة العلميّ األزهر. وقد تالشى دور األزهر واضمحلّ 

 بنشر املدارس السّنّية من حوله. 
ام املماليك والعثمانيني على استعادة األزهر وقد ساعدت نظم احلكم السائدة يف مصر أّي

 . ايًّلدوره التارخيّي وعلى ظهور زعامته سّن
ومشيخته  األزهر وكان لالستقالل املايل لألزهر وغىن أوقافه بالغ األثر يف ابتعاد علماء

خاذ املوقف الشرعي املناسب البعيد عن هوى السلطة ورغباته. عن ظّل السلطان وحّرّية اّت
لسلطان وا أّن مواقفهم السياسّية املعارضة لوكان له أثر يف النقد واملعارضة لعلمائه طاملا اطمئّن

 لن جتور عليهم بقطع لقمة عيشهم. 
ض الربيطاين ملصر مبوقف األزهر املعارض واحملّر ونتيجة ضيق املستعمر خالل االحتالل

على االنتفاضة والثورة ضّده، فقد جلأ إىل جتفيف منابع متويله وحصر نفقاته وموارده املالّية 
 بإخضاعه إىل جهة حكومّية يف اإلدارة املصرّية. 
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م جلأت احلكومة املصرّية اخلاضعة لتوّجهات االحتالل إىل حيلة 1915ومنذ عام 
 احلاجة اليت تعجز أوقافه عن تعويضها أي تقدمي اعدة املالّية لألزهر وعلمائه مبا يسدّ املس

ا مقابل ثالثة آالف كانت حصيلة أوقافه السنوّية على أن مخسة آالف جنيه مصري سنويًّ
على حّرّية  رتها. األمر الذي أّثتضع احلكومة املصرّية يدها على إدارة األوقاف وضبط ميزانّي

 ا للتوّجهات السياسّية احلاكمة. ا رويًدوأخضعه رويًد ه السياسيّ لواستقالاألزهر 
وما أن هتاوت مشاريع اإلصالح والتجديد يف النصف األّول من القرن العشرين حّتى 

العربّية  بات العديدة اليت شهدهتا املنطقةد، مثلما عاىن من التقّلدخل األزهر طور احلرية والترّد
هذا جزًءا من املناخ العامّ الذي هيمن على مصر بصفة خاّصة منذ انقالب واإلسالمّية. وكان 

ة اط األحرار، وما تبعه من جتفيف منابع التعّددّيم أو ما يعرف بثورة الضّب1952وز)يوليو( مّت
ألنظمة على اجملال العاّم بالتوافق مع ا السياسّية والدينّية، وهيمنة حركات اإلسالم السياسّي

 السياسّية. 
م أصبح 1961األزهر بقانون صدر حتت حكم مجال عبد الناصر عام « تأميم» مّت

ًفا خيتاره رئيس (، وأصبح شيخ األزهر موظّ 2)مادة « يتبع رياسة اجلمهورّية»مبقتضاه 
(. وبالتزامن مع ذلك سلب األزهر 5اجلمهورّية من دون ترشيح من داخل املؤّسسة )مادة 

صغري  قلّ فانتقل من كيان مست« حديثة»حمت فيه كّلّيات أوقافه اليت كفلت استقالله وأق
ص يف علوم الشريعة وما خيدمها، ومن دون فلسفة إدماج واضحة، إىل جامعة نسبيًًّا متخّص

ات مم الطبيب واملهندس واحملاسب الذي درس مقّدحكومّية وخّرج إىل جانب الفقيه املعّم
 اجلامعّية(. العلوم الشرعّية يف املعاهد األزهرّية )ما قبل 

خدام الرئيس مع است يف السبعينات من القرن املاضي تزامن التوّسع يف التعليم األزهرّي
ـ ته، ملّقأنور السادات الدين أساًسا لشرعّي دولة »ًبا نفسه بالرئيس املؤمن وواصًفا مشروعه ب

ناير ي ارات اإلسالم السياسي لضرب اليسار. بعد ثورةومتحالًفا مع تّي« العلم واإلميان
م قانوًنا 2012حة الذي حكم البالد عام ات املسّلم، أصدر اجمللس األعلى للقّو2011

أعاد مبوجبه لألزهر حّق انتخاب جلنة كبار العلماء اليت عاد من حّقها انتخاب شيخ األزهر. 
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ته اليت ألغاها قانون كما أعاد القانون إىل األزهر حّق إدارة شؤونه، وأّكد على استقاللّي
ذير جلت ادة من الوضعّية اجلديدةبدوره سعى األزهر بعد الثورة املصرّية إىل "االستفم. 1961

دوره القيادي؛ وذلك بانتزاع صفة الوسطّية عن حركات اإلسالم السياسي، وجتسيدها 
 جتسيًدا وطنيًًّا حيظى مبقبولّية واسعة". 

مع  هر الشريف يف احلوارمنطلقات األزهر واحملاور الضابطة للحوار مل تنطلق رؤية األز
اآلخر عاّمة من قاعدة املخاِلف يف الدين بل من قاعدة املشترك اإلنساين مع اآلخر لتقريب 
أو إدارة ما هو خمتلف عليه يف سبيل تعزيز املشتركات اإلنسانّية، وليس تبيني التمايزات بني 

 احلوار حكمت رؤية األزهر يفا مع هذه املقاربة فقد املختلفني يف األديان السماوّية. ومتاشيًّ
مع اآلخر يف الوطن الواحد قاعدة الشراكة اإلنسانّية تليها الشراكة الوطنّية اليت تساوي 

 وأنظريًًّا ودستوريًّا بني أفراد الوطن الواحد يف احلقوق والواجبات دون االعتبار للمعتقد 
 العرق أو اللغة. 

ألزهر الرمسّية واخلاّصة على املستوى اإلسالمي، فإنّ اوخالًفا لكثري من املؤّسسات الدينّية 
الشريف حتكمه منذ نشأة الدولة احلديثة رؤية ثابتة، جتاه مفاهيم احلكم والدولة وإدارة 

متقّدمة يف أطروحتها على ما تاله من مؤّسسات وما انتهت إليه  اجملتمع، هي بال شكّ 
. إذ رين املسلمنيكرّية لعدد من املفّكمراجعات كثري من اجلماعات واحلركات والرؤى الف

تبّنى األزهر القول والعمل يف إطار الدولة الوطنّية اجلامعة، وما تتضّمنه الرؤية من اعتراف 
بعقد اجتماعّي بني احلاكم واحملكوم. وتبّنى إىل جانب ذلك املفاهيم مثل االعتراف 

وجود رفض إىل جانب ذلك القول ببالدميقراطّية واالحتكام إىل األكثرّية يف االنتخابات، و
أقّلّيات دينّية أو عرقّية داخل الوطن الواحد بل ألزم نفسه باحلديث عن املواطن والوطن فقط 

 . تناول األطياف اليت تتشّكل منها اجملتمعات العربّية حني يتمّ 
وتبّنيه ويف  ما اعتداليًّا يف فهم اإلسالومن املعلوم أّن األزهر عرب تارخيه تقريبا يتبّنى خطا

الم ة يف قضايا تشغل حركات اإلسوهو ال يعاين مشاكل البّت طرحه على املستوى العاملّي
 ارات اجلهادّية العاملّية مثل قضايا احلكم باإلسالم واجلاهلّية ومفاهيم الدميقراطّيةالسياسي والتّي
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ولة القطرّية. ة والدلذّمهل اأوالوطنّية واملواطنة واحلرابة والقصاص والتمييز على أسس دينّية و
فقد جتاوز األزهر الشريف هذه القضايا قبل عقود من انشغال حركات اإلسالم السياسي 

شاطه ملا من إبداعه ون اًل سياسيًّا فجًّا يطال األزهر ويعرقل سلوكه وحيّدهبا. ولوال أّن تدّخ
 كان حال املسلمني اليوم على ما هم عليه. 

وبيا وتزايد العملّيات اإلرهابّية يف الداخل املصري وعجز ومع تصاعد ظاهرة اإلسالموف
ر ا باستعادة دوالنظام السياسي عن مواجهة اإلرهاب منفردا، وجد األزهر نفسه معنيًّا جدًّ

 إلسالم. وطرح مساحة ا د الدينّ اإلسالم املختطف من قبل مجاعات العنف والتطّرف والتشدّ 
"إنه التنّوع هو قانون الوجود،  حلوار باألزهر:حممود محدي زقزوق، رئيس مركز ايقول 

واحلوار ينبغي أن يكون هو اللغة املشتركة اليت تسود بني البشر ليزول االلتباس واخلالف، 
 واألديان قادرة على جتاوز تلك اخلالفات بسماحتها". 

وجات العنف مّية اخلطوات اليت جيريها األزهر حاليًًّا أّنها تأيت بالتزامن مع تصاعد أّن أمّه
 ي ظاهرة الطائفّية واملذهبّية داخل اجملتمعات املسلمة نفسها. والتطّرف واإلرهاب وتفّش

ط دات تضبق عام مرصد األزهر الشريف، أّن هناك حمّديرى حمّمد عبد الفضيل، منّس
احلوار الدين من وجهة نظر األزهر الشريف. حيث ينطلق األخري من مقاربة شاملة لتفعيل 

 ثقافة احلوار وتطويرها من خالل: 
أّواًل: سرعة جتديد اخلطاب الدين وتطويره قبل أن يصبح مفهوًما مستهلًكا كما 

ن واقعي، ويؤم اسُتهلكت مفاهيم كثرية أخرى من كثرة استخدامها دون تأثري حقيقي
األزهر بأّن التجديد جيب أن يضمن عدم رفع راية الوصاية الدينّية على حساب التوعية 
الدينية والتعليم الدين، واألزهر يقوم يف أدبّياته احلديثة مبا ميكن أن نطلق عليه ترميم البنية 

بترسيخ املفاهيم  كاستغالهلا من املتطّرفني، ويقوم إىل جانب ذل التحتّية للمفاهيم اليت يتّم
 على اإلميان بالتعّددّية واحلوار والتسامح واملواطنة.  احلديثة اليت حتثّ 

عند  –يد ن، والتأكثانيًًّا: إعالء قيمة اإلنسان وترسيخها يف عمق إميان اجملتمع املتدّي
ا ًقعلى االنطالق من اإلنسان كونه خملوًقا من اهلل وليس انطال – التعامل والتالقي اجملتمعيّ 
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لونه أو لغته، مبا يضمن ترسيخ حقيقة إهلّية مفادها أّنه ال وصّية ألحد  أومن دينه أو طائفته 
 ته، وما إىل ذلك من مفاهيم إقصائّية مرفوضة. على أحد، وليس أحد يف محاية أحد أو يف ذّم

ة الوطن وما مثالًثا: إعالء قيمة اهلوّية العربّية والثقافة الشرقّية مبا يف ذلك التركيز على قي
عنه القرآن بكلمة  ركبري بني الطوائف الدينّية، الوطن الذي يعّب د وتداخل ثقايفّ فيه من تعّد

 ون من هاجر إليهم". ا الدار واإلميان من قبلهم حيّبوؤ"الدار". قال تعاىل: "والذين تبّو

ضاًل من ف وقوله تعاىل: "للفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم يبتغون 
  اهلل ورضواًنا".

 ةهذه اهلوّية أو الوطن حتمل من التنّوع والتعّدد والثقافات ما ينبغي أن يفهم على أّنه سّن
  وليس "األمل" بسبب العيش مع اآلخر املختلف. وآية تصنع "األمل" يف التعايش السلميّ 

نذ تأسيسه هر الشريف ماضطلع األز اإلدارات املعنّية بنشر ثقافة احلوار ومكافحة التطّرف
بأدوار دينّية وثقافّية وسياسّية ليس يف تاريخ مصر فحسب، بل يف تاريخ األّمتني اإلسالمّية 

باع ا اّتميطرح األزهر نفسه مشيخة ومؤّسسات، املرجعّية العليا للمسلمني السّيوالعربّية. 
لصحيحة يراها "التعاليم ايف سبيل نشر ما ّية على الصعيد العاملي. وهو جيهد املذاهب السّن

للّدين اإلسالمي"، وتفنيد ما علق به من أفكار مغلوطة، وذلك عرب مسارات متعّددة، 
ل مع خمتلف بالتواصما تلك املرتبطة سنتناوهلا بشيء من التفصيل يف هذا البحث، السّي

ي هود التصدّ املؤّسسات الفكرّية والدينّية الدولّية من أجل نشر ثقافة احلوار والدفع قدًما جب
 للتعّصب والعنف والتطّرف، وتأكيد أمّهّية احترام التعّددّية الدينّية واملذهبّية والفكرّية. 

ن األزهر الشريف حاليًًّا من أربعة قطاعات كربى، قطاع جامعة األزهر، وقطاع يتكّو
يف  ماملعاهد األزهرّية، وقطاع جممع البحوث اإلسالمّية، ومشيخة األزهر الشريف، ويتعّل

ني، وما يقرب من أربعني ألف دارس األزهر ما يقرب من مليوين طالب وطالبة من املصرّي
 من أكثر من مائة دولة.  أجنيبّ 

باستحداث إدارات أو مراكز تعىن بشأن م قامت مؤّسسة األزهر  2010ومنذ عام 
هي وست مخس مراكز أو إدارات تتبع مشيخة األزهر، اخلطاب الدين وتطويره، حيث أّس
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"بيت العائلة املصرّية"، "مركز احلوار"، "مرصد األزهر باللغات األجنبّية"، "مركز الفتوى 
لى املستوى فة عاإللكتروين"، "مركز الترمجة". وتقوم تلك اإلدارات بأنشطة وفاعلّيات مكّث

املصري واإلقليمي والدويل يف جمال احلوار وترسيخ مفاهيم التعّددّية والتسامح والتماسك 
 االجتماعّي. 

 بيت العائلة املصرّية
نشأ بيت العائلة املصرّية يف قلب مشيخة األزهر بدعوة من شيخ األزهر عقب االعتداء 

م. وقد استجابت هلذه  2011وكنائس أخرى يف عام  باإلسكندرّيةيسني على كنيسة القّد
لكنيسة بابا االدعوة الكنائس املصرّية. ويتناوب على رئاسته منذ تأسيسه شيخ األزهر و

األرثوذكسّية. وقد لعبت مؤّسسة بيت العائلة املصرّية برئاسة شيخ األزهر وبابا الكنيسة 
 متها جلان الشباب واملرأة والتعليم "بتوعّية الشعباألرثوذكسّية من خالل جلااها ويف مقدّ 

اب باملصري يف التقريب بني وجهات النظر اإلسالمّية واملسيحّية، ويف تأهيل وتدريب ش
 النزاعات اليت تنشأ بني خمتلف الطوائف".  الدعاة والقساوسة، ويف فّض

ن الوفد الذي أرسله شيخ األزهر، إجنازات بيت العائلة خارج حدود مصر متّك ومن أهّم
استجابة لطلب من رئيسة أفريقيا الوسطى السابقة من حتقيق مصاحلة تارخيّية بني الفرقاء 

ته وبالتنسيق مع جملس حكماء املسلمني الفرقاء ف حتت مظّلهناك، كما مجع األزهر الشري
ق اجملتمعون على فة يف القاهرة، وقد اّتيف ميامنار من املسيحّيني والبوذّيني واملسلمني ألّول مرّ 

 مواصلة اجلهود حّتى حتقيق املصاحلة بإذن اهلل على غرار مصاحلة فرقاء أفريقيا الوسطى. 
كرة إنشاء ي فد. عباس شومان أن دعا اللبنانيني إىل تبّنوسبق لوكيل األزهر الشريف، 

ة حّتى نرى بيت ، "لتتعّدد التجرب«بيت العائلة املصرّية»على غرار « بيت العائلة اللبنانّية»
 ما القارّية والعاملّية". العائلة العربّية والشرق أوسطّية ورّب

 مركز احلوار
، وار الدين سواء بالتنظيم أو املشاركةيقوم مركز احلوار بدور كبري يف فعالّيات احل

والنماذج كثرية سواء على مستوى الكنيسة املصرّية أو جملس كنائس الشرق األوسط أو 
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جملس الكنائس العاملي أو الفاتيكان، وشيخ األزهر بدأ حواًرا بني الشرق والغرب يف فلورنسا 
 . العاّم املاضي، وهو حوار قائم ومستمّر

 ريف باللغات األجنبّيةمرصد األزهر الش
مرصد األزهر الشريف باللغات األجنبّية هو فرع جديد من أفرع مؤّسسات األزهر 

م حتت ضغط الظروف واملستجّدات  2015حزيران /حيث أنشئ يف الثالث من شهر يونيو
مل على ا من اخلاليا اليت تعص حيتوي عدًداليت تطال اإلسالم واملسلمني. وهو مركز متخصّ 

ّل ما ينشر ه التنظيمات املتطّرفة، ويتابع كساعة يف رصد وجتميع وحتليل كّل ما تبّثمدار ال
عن اإلسالم واملسلمني يف العامل على مواقع اإلنترنت وصفحات التواصل االجتماعيّ ومراكز 
الدراسات واألحباث املعنّية بالتطّرف واإلرهاب ودراسة أحوال املسلمني والقنوات 

ارات الصحف واجملاّلت باللغة العربّية ومثان لغات أجنبّية حّية، لنشر التليفزيونّية وإصد
صحيح الدين من وجهة نظر األزهر، وحّث املسلمني يف الغرب على االندماج يف جمتمعاهتم 

 واحترام قوانني البالد اليت يعيشون فيها. 
 األزهر "عني ب "مرصد األزهر باللغات األجنبّية" بأّنهوقد وصف شيخ األزهر أمحد الطّي

الناظرة على العامل"، السّيما وأّنه يعمل بثمان لغات أجنبّية حّية يقوم من خالهلا مبتابعة ما 
وضوعّية عليها مب حيدث يف العامل من مستجّدات وقضايا يعمل على رصدها وحتليلها والردّ 

ملنحرف ا ته ومن مّث جماهبة الفكروحيادّية لنشر الفهم الصحيح لتعاليم اإلسالم ووسطّي
 واملتطّرف وتفكيكه. 

ويشارك املرصد بأعضائه وتقاريره املختلفة يف العديد من املؤمترات الدولّية اليت تناقش 
قضايا اإلسالم واإلرهاب وعالقة املسلم بغري املسلم وتعزيز قيم التسامح والرمحة والعيش 

ملسلمة عدة األقلّيات ااملشترك وتعزيز اجملتمعات املتماسكة ومناهضة اإلسالموفوبيا ومسا
على االندماج يف اجملتمعات اليت يعيشون فيها مع احملافظة على هوّيتهم واملساعدة على تقدمي 
احللول الشرعّية والفقهّية والعملّية للقضايا اليت يواجهواها، ويفتح املرصد أبوابه للتعاون مع 



 حنو ثقافة احلوار بني األديان

222 

ع على دعم التعّددّية والتشجياملؤّسسات املعنّية بنشر ثقافة السالم ومكافحة الكراهّية و
 تأسيس جمتمعات آمنة تنعم بالرخاء واألمن والسالم. 

 وثائق األزهر ما بعد ثورة يناير
ة من القلق، بعضها ظهرت مع الدعوات إىل اخلروج شهد األزهر الشريف حلقات عّد

مَّد، وأّن جتة أّن التقليد د بأّي مذهب، حبجّ على التقليد، وفتح باب االجتهاد، دومنا تقّي
ة ئمة يف اإلسالم السّني، ما عادت مالالصوفّية فسدت، كما أّن العقيدة األشعرّية السائد

ه يللرؤى اجلديدة للدين وللعامل. وبعضها أتى من حركات اإلسالم السياسي أو ما يسّم
رتبطة ا جديدة ماليت أضافت إىل التحّديات السابقة أنواًع د "اإلحيائّيات"رضوان السّي

الشرعّية مثل شرعّية اجملتمع والدولة. وهو قلق ناجم عن املفهوم اجلديد للدين ولعالقاته ب
 بالدولة. 

م 2011يناير  25لثورة املصرّية يف وقد دفعت هذه التحّديات السّيما منذ اندالع ا
 األزهر الشريف إىل إصدار مخس وثائق سنتناول البعض منها يف هذه الدراسة. 

أستاذ كرسي اليونيسكو لألديان املقارنة يف دراسة مستفيضة هلذه  ادوخيلص حمّمد احلّد
ته واالجتماعّي من أجل تأكيد مرجعّي الوثائق أّن األزهر سعى الستثمار الوضعني السياسّي

 العليا لإلسالم يف مصر وخارجها، وانتزاع صفة الوسطّية عن حركات اإلسالم السياسي. 
ت على دصدرت عقب الثورة من قبل مؤّسسة األزهر أكّ أّن الوثائق اليت  دد السّييؤّك

ع مؤّسسة األزهر بالروح اإلصالحّية والنهضوّية من جهة، وبروح التقليد العريق الذي تشّب
خاذ املوقف اجلريء مهما كانت احملاذير من جهة أخرى. وقد حرص وال خيشى اّت ال يهتّز

 التهميش أو التوظيف السياسي. األزهر عرب وثائقه أن يعمل على حفظ وصون الدين من
 «مستقبل مصر يف الفترة القادمة»وثيقة  .1

مستقبل مصر يف الفترة »م أصدر األزهر وثيقة حول 2011حزيران /يف يونيو
دعا فيها إىل تأسيس دولة وطنّية دستورّية دميقراطّية حديثة تؤمن باحلّرّيات « القادمة

العاّمة واخلاّصة وتقوم على االلتزام باملواثيق واألعراف الدولّية. كما حّث السلطة 



 األزهر الّشريف وثقافة احلوار

223 

ه حبّق عن السلطة للقيام بدوره واالعتراف ل السياسّية على منح األزهر استقاللّيته التاّمة
 متثيل املرجعّية العليا لإلسالم وللمذاهب السّنّية. ومن أبرز ما جاء يف الوثيقة:

هيئة كبار العلماء" واختصاصها استقالل مؤّسسة األزهر، وعودة " مشروع تأييد –
 ليسترّد ؛بترشيح واختيار شيخ األزهر، والعمل على جتديد مناهج التعليم األزهرّي

 دوره الفكري األصيل، وتأثريه العاملي يف خمتلف األحناء. 
 ة اليت ُيرجع إليها يف شؤون اإلسالم وعلومهاعتبار األزهر الشريف هو اجلهة املختصّ  –

وتراثه واجتهاداته الفقهّية والفكرّية احلديثة، مع عدم مصادرة حّق اجلميع يف إبداء 
لمّية الالزمة، وبشرط االلتزام بآداب احلوار، الرأي مىت حتّققت فيه الشروط الع
 واحترام ما توافق عليه علماء األّمة. 

دعم تأسيس الدولة الوطنّية الدستورّية الدميقراطّية احلديثة، اليت تعتمد على دستور  –
 ترتضيه األّمة، يفصل بني سلطات الدولة ومؤّسساهتا القانونّية احلاكمة. 

 املباشر، الذي هو الصيغةَ  القائم على االنتخاب احلّراعتماد النظام الدميقراطي،  –
العصرّية لتحقيق مبادئ الشورى اإلسالمّية وحيّدد إطار احلكم، ويضمن احلقوق 

 والواجبات لكّل أفرادها على قدم املساواة. 

أن تكون املبادئ الكّلّية للشريعة اإلسالمّية هي املصدر األساس للتشريع، ومبا يضمن  –
انات السماوّية األخرى االحتكام إىل شرائعهم الدينّية يف قضايا األحوال ألتباع الدي

 الشخصّية. 

االلتزام مبنظومة احلّرّيات األساسّية يف الفكر والرأي، والتأكيد على مبدأ التعّددّية  –
واحترام األديان السماوّية، واعتبار املواطنة مناط املسؤولّية يف اجملتمع. واالحترام 

ب االختالف وأخالقّيات احلوار، وضرورة اجتناب التكفري والتخوين آلدا التاّم
 واستغالل الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بني املواطنني. 
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ّمة واالحترام الكامل لدور العبادة ألتباع الديانات السماوّية اتأكيد احلماية الت –
ترام ة ُمعوًِّقات، واحّيأينّية دون ة جلميع الشعائر الدالثالث، وضمان املمارسة احلّر

 مجيع مظاهر العبادة مبختلف أشكاهلا. 
 عام اك أمنيوبناًء على قراءته لوثيقة األزهر حول مستقبل مصر، يرى حمّمد السّم

املسيحي، أّنها قّدمت الضمانة يف حقوق أتباع الديانات األخرى  –جلنة احلوار اإلسالمي 
ي أعلنه الذ« اإلرشاد الرسويل»يف االحتكام إىل شرائعهم الدينّية، ويف ذلك تالٍق مع 

البابا بنديكتوس السادس عشر من لبنان بعد السينودس حول الشرق األوسط عام 
 عقد برئاسته يف الفاتيكان، والذي أّكد احلّرّية الدينّية للمسيحّيني. م، الذي 2010

 بيان "منظومة احلّرّيات األساسّية" .2
م حتت عنوان "منظومة احلّرّيات 2012ا يف يناير أصدر األزهر الشريف بياًن

م. وقد جاء 2011األساسّية"، استجابة للظروف اليت طرأت على مصر بعد ثورة يناير 
ما فيها من حقوق  نل هلا شرعيًًّا وتبّيشكل وثيقة حتّدد طبيعة احلّرّيات وتؤّص البيان على

 يما يلي: ص بنود الوثيقة فوتتلخّ  ب عليها من واجبات بني اجملتمع والدولة.وما يترّت
ُتعَترب حّرّية العقيدة، وما يرتبط هبا من حقًِّ املواطنة الكاملة للجميع، القائم على 

يف احلقوق والواجبات حجَر الزاوية يف البناء اجملتمعّي احلديث، وهي املساواة التامًَّة 
 القانونّية؛ ّية ومكفولٌة بثوابت النصوص الدًِّينّية القطعّية، وصريح األصول الدستور

َفَمْن ﴿ويقول:  ﴾اَل ِإْكَراَه ِفي الدًِّيِن َقْد َتَبيًََّن الرًُّْشُد ِمَن الَغيًِّ ﴿: وجل عزّ  إذ يقول املوىل
الدًِّين، أو  ويترتًَّب على ذلك جترمُي أيًِّ مظهٍر لإلكراه يف ﴾َشاءن َفلُيْؤِمْن َوَمْن َشاءن َفلَيْكُفرْ 

طهاد أو التمييز بَسَبِبه، فلكلًِّ فرٍد يف اجملتمع أْن يعتنَق من األفكار ما يشاء، دون أْن االّض
ثة قداستها، اإلهلّية الثالميسًَّ حقَّ اجملتمع يف احلفاظ على العقائد السماوّية؛ فلألديان 

ولألفراد حّرّية إقامة شعائرها دون ُعدوان على مشاعِر بعضهم أو َمساٍس حبرمتها قواًل 
 أو فعاًل، ودون إخالٍل بالنظام العاّم. 
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قًِّ حّرّية االعتقاد التسليُم مبشروعّية التعدًُّد، ورعاية حّق االختالف، يترتًَّب على ح
اعَر اآلخرين، واملساواة بينهم على أساٍس َمِتنٍي من ووجوب مراعاة كلًِّ مواطن مش

 املواطنة والشًَّراكة وتكافؤ الفرص يف مجيع احلقوق والواجبات. 

يترتًَّب على احترام حّرّية االعتقاد رفض نزعات اإلقصاء والتكفري، ورفض  
ذه العقائد؛ هات اليت ُتِديُن عقائَد اآلَخرين، وحماوالت التفتيش يف ضمائر املؤمنني هبالتوّج

بناًء على ما استقرًَّ بني علماء املسلمني من أحكاٍم صرحية قاطعة قرًَّرهتا الشريعة السًَّمحاء 
وًَّرة ، واليت قرًََّرها إمام أهل املدينة املن"هال َشققَت عن قلبه"يف األثر النبوي الشريف: 

جٍه الكفَر من مائة واإلمام مالك واألئّمة اآلخرون بقوله: "إذا صَدر قوٌل من قائل حيتمُل 
 وحيتمل اإلمياَن من وجٍه واحد، ُحِمَل على اإلميان، وال جيوز َحْمُله على الكفر". 

حّرّية الرأي هي أمًُّ احلّرّيات كّلها، وتتجلًَّى يف التعبري عن الرأي تعبرًيا حرًًّا مبختلف 
حلّرّيات ا ، وهي مظهروتواُصل رقمّي ّيوسائل التعبري؛ من كتابٍة وخطابة وإنتاج فّن

االجتماعّية اليت تتجاوز األفراد لتشمل غرَيهم؛ مثل تكوين األحزاب ومنظًَّمات اجملتمع 
، كما تشمل حّرّية الصحافة واإلعالم املسموع واملرئي والرقمي، وحّرّية احلصول املديّن

 على املعلومات الالزمة إلبداء الرأي، وال ُبدًَّ أْن تكوَن مكفولة بالنصوص الدستورّية
 لتسمو على القوانني العادّية القابلة للتغيري. 

يف جمال اخلطاب  لنيقيقي للدميوقراطّية، وعلى العامحّرّية الرأي والتعبري هي املظهر احل
وخًِّي يف وسائل اإلعالم ُمراعاة هذا الُبعد املهّم يف ممارساهتم، وت والسياسّي الدًِّين والثقايفّ 

، باحلكمة يف تكوين رأٍي عام يتًَّسم بالتسامح وسعة األفق، وحيتكم للحوار ونبذ التعصًُّ 
ي كان لفكر اإلسالمي السمح الذوينبغي لتحقيق ذلك استحضاُر التقاليد احلضارّية ل

رأيي صواٌب حيتمل اخلطأ، ورأي غريي خطٌأ حيتمل "ول فيه أكابر أئّمة االجتهاد: يق
 ؛ ومن مثًَّ فال سبيَل لتحصني حّرّية الرأي سوى ُمقارعة احلجًَّة باحلجًَّة طبًقاالصواب"

 قرًَّت عليه األعراف احلضارّية يف اجملتمعات الراقية. آلداب احلوار، وما است
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  ُمواَطنِة والَعْيِش امُلشَتَركِ إعالن األزهر لل .3
م إعالًنا حيّدد أطًرا للعيش املشترك 2017مارس/آذار  1األزهر الشريف، أصدر 

بالعنف والتمييز  دد مبدأ املواطنة، وينّدبني املسلمني واملسيحّيني يف الدول العربّية، ويؤكّ 
بنود يف ختام مؤمتر  6واالزدراء. وتال شيخ األزهر، أمحد الطّيب، اإلعالن الذي يتضّمن 

حكماء املسلمني بالقاهرة على مدى يومني، حتت عنوان "احلّرّية نظمه األزهر وجملس 
دولة، بينهم  50واملواَطنة. التنّوع والتكامل". وشارك يف املؤمتر وفود من أكثر من 

ن وون مسلمون ومسيحّيرون وسياسّيرؤساء الكنائس الشرقّية وعلماء ورجال دين ومفّك
 من خمتلف املذاهب والطوائف. 

األزهر يف إعالنه للمواطنة والعيش املشترك الذي ألقاه ء يف وثيقة ومن أبرز ما جا
 شيخ األزهر الشريف ما يلي:

مصطلح "املواطنة" هو مصطلٌح أصيل يف اإلسالم شعَّت أنواُره األوىل من دستور 
 سلمني بغريُيحدُِّد فيها عالقَة امل )ص(وما تاله من ُكُتٍب وُعهوٍد لنيبِّ اهلل رة، املدينة املنّو

املسلمني، وُيبادر اإلعالن إىل تأكيِد أنه املواطنة ليست حاّل مستورًدا، وإنَّما هو استدعاٌء 
أسََّسه، هو  ويف أوَِّل جمتمٍع إسالميٍّ  )ص(ألّول ممارسٍة إسالمّية لنظام احُلكِم طبََّقه النيبُّ 

 دولة املدينة. 
اجملتمع  قصاء أليِّ فئة من فئاتوثيقة املدينة مل تتضمَّن أيَّ قدٍر من التفرقة أو اإل

آنذاك، وإّنما تضمَّنت سياسات تقوُم على التعدُّدّية الدِّينّية والِعرقّية واالجتماعّية، وهي 
َتعدُّدّية ال ُيمكن أن تعمل إاّل يف إطار املواطنة الكاملة واملساواة، ذلك أنه الفئات 

م حدٌة من ُدون الناس"، وأنه غري املسلمني هلاالجتماعّية املختلفة ِديًنا وِعرًقا هم "أمٌَّة وا
 ما للمسلمني، وعليهم ما على املسلمني. 

تبنِّي مفاهيم املواطنة واملساواة واحلقوق َيسَتلِزُم بالضرورة إدانَة التصرُّفات اليت 
 كِ تتعاَرضُ ومبدأ املواطنة من ُممارساتٍ ال ُتِقرُّها شريعةُ اإلسالم. وإنّ أّول عواملِ التماُس
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لى مبادئ املواطنة ئمة عاالدولة الوطنّية الدستورّية الق وتعزيِز اإلرادة املشتركة َيتمثهُل يف
 واملساواة وُحكم القانون. 

 اجملتمعات العربّية واإلسالمّية متتلُك تراًثا عريًقا يف ممارسة العيش املشترك يف اجملتمع
طلح طورة املضيِّ يف استخدام مصفني واملفكِّرين أن يتنبهوا خلالواحد. وعلى املثقّ 

 ّيات"، الذي حيمل يف طّياته معاين التمييز واالنفصال بداعي التأكيد على احلقوق"األقّل
 دة أو عقٍد مستأَنٍف بني املواطنني العرب كافهًة، مسلمنيس لشراكٍة متجّداملؤمتر يؤّس

تباَدل واالعتراف امل ومسيحّيني وغريهم من ذوي االنتماءات اأُلخرى، يقوم على التفاهم
 ص()الواحد. فقد ضرب رسوُل اهلل  واملواطنة واحلّرّية والشراكة الكاملة بني أبناء الوطن

مثالً للشَّراكة الكاملة والعقدِ القائم اجلماعةَ الواحدةَ على السفينةِ الواحدةِ ذاتِ الطابقني؛ 
لو أنَّا "ْن فوَقهم، فقال بعُضهم: فكان الذين يف أسفلها إذا اسَتَقْوا من املاء َمرُّوا على َم

لى ذلك بقوِله: ع)ص(، وقد َعقهَب رسوُل اهلل "خَرْقنا يف نصيِبنا َخْرًقا ومل ُنْؤِذ َمْن َفْوَقنا
 . "فإْن تركوهم وما أرادوا هَلُكوا وهَلُكوا مجيًعا، وإن أَخُذوا على أيِديهم َنَجْوا وجَنْوا مجيًعا"

ن ملسلمني يف مؤمتر األزهر ُيعِلنون أّن األديان كّلها َبراٌء ماجملتمعون من املسيحّيني وا
االستنكار. وهم  اإلدانة ويستنكرونه أشدّ  ى صوره، وهم يدينونه أشّداإلرهاب بشّت

ة حماوالت من شأاها التفرقة بينهم، وإظهار أّن ّيأجدِّدون عهود ُأخوِتهم، ورفضهم ُي
 .املسيحّيني ُمسَتهَدُفون يف أوطااهم

املسلمون واملسيحيون حمتاجون للمزيد من املراجعات من أجل التجديد والتطوير يف 
ثقافتنا وممارسات مؤّسساتنا. وقد كان من ِضمن املراجعات توثيُق التواصل بني 
املؤّسسات الدينّية يف العامل العريب ويف العامل األوسع؛ فقد أقمنا عالقاٍت مع حاضرة 

إقامة  ري، وجملس الكنائس العاملي، وغريها. وإنَّنا لَنَتطلهُع إىلالفاتيكان، وأسقفّية كانترب
املزيد من صالت التعاون بني سائر املؤّسسات الدينّية والثقافّية واإلعالمّية يف العامل العريب؛ 
من أجل العمل مًعا يف جماالت اإلرشاد والتربية الدينّية واألخالقّية، والتنشئة على املواطنة، 
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 قات التفاهم مع املؤّسسات الدينّية العربّية والعاملّية؛ ترسيًخا للحوار اإلسالميّ وتطوير عال
 وحوار احلضارات.  املسيحّي

إىل جانب ما سبق،  خطوات عملّية يف سبيل تعزيز احلوار ومكافحة التطّرف والعنف
 فا من اخلطوات يف سبيل تعزيز احلوار ومكافحة التطّرخذ األزهر الشريف عدًدفقد اّت

من خالل تنظيم املؤمترات والندوات وعقد الشراكات مع املؤّسسات اإلقليمّية والدولّية 
ات راملعنّية باحلوار بني الثقافات ومكافحة التعّصب والتطّرف، وإعداد الدراسات، واملقّر
 الدراسّية اليت تدعم وجهة نظر األزهر الشريف يف تفسري اإلسالم ونشر الوسطّية. 

 قانون مكافحة الكراهّية والعنف باسم الدينمقترح مشروع  .4
تقّدم األزهر الشريف إىل الدولة املصرّية مبشروع قانون ملكافحة الكراهّية والعنف 

ت املادة الثالثة من مقترح القانون على أّنه ال جيوز االحتجاج باسم الدين، حيث نّص
قول أو  أو اإلبداع لإلتيان بأيّ  حبّرّية الرأي والتعبري أو النقد أو حّرّية اإلعالم أو النشر

 عمل ينطوي على ما خيالف أحكام هذا القانون. 
اخلالف أو  ت على عدم جواز طرح املسائل العقائدّية حمّلة السادسة نصّ واملاّد

 .املؤمنني هبا للتصادم أو العنف يف وسائل اإلعالم على حنو يدفع التعارض العلّن
 املساس بالذات اإلهلّية أو األنبياء أو الرسل أو التحريضة السابعة رت املادّ يف حني حّظ

 وسيلة من وسائل العالنّية والنشر.  من الكتب السماوّية بأيّ  ي على أّيأو التعدّ 
إعالمّية إذا كان نشرها يؤّدي إىل  مواّد ة الثامنة نشر أيّ ر املقترح يف املادّ كما حّظ

 أو تعميقها.  على الكراهّية أو زيادهتا أو تأكيدها احلّض
ة العاشرة إىل نشر ثقافة التسامح واإلخاء واحترام عقيدة اآلخر واملواطنة ودعت املاّد

 وآداب االختالف ونبذ الكراهّية والعنف والتعّصب والتمييز على أساس الدين. 

 ر دراسي ملواجهة التطّرف ونشر التسامح وتعزيز احلوارإعداد مقرّ  .5
، عقدت مشيخة األزهر الشريف، لقاًء حواريًّا مبكتبة 2017شباط  /يف فرباير
حتت عنوان "حنو مستقبل أفضل للشباب" حبضور الشيخ عباس شومان  اإلسكندرية
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ا دراسيًّا يسعى لتعميمه على ًروكيل األزهر، الذي أّكد أّن األزهر الشريف أعّد مقّر
لعنف القضايا امللّحة مثل: التطّرف وا اجلامعات املصرّية حول الثقافة اإلسالمّية ويعاجل

واحلوار والتسامح والتعايش بني أهل األديان ودعم قيم املواطنة وعدم التمييز بني الناس 
 على أسس دينّية أو عرقّية أو لغوّية. ومّت االتفاق مع اجمللس األعلى للجامعات إلقراره. 

 تنظيم املؤمترات .6
دول العامل مؤمترات بالشراكة مع  عقد األزهر الشريف يف مصر ويف عدد من

مؤّسسات وجهات دينّية وثقافّية وسياسّية. ومجيعها ال خيرج يف مضامينه وعناوينه عن 
لشريف لعقدها األزهر ا قضايا تعزيز احلوار ونشر ثقافة السالم. ومن املؤمترات اليت يستعدّ 

 ..ضل.مستقبل أف "جملس حكماء املسلمني" حتت عنوان "حنوذاك الذي يعقده إىل جانب 
- 1شباب يف مواجهة التحّديات"، بالتعاون مع أسقفّية كانتربريي بلندن يف الفترة بني 

ة وترسيخ أسس املواطن م، هبدف تعزيز التعايش السلمّي2017 تشرين األّول/نوفمرب 2
 احلقيقّية وتفعيل دور الشباب يف صناعة املستقبل. 

 لدعم احلوار والتواصل احلضارّي رة مع اجلامعة العربّية ع مذكّ يتوق .7
رة مع جامعة الدول العربّية مذّك 2017آب  /أغسطس 2ع األزهر الشريف يف وّق

 لدعم احلوار والتواصل احلضارّي بني األمم ولنشر ثقافة اإلسالم الوسطي. 
حلوار والتواصل قة بدعم ارة التفاهم على تعاون اجلانبني يف اجملاالت املتعّلمذّك وتنّص

 احلضارّي، لترسيخ القيم اإلنسانّية واألخالقّية املشتركة. 
ق الطرفان جهودمها املشتركة يف جمال تصحيح صورة العرب ، على أن ينّسكما تنّص

واملسلمني يف وسائل اإلعالم العاملّية، وأن يتعاونا يف تنظيم املؤمترات والندوات وورش 
وارّية يف املوضوعات ذات االهتمام املشترك، فضال عن إعداد وتنفيذ العمل واللقاءات احل

 ة. دمشروعات مشتركة ووضع تصّور لتلك املشروعات وتنفيذها وفقا لترتيبات حمّد
  



 حنو ثقافة احلوار بني األديان

230 

 :احلوار مع أهل الكتاب
لقد حّث اإلسالم على احلوار مع اآلخر. وطفحت اآليات احلاّثة على التواصل واجملادلة. 

ا مع أفضل خلقه وهم املالئكة حول خلق آدم وتعليمه، كيف أدار اهلل حواًر منا القرانويعّل
ا من أسس دعوة خلقه وهو إبليس. لذا اعتمد احلوار أساًس وكيف أدار حواًرا آخر مع شّر

 اإلسالم اليت ال ميكن أن تستقيم دعوته بدونه. 
ى "أهل سّمأطلق عليهم مومل ينظر القرآن إىل املسيحّيني واليهود باعتبارهم أعداء له، بل 

َل الذًِّْكِر َفاْسَأُلوا َأهْ ﴿ هبم على مشركي العرب وحاججهم هبم، فقال تعاىل: الكتاب" واحتّج
. ويف الصراع الدائر بني الفرس والروم وقف املؤمنون بدعوة الرسول ﴾َتْعَلُموَن ُكنُتْم ال ِإن

 األكرم إىل جانب الروم ألّنهم أهل الكتاب. 
وأوجب القرآن على املسلم اإلميان بأنبياء بن إسرائيل. فاملسيح عند املسلمني هو كلمة 
اهلل وروحه، وموسى كليم اهلل. واخلالف بني املسلمني وبقّية أهل الكتاب مل يكن حول 
أصل اإلميان باهلل الواحد األحد وال حول الكتب السماوّية مثل التوراة واإلجنيل. وإّنما وقع 

 ف حول تفسري تلك الكتب وتأويل أخبارها. االختال
ا يف شرح دعوة اإلسالم لآلخرين وحّث على ذلك وقد جعل القرآن احلوار الراقي أساًس

 خاّصة يف التعامل مع أهل الكتاب. 
ة إحدامها على اجلدال مع غري املسلمني بصف اشتمل القرآن الكرمي على آيتني حتّث وقد

َلى َسِبيِل اْدُع إِ ﴿الثانية على اجلدال مع أهل الكتاب بتخصيص. قال تعاىل:  عاّمة، وحتثّ 
ْن َسِبيِلِه َربَِّك ِباحِلْكَمِة َوامَلْوِعَظِة احَلَسَنِة َوَجاِدهُلْم ِبالهِتي ِهَي َأْحَسن ِإنه َربََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَمْن َضله َع

ْحَسُن ِإاله الهِذيَن َواَل ُتَجاِدُلوا َأْهَل الِكَتاِب ِإاله ِبالهِتي ِهَي أَ ﴿: ، وقال تعاىل﴾َوُهَو َأْعَلُم ِبامُلْهَتِديَن
 . ﴾ُن َلُه ُمْسِلُمونحْ َظَلُموا ِمْنُهم َوُقوُلوا ءناَمنَّا ِبالهِذي ُأْنِزَل ِإَلْيَنا َوُأْنِزَل ِإَلْيُكْم َوِإَلُهَنا َوِإَلُهُكْم َواِحٌد َونَ 

حيني منهم يف أكثر من موضع من ي أهل الكتاب وحتديدا املسوقد مدح القرآن الكرمي
ِبَأنًَّ ِمْنُهْم  َوَلَتِجَدنًَّ َأْقَرَبُهْم َمَودًًَّة ِللًَِّذيَن آَمُنوا الًَِّذيَن َقاُلوا ِإنًَّا َنَصاَرى َذِلكَ ﴿ القرآن. قال تعاىل:

ت تعكس الظروف جاءت فيها شّدة، كان يتواآليات ال ﴾ِقسًِّيِسنيَ َوُرْهَباًنا َوَأنًَُّهمْ ال َيْسَتْكِبُروَن
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السياسّية واالجتماعّية لطبيعة القبائل العربّية اليت كانت تعيش يف القرن السابع امليالدي 
فسري ت املسلمني والتأليب عليهم دون أّي السّيما مع حتالف اليهود مع مشركي قريش ضدّ 

ا على املكانة االجتماعّية والسياسّية واالقتصادّية اليت كانوا حيظون بقدر ما كان خوًف إميايّن
 هبا. 

احلوار بني املسيحّيني واملسلمني بعد ذلك بصور شّتى: كاملراسلة، واملناقشة،  وقد استقّر
والالهوت( ني، )منا بذلك علما )الكالم( عند املسلمواملناظرة يف اجملالس، وتأليف الكتب. و

، منًوا ملحوًظا، ومل يوقف احلوار إاّل احلروب الصليبّية، مّث حروب االستعمار عند املسيحّيني
 الغريب. 

 :املسيحيون يف عيون األزهر الشريف .1
مل خيرج األزهر الشريف عرب تارخيه عن اخلّط الذي اهجه النيّب يف التعامل مع أهل 

 تاب. الكتاب. وقد طّور األزهر رؤيته يف تعزيز ثقافة احلوار مع أهل الك
اهلل  ا وال يقبلاس شومان وكيل األزهر الشريف أّن املسلم ال يكون مسلًميوضح عّب

إسالمه إالّ إذا آمن بالرساالت السماوّية السابقة على رسالة اإلسالم، وبالرسل اليت نزلت 
ْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل إِ  ُأنِزَل َعَلىٰ  َوَما ُأنِزَل َعَلْيَنا َوَما ُقْل آَمنًَّا ِباللًَّهِ ﴿هبا؛ حيث يقول تعاىل: 

 ُنَفرًُِّق َبْيَن َأَحٍد ِهْم الالنًَِّبيًُّوَن ِمن رًَّبًِّ ُموَسٰى َوِعيَسٰى وَ  ْسَباِط َوَما ُأوِتيَ َواألن  َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوبَ 
 . وأّن املسيحّيني أقرب أتباع الديانات إىل املسلمني. مّث إنّ ﴾مًِّْنُهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمونَ 

 دت عمليًّا من خالل بعض املواقف اليت أظهرت مدىالقة بني اإلسالم واملسيحّية توّطالع
بني املسلمني واملسيحّيني، واعتراف كلّ منهما باآلخر واحترامه ملعتقده،  التعايش السلميّ 

ومن ذلك: أّن املسيحّية كانت هي احلاضنة األوىل لإلسالم واملسلمني؛ حيث أذن النيّب 
 عليهم اإليذاء يف بداية الدعوة باهلجرة إىل ه وسلم( ألصحابه حني اشتدّ )صلى اهلل علي

ا مسيحّية منها وفد جنران، وروي أّنه أذن هلم بالصالة يف احلبشة. كما استقبل وفوًد
، وخاّصة ادة مارّية القبطّية. وأوصى املسلمني باألقباط خرًيج النيّب بالسيّ مسجده، وتزّو

 . "فتتحتم مصرا فاستوصوا بالقبط خريا، فإّن هلم ذمة ورمحاإذا ا"أقباط مصر، قائال: 
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ف حتمّية العالقة بني املسلمني واملسيحّيني، وأّن اختال خ يف الفكر األزهريّ وقد ترّس
 . املعتقد ال ينبغي أن يكون مانعا أو عائقا حيول دون التعايش السلمي

 :األزهر والفاتيكان .2

 2006 من عام يف سبتمرب الكاثوليكّية والعامل اإلسالميّ ت العالقات بني الكنيسة تدّن
م عندما ألقى البابا بندكت حماضرة يف جامعة أملانّية، أشار فيها ضمنيًّا إىل أّنه يعتقد أّن 

ر، العقالنّية. وأثار كالم البابا حينها استياء األزه سالم ينزع إىل العنف، ويفتقر إىلاإل
 األزهري لفترة عامني.  – ميد احلوار الفاتيكايننطاوي، بتجوقام الشيخ حمّمد ط

ًدا مطلع العام ف جمّدم، قبل أن يتوّق2008مّث استؤنف احلوار مرة أخرى يف عام 
، بعد تصريح آخر للبابا بندكت، تعليًقا على تفجري كنيسة القديسني يف 2011

ل اضطهاًدا  ميّثالتفجري، حيث طالب حبماية املسيحّيني يف مصر، مشرًيا إىل أنّ اإلسكندرية
اًل يف ب، تدّخللمسيحّيني يف الشرق األوسط، وهو ما رأى فيه شيخ األزهر أمحد الطيّ 

 الشؤون الداخلّية ملصر. 
ابا. يف ا على تصرحيات البوقد أعلنت مصر استدعاء سفريها لدى الفاتيكان احتجاجً 

شيخ األربعاء عقدت يف شرم الة العربّية االقتصادّية الثانية اليت ت القّمغضون ذلك تبّن
 يف شؤون الدول العربّية". وأّكد البيان أّن "محاية املواطنني ل خارجيّ تدّخ ا يدين "أيّ بياًن

 املسيحّيني يف العامل العريب هي مسؤولّية الدولة وحدها". 
م، استؤنف 2013ي البابا فرنسيس األّول رئاسة الكنيسة الكاثوليكّية يف وبعد توّل

أمحد  كتورالدّ ا مع تبادل املوفدين. وبعث اإلمام األكرب شيخ األزهر ا فشيًئيًئاحلوار ش
 ب بربقّية هتنئة باسم األزهر إىل البابا اجلديد. الطّي

وأعلن األزهر أّن عودة العالقات املقطوعة مع الفاتيكان رهٌن مبا يقّدمه من خطواٍت 
خابه، ما عكف البابا فرنسيس، منذ انتظهر احترام اإلسالم واملسلمني، فية ُتإجيابّية جادّ 

على حتسني العالقات بني األديان، وزار وفد من الفاتيكان القاهرة يف فرباير املاضي، 
 ب الفاتيكان. ت الدعوة ليزور الطّيوامتّد
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م، قام الرئيس عبد 2014تشرين الثاين من عام  /مّث يف الرابع والعشرين من نوفمرب
م، بزيارة للفاتيكان، 2014 حزيران /يونيو 8إىل السلطة يف اح السيسي بعد وصوله الفّت

يًئا فشيًئا. ويف واألزهر ش الفاتيكانتلبية لدعوة من البابا فرنسيس. واستؤنف احلوار بني 
حممود عزب مستشار شيخ األزهر يف مبادرة بني  الّدكتورم شارك 2014مارس 

 . احلديثة واالجتار بالبشرالطوائف إلطالق شبكة ملكافحة شّتى أشكال العبودّية 
خة ه بابا الفاتيكان دعوة إىل شيخ األزهر لزيارة الفاتيكان، وقالت مشيمثّ يف فرباير وّج

فق األزهر والفاتيكان على أمّهّية عقد لقاء مشترك بينهما األزهر يف بيان آنذاك: "اّت
لتصرحيات ا ف منذ سنوات بسبب بعضللترتيب لعودة احلوار بني اجلانبني، والذي توّق

 ر العالقة بني الطرفني". للبابا السابق، واليت أسهمت يف توّت
ب زيارة إىل الفاتيكان، هي األوىل يف التاريخ، أمحد الطّي الّدكتوربدأ شيخ األزهر 

م، التقى خالهلا بابا الفاتيكان فرنسيس، 2014أيار عام /يف الثاين والعشرين من مايو
الدعوة د على القيم املشتركة ور وبابا الفاتيكان، يؤكّ وصدر بيان مشترك من شيخ األزه

إىل إرساء السالم والتعايش يف العامل، وضرورة نبذ العنف والتطّرف، واإلعالن عن عودة 
حوار األديان، مبا يقوم على االحترام املتبادل، وإعالء روح التسامح واحملّبة بني مجيع 

 األديان. 
أ احلوار األّول الذي جرى يف األزهر الشريف سنوات بد 10وبعد قطيعة استمّرت 

 للحوار يف الفاتيكان.  ّيحبضور الكاردينال توران، رئيس اجمللس البابو
وقد أّكدت اللجنة املشتركة للحوار بني األزهر الشريف والكنيسة األسقفّية أنّ احلوار 

بدأ "لكم دينكم ا ملّقم كّل طرف لآلخر بعقيدته وفالعقائد، وإّنما يسّل بني األديان ال ميّس
ويل دين" مع املناقشة باحلكمة واملوعظة احلسنة إلعالء قيم احلّق والعدل والعلم والتقّدم 
والسالم العادل وترسيخ مبادئ املواطنة والعمل على رفعة شأن الوطن وحتقيق االزدهار 

 والتقّدم للشعوب. 
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يذا كنيسة األسقفّية تنفجنة املشتركة بني األزهر والللّ  ويأيت االجتماع الدورّي
م بقصر 2002يناير  30ساقفة كانتربري يف عة بني شيخ األزهر ورئيس ألالتفاقّية املوّق

 يهدف إىل التفاهم والتعايش سنويّ  المبث بلندن، باململكة املتحدة وهو لقاء دورّي
 والتعاون إلعالء القيم العليا املشتركة بني أهل األديان. 

 :السّنّيةاألزهر واملذاهب غري  .3
أقدم حماولة للتقريب بني املذاهب السّنّية والشيعّية داخل األزهر الشريف بدأت  لعّل

يف القرن التاسع عشر مع الشيخ حمّمد عبده الذي كان مييل إىل التقريب بني املذاهب 
مه مجال الدين األفغاين الذي كان يدعو إىل توحيد املذاهب اإلسالمّية. ًرا بشيخه ومعلّ تأّث
 ة "املنار" اليت كان حمّمد رشيد رضا يفتح صفحاهتا لشّتى املذاهب اإلسالمّية. جاءت جملّ  مّث

وقد سبق مرحلة التقريب مراسالت جرت بني اإلمام اخلامس والعشرين لألزهر 
( م. واملرجعّية الشيعّية اللبنانّية السيد عبد 1916-1832الشريف سليم البشري )

( م. واليت سّطرها األخري يف كتاب له 1957-1873احلسني شرف الدين املوسوي )
كني من دار محل اسم " املراجعات". وقد أثار الكتاب جداًل السّيما مع وجود مشّك

 ة ما تضّمن من مراسالت بني الرجلني. األزهر حول صحّ 
مّث يف أربعينّيات القرن املاضي جتّدد احلوار بني األزهر الشريف مبصر وبني بعض 

ا يف تأسيس "دار التقريب بني املذاهب ني، وكان ذلك سبًبة اإليرانّيمراجع الشيع
 اإلسالمّية". 
دت فكرة التقارب وتابعت تقّدمها احلذر إىل أن مّت تأسيس "دار التقريب" وقد توّط

از ب باإلمام األكرب، حول جومّث تبعتها فتوى الشيخ حممود شلتوت، وهو أّول من لقّ 
 إلمامّية. د على مذهب الشيعة االتعّب

عصبّية بغري صوا من ال"ينبغي للمسلمني أن يعرفوا ذلك وأن يتخلّ  ويقول شلتوت يف هذا:
نة فما كان من دين اهلل وما كانت شريعته تابعة ملذهب أو مقصورة على احلّق ملذاهب معيّ 
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قليدهم تمذهب فالكّل جمتهدون ومقبلون عند اهلل تعاىل جيوز ملن ليس أهال للنظر واالجتهاد 
 . رونه يف فقههم، وال فرق يف ذلك بني العبادات واملعامالت"والعمل مبا يقرّ 

إصدار املوسوعة الفقهّية معتمدة على املذاهب اإلسالمّية الثمانّية، وهي  ويف عهده مّت
  .اجلعفري والزيدي واإلباضي والظاهري، باإلضافة للمذاهب السّنّية األربعة املشهورة

م على يد عدد من العلماء  1947ر التقريب بني املذاهب" يف سنة وقد تأّسست "دا
يف القاهرة وكان من أبرزهم الشيخ حممود شلتوت شيخ اجلامع األزهر، والشيخ حمّمد 
تقي القّمي نائًبا عن آية اهلل بروجردي. وأصدرت الدار جملة رسالة اإلسالم اليت صدر 

الصدور حّتى وصلت إىل العدد ستني م، واستمّرت يف 1949العدد األّول منها سنة 
على خلفّية قيام الثورة  1979م. وقد أغلقت الدار عام 1972الذي صدر سنة 
 . اإلسالمّية يف إيران

م، حيث يقول رئيس 2006قبل أن يستأنف األزهر الشريف إعادة تفعيلها عام 
 ةبني أبناء امللّ "إّن هذه الدار مهّمتها رأب الصدع والتقريب الدار الشيخ حممود عاشور: 

ت عالقار صفو ال، وإّن هذه اخلالفات ال تعكّ الواحدة ألّن اخلالف بني السّنة والشيعة فقهيّ 
ليس يف الثوابت. حنن مًعا نؤمن باهلل الواحد وبالقرآن  وحنن خنتلف يف بعض األمور ولكن

تأجيل،  حيتمل الًدا أّن احلوار بني السّنة والشيعة أمر المؤكّ  )ص(وبالقبلة وبالرسول حمّمد 
عن  فضرورة فلماذا نتوقّ  املسيحيّ  – ا نؤمن بأّن احلوار اإلسالميّ وأشار إىل أّنه: "إذا كنّ 

 احلوار مع إخوتنا الشيعة"؟
ّيع: تني حكمت العالقة بني األزهر والتشويرى بعض الباحثني أّن مرحلتني رئيسّي

. تلتها نا عشرّياالث ملذهب اجلعفرّياملرحلة األوىل بدأت بالتقريب بني املذاهب السّنّية وا
 املرحلة الثانية أي مرحلة التنافس على املرجعّية اإلسالمّية. 

يف املواقف  مة التأزّ وال تعترب حال التقريب اليوم على خري ما يرام نتيجة تزايد حّد
السياسّية بني القوى املتصارعة واملتنافسة على قيادة الشرق األوسط من ناحية ومتثيل 
 املرجعّية العليا للمسلمني يف العامل. وتبًعا لتبعّية األزهر سياسيًّا للموقف املصري الرمسّي
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اماًل سمت بالتذبذب مع ما يشبه جتميًدا كفإّن مواقف اإلمام أمحد الطّيب جتاه الشيعة اّت
 لعمل دار التقريب. 

دعوة  ةبيوقد سبقه يف هذا املوقف شيخ األزهر حمّمد سيد طنطاوي، الذي رفض تل
اًل م، معّل2009حلضور مؤمتر يف طهران عن أمّهّية احلوار بني املذاهب اإلسالمّية عام 

ئّمة بني مصر وإيران وتوّتر العالقات مع حزب اهلل بعد اذلك بالظروف السياسّية الق
تعامل بني األزهر  م، ومعلنا عن وقف أيّ 2009القبض على خلّية للحزب يف مصر عام 

  فاقات املربمة بني األزهر ورجال دين شيعة.االّت وإيران وجتميد
املنسجمني  ه الوّهايّب أورين بالتوّجا من علماء األزهر املتأّثا كبرًيومن املعلوم أّن قطاعً 

يعة عملّية تقريب بني السّنة والش ا ما يرفضون أّيمع املوقف السياسي الرمسي غالًب
لنشر املذاهب  استغالاًل سياسيًّا إيرانيًّس لطبيعة التقريب ويرون فيه اوينظرون بتوّج

 الشيعّية يف اجملتمع املصري. 
ا من علماء األزهر بصفة غري رمسّية عدًد وكان جلبهة علماء األزهر وهي رابطة تضمّ 

 ا جتاه انفتاح مشيخة األزهر على املذهب الشيعّي. ًدمن قبل مشيخة األزهر موقًفا متشّد
 ة التطّرف وتعزيز ثقافة احلوار"حكماء الشرق والغرب" ملواجه

ومّد جسور التعاون بني الشرق والغرب، وترسيخ السالم بني  من أجل التعايش السلميّ 
 2015ب بالتعاون مع "جملس حكماء املسلمني" عام الناس، أطلق شيخ األزهر أمحد الطّي

بني الشرق والغرب. وقد انعقد حّتى كتابة هذه السطور مخس  م مبادرة لعقد حوار دوريّ 
 . جوالت من احلوار العامليّ 

م، مبدينة فلورنسا بإيطاليا، 2015بدأت اجلولة األوىل يف الثامن من يونيو/حزيران عام 
ين رجسور التعايش، مبشاركة خنبة املفّك معلنة انطالق احلوار العاملي، وبداية التعاون ومّد

لدين وعلماء االجتماع من العامل العريب واإلسالمي ومن إيطاليا وفرنسا وأملانيا ورجال ا
 السبيل إىل وىل من احلوار: "الشرق والغرب.وإسبانيا وغريها. وكانت حماور اجلولة األ

 . العوملة"، و"رسالة الّشرق والغرب إىل العاَلِم امُلعاصر" التفاهِم"، و"العيش املشترك يف ظلّ 
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م، حتت شعار 2016لة الثانية يف العاصمة الفرنسّية باريس يف مايو/أيار عقدت اجلو
"حنو حوار حضارّي". وقد دعت هذه اجلولة إىل نظام عمل حمّدد حيكم عمل األئّمة والدعاة 
يف أوروبا، حيث "أبدى األزهر استعداده لتدريب األئّمة وعلماء الدين وفق املفاهيم البعيدة 

الدعاة لنشر الفكر والثقافة اإلسالمّية الصحيحة دون احنراف أو  هتعن التطّرف، كما وّج
مغالطة، وطالبت بتفعيل آلّيات اندماج املسلمني الفرنسيني يف جمتمعهم وكيفّية محاية الشباب 

بّية ي للحمالت الدعائّية للتنظيمات اإلرهامن خطر الفكر املتطّرف، وتكثيف جهود التصّد
 ل". على اإلنترنت ومواقع التواص

محد أم جبنيف، ودعا فيها الشيخ 2016عقدت اجلولة الثالثة يف سبتمرب/أيلول عام 
بوع العامل ة رمتكامل من أجل نشر السالم يف كاّف عاملّي ب إىل تدشني مشروع إنساينّ الطّي

 والتأكيد على قيم املواطنة والتعايش املشترك. ورفض كلّ أشكال التعّصب والتمييز العنصرّي
ين أو العرق أو اجلنس أو األصل، وتشجيع املبادرات الناجحة مثل "بيت العائلة" بسبب الد
 سه األزهر الشريف يف مصر. الذي أّس

 تشرين األّول/حدة اجلولة الرابعة يف نوفمربواستضافت أبو ظيب باإلمارات العربّية املّت
 قمّيموقع ر م. حيث دعا اجملتمعون "لبناء حوار جمتمعّي إسالمي مسيحي، وإنشاء2016

للتعريف باملبادرات املطروحة باالجتماع، وإقامة لقاءات شبابّية متبادلة لطاّلب اجلامعات 
، وبناء ةبني املسلمني واملسيحّيني، وإنتاج أفالم وثائقّية تربز جتارب التعايش التارخيّية املعاصر

 ألديان". سنوات لبحث أسس التعايش والتسامح يف ا 5ته برنامج أكادميي مشترك مّد
م حتت عنوان  2017أبريل/نيسان  26وانعقدت اجلولة اخلامسة يف القاهرة األربعاء 

"دور القادة الدينيني يف تفعيل مبادرات املواطنة والعيش املشترك" حيث حبث اجملتمعون 
آلّيات تفعيل مبادرات املواطنة والعيش املشترك، ودور القادة الدينيني يف نشر قيم التعايش 

 سامح. والت
 :ما حيول دون قيام األزهر الشريف بدوره



 حنو ثقافة احلوار بني األديان

238 

ا إاّل أّنها ال ا ووخفت أحياًند حيًنقة ومتتابعة تشّتض األزهر الشريف حلمالت منّسيتعّر
. فال اتنقطع. وتأيت هذه احلمالت من جهات خمتلفة وألغراض متنّوعة ومتضاربة أحياًن

هام شيخ األزهر بالتماهي مع السلطة باّت يقتصر األمر على حركات اإلسالم السياسّي
السياسّية على حنو كامل مبا خيالف اهج اإلسالم ورسالة األزهر الشريف بل تأيت اهلجمات 
أيضا من جهات علمانّية ليربالّية ويسارّية ألسباب أيديولوجّية بالدرجة األوىل، معتقدة أّن 

رى يف مؤّسسة األزهر مؤّسسة األزهر عقبة كأداء أمام جتديد الفكر الدين وتطويره. وت
ال تقوم  اتريد فرض وصاية رجال الدين على الدولة واجملتمع. ومحلة هؤالء غالًب كهنوتّية

 على أسس موضوعّية حمايدة. 
 اا أو تبًعًقوهناك قطاع اإلعالم املصري الذي غالبا ما يكون هجومه على األزهر منّس

احلكم يف البالد. واإلعالم هبجومه هذا ال  بني األزهر ومؤّسسة م املوقف السياسّيلتأّز
يستهدف تدمري األزهر وإلغاء دوره يف اجملتمع املصري بقدر ما يريده ذراعا للسلطة السياسّية 

ا الًبخذه. وهؤالء غتّت وخارجّي موقف داخلّي قائًما على دعمها وشورهتا ومساندهتا يف أيّ 
كون ، وما على املؤّسسات الدينّية إاّل أن تما يعتقدون أّن الدين يتبع السياسة وليس العكس

لرؤية السلطة يف إدارة الدولة واجملتمع. وهناك اجلمعّيات السلفّية اليت ألسباب عقائدّية  خادمًة
ه من اك بفتاويه إذا ما كانت تتعارض مع أدبّياهتا وما تتبّنحتاول النيل من األزهر، وتشّك

 أطروحات. 
  :نقد ملناهج األزهر

هناك نصوص تدرس يف مناهج األزهر تناقض مفاهيم الدولة احلديثة واملواطنة. والدعوة 
حلرق هذه الكتب أو منع تداوهلا كما يشري البعض ال يعن أّن هذه النصوص لن تعود 
موجودة ملن أراد الوصول إليها. املفتاح يكمن يف كيفّية قراءة هذه النصوص: هل بقراءة 

 فيها؟ هل تسمح بتفاسري متباينة؟ اقات اليت وضعتنقدّية أم ال؟ ما السي
قافة ث الفقه داخل األزهر يف حاجة مستدمية للتجديد ومواكبة ما نعيش، لكّن األهّم

. وطبيعة املخاَطب وحدود معرفته أهم من فكر املخاِطب املتلقي غري الناقد. السياق هو احملّك
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من خارج  ما هو يف الثقافة السائدة، اآلتية ي ليس يف مواجهة تديني الفضاء العاّم بقدرالتحّد
ىل كّل اختالف، إ األزهر، اليت حتّدد طبيعة هذا التديني، وحتديًدا يف مفاهيم تنظر بعني الشكّ 

 ناهيك بالفردّية واحلّرّية الشخصّية. 
 من أسباب مجود األزهر 

 فالتمازج مع التصّو .1
ابه. وكما هو معلوم فإّن ال خيفي األزهر الشريف احتفاءه بالتصّوف ومدح أصح

ز الفكر ص لصاحل بروغلب علماء األزهر هي التصّوف الذي بدأ يتقّلأالّسمة العاّمة على 
السلفّي الوّهايّب القادم من خارج مؤّسسة األزهر. وعلى الرغم من أّن التصّوف الراشد 

اة إاّل أّن يات احلالدعوة والصرب على ملّذ ل مشاقّ ي من نزعة اإلميان والصفاء وحتّميقّو
بعضهم يرى فيه بعًدا حيول دون تطّور األزهر فثّمة "متازج تارخيّي قد حدث بني األزهر 

مقابل  خ يف، ورسّ ى هذا التمازج إىل مجود العقل األزهرّيواملتصّوفة يف مصر. وقد أدّ 
 ذلك عوامل احملافظة والركون يف داخله". 

 :التجديد الدينّ  .2
اوالت بشأاها ا أّن املدإصدار وثيقته حول التجديد الدين علًم ؤ يفهم األزهر بالتلّكاتًُّ

ر بت الصحافة املصرّية أكثاستمّرت ألكثر من ثالث سنوات حّتى يومنا هذا. وقد سّر
ا ائًمتنسيق مفرداهتا إاّل أّن األزهر كان يرفض د ة نصوًصا ومواًدا من الوثيقة اليت مّتمن مرّ 

ش ات عرضت للنقاد مسوّدا أّنها جمّرًدا رمسيًّا مؤّكبه الصحافة نصًّأن يكون ما تسّر
عليها  مّ ل إىل إصدار الوثيقة املنتظرة مرهتن بانتظار اإلمجاع التار يف التوّصًعا أّن التأّخمتذّر

من قبل الفئات والشخصّيات املشاركة إىل جانب األزهر وعلمائه يف الوثيقة. ويف حوار 
ّن ر املصري وأحد املناقشني للوثيقة أقد واملفّكلصحيفة األهرام جيزم صالح فضل النا

ة، مالوثيقة لن ترى النور ألّن هناك مجاعات حمافظة داخل جامع األزهر وهي مجاعة منّظ
، «ةالقوى احملافظ»اها بـ ا من مّسهمً نقد أو جتديد للخطاب الدين. "مّت وتعارض أّي
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شراسة  ألشّدا»لك القوى بـ ا تبالسبب يف عدم خروج تلك الوثيقة إىل النور، وواصًف
 «. اواألكثر متاسًك

 :االرهتان للسلطة املصرّية .3
قة بينه ت العالر من الوصاية السياسّية منذ نشأته. وقد مّرن األزهر من التحّرمل يتمّك

فيها  طة. السِّمة العاّمةهها واعتقادها، مبراحل متخّبوبني السلطة احلاكمة، أّيا كان توّج
من قبل السلطة يف موقف األزهر وعمله وفتاويه. ومل تكن العالقة  املستمرّ ل هو التدّخ

بني الطرفني على ما يرام على الدوام، بل يشوهبا الشّد واجلذب، ومتّر بفترات من التوّتر 
 ا ما يقف اإلعالم بوجه األزهر حني ميتنع األخري عن اخلضوع التامّ الشديد، وغالًب

ب احلرج الشديد لألزهر ولدوره ا قد تسّبة اليت أحياًنوالكامل للتوّجهات السياسيّ 
 ولوظيفته عامليًّا. 

 لسياسّيل اومن التداعّيات اليت أّثرت على قّوة األزهر ودوره العاملي نتيجة التدّخ
فيه هو ضعف مؤّسسات األزهر وافتقاده للمرجعّية العاّمة لكامل املسلمني  املستمّر

يث يكون ا وتربويًّا وثقافيًّا حل اليت ينشط فيها دعويًّواضمحالل دوره العاملي يف الدو
عمله خارج مصر مرتبًطا دوًما بطبيعة العالقة بني النظام السياسي يف مصر والدولة 
املستضيفة لألزهر الشريف. فإذا ما كانت العالقة وّدّية بني البلدين نشط األزهر ومنح 

 التضييق عليه.  وصل حّدالعمل. وإذا ما ساءت العالقة ضعف دور األزهر و
ولكثرة التدّخل السياسي يف نشاطه، بات ينظر لألزهر الشريف عند خنب عربّية 

لى د. فهو ال ميلك القدرة عا من أذرع الدولة املصرّية يف التمّدوإسالمّية باعتباره ذراًع
توجيه السلطة السياسّية ووعظها والضغط عليها إذا ما حصل سوء إدارة وسوء استخدام 
لألمانة املمنوحة هلا من قبل الشعب، ومل يعد يكفي منه الصمت على االحنرافات السياسّية 

ليه ا ععلى قاعدة" السكوت عن قول احلّق خري من اخلوض يف الباطل" بل بات الزّم
 منح الغطاء الشرعي والكامل وغري املشروط ملا تريد أن متليه السلطة السياسّية. 
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السلطة تسعى إىل هتميش األزهر مىت ما وجدت األمر  ومن وجهة نظر هؤالء فإّن
ي ِصلة ذ قرار سياسّي يقتضي ذلك. فال هو يستأمر وال يستشار وال يستأذن يف أّي

باالستقرار والسلم األهلي داخليًّا ويف عالقة مصر اخلارجّية. وغالبا ما تلجأ السلطات 
ارضة اعمة أمام انتقادات املعإليه حينما تكون يف ورطة سياسّية أو حتتاج إىل فتاوى د

 السياسّية والدينّية للنظام السياسي. 
  :التوّسع السلفّي داخل مؤّسسات األزهر .4

 يف االعتقاد. وهو على خالف "احلسن األشعري يبأ"ريف منهج يتبّنى األزهر الش
لعربّية، ااب يف اجلزيرة مع العقيدة اليت أرسى قواعدها الشيخ حمّمد بن عبد الوهّ  جوهرّي
ترمجتها وجتسيدها بتأسيس اململكة العربّية السعودّية. وُيتهم الفكر السلفّي  واليت مّت

 ن. د يف أطروحته الدينّية، ومتقوقع، وضائق باحلوار املذهيبّ واحلوار الديالوّهايبّ بأّنه متشّد
 لقد وجد األزهر نفسه يف سنوات ما بعد اهلجرة اجلماعّية لقيادات وكوادر من

ني السادات ام الرئيساحلركات اإلسالمّية إىل دول اخلليج يف مرحلة ما بعد عبد الناصر، أّي
ب الوافدين غلأر ومبارك أمام انتشار واسع للفكر السلفّي الوّهايّب يف مصر. حيث تأّث

ّلف على نطاق اب وانتشر التسني إىل دول اخلليج بثقافة الشيخ حمّمد بن عبد الوّهاملصرّي
 سّيما بعد عودة هؤالء إىل جامعات مصر ومنها األزهر الشريف. واسع ال

ونتيجة للدعم املايّل اهلائل املقّدم رمسيًًّا للفكر الوّهايّب السلفّي، والحتضان اجلامعات 
عات رة، ولعملّيات اإلعارة ألساتذة اجلامالدينّية أمثال اجلامعة اإلسالمّية يف املدينة املنّو

اء من مصر إىل دول اخلليج، وتبعا لعملّية اإلغداق املايل الواسع ّرواخلطباء والدعاة والق
على هؤالء الوافدين واملعارين فقد تغلغل الفكر الوّهايّب السلفّي يف عموم مصر وانتشر 

والدعوة يف  يحّتى دخل مؤّسسات األزهر املختلفة. وقد أّثر على طبيعة التعليم والتلّق
ار الفكر السلفّي الوافد من دول اخلليج هتميش دور األزهر نفسه. وكان من شأن انتش

األزهر والتقليل من شأنه والتشكيك بصواب عقيدة علمائه األشعرّية أو سلوكّيات 
 أصحاهبا الصوفّية. 
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وال تعّد علمّيات اإلعارة واالستدعاء مقتصرة على السعودّية، بل راحت دول عربّية 
من األزهر الشريف إىل بلدااها للتدريس  أخرى مقتدرة يف اخلليج يف استدعاء علماء

 واخلطابة. 
وينقل صالح فضل، الناقد املصري وأحد املشاركني يف دراسة آلّيات التجديد الدين 

م، يف كتابه "وثائق األزهر ما 2014اليت كان يعمل عليها األزهر الشريف منذ عام 
ة السلفّية شعرّية وفكر املدرسظهر منها وما بطن" عن طبيعة العالقة بني األزهر بعقيدته األ

 إن عندنا القدرة على جماهبة هؤالء مبثل»والوّهابّية، عن شيخ األزهر أمحد الطّيب، قوله: 
ن ووسائلهم، مكتبة األزهر هبا أكثر من مائيت خمطوط لعلماء األزهر يف القرن املاضي، يرّد

ملمكن أن نطبع هذا هبا على حمّمد بن عبد الوّهاب، بل وصل األمر لتكفريه، ومن ا
عه على أبواب املساجد، ولكّن هذا ليس منهج األزهر، نريد أن جنمع الكّل حتت ونوّز

عباءة أهل السّنة، وليس هناك اآلن سلفّية حقيقّية، هناك وّهابّية، وهم حياولون هدم 
 «. األزهر، واهلل غالب على أمره

شخصّية يف مؤّسسة األزهر الشريف وهو  هام واضح من قبل أرفع وأهّمويف هذا اّت
ة ح وفًقا ملا ينقل عنه صالح فضل يف كتابه أّن السلفّيالشيخ أمحد الطّيب، الذي يصّر

اندثرت بعد هيمنة الفكر الوّهايّب العامل على هدم األزهر. وينقل عن شيخ األزهر يف 
يف حتدث املصريني ك لقاء جامع يضم عددا من املفكرين واملثقفني واألدباء واإلعالميني

ت لض األزهر له من حماوالت اختراق لفترات طويلة، و"كيف تسّلا تعرّ شيخ األزهر عّم
ار املستنري املأثور، فحاول بعض أنص إليه بعض الدعوات الغريبة عن طابعه الوسطّي

ارات السلفّية الوّهابّية جذب بعض شيوخه وإغرائهم بالتدّخل يف مناهجه عن طريق التّي
ف كتب العقائد األشعرّية، لتتوافق مع مبادئهم بالتواطؤ مع ورثة الناشرين القدامى، حتري

 وكيف تصّدى حبزم هلذه احملاوالت كي يعيد لألزهر طبيعته النقّية املعتدلة". 
تسريبه يف الكتاب، ما أصدره "املؤمتر العاملي لعلماء املسلمني"  ة ما متّ ويؤّكد صّح

-25سّنة" الذي عقد يف العاصمة الشيشانّية غروزين يف حتت عنوان " من هم أهل ال
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إىل جانب شيخ اجلامع األزهر اإلمام أمحد  م. والذي ضّم2016آب  /أغسطس 27
الطّيب عددا من العلماء الصوفيني واألشاعرة. فقد استثىن من املؤمتر علماء السعودّية 

ة السعودّية عن اململكة العربّيقاطبة وهو ما اعترب يف حينه خطوة لسحب املرجعّية السّنّية 
 عوإخراج السلفّية من دائرة أهل السّنة، حيث جاء يف الوثيقة اخلتامّية للمؤمتر الذي وّق

عليها العلماء اجملتمعون مبن فيهم شيخ األزهر أمحد الطّيب قبل أن يتراجع عن ذلك فيما 
دّية ألشاعرة واملاتريهت له: "أهل السّنة واجلماعة هم ابعد حتت ضغط احلمالت اليت وّج

ل املذاهب األربعة احلنفّية واملالكّية أهومنهم أهل احلديث املفوضة ففي االعتقاد و
على مسلك  ا وتزكيةا وخلًقل التصّوف الصايف علًمأهوالشافعّية واحلنابلة يف الفقه و

 اإلمام اجلنيد وأمثاله. " 
 :الشيخ أمحد الطّيب وجملس حكماء املسلمني

ـ "ا، ا مؤّسًسألزهر أمحد الطّيب عضًويعترب شيخ ا ه جملس حكماء املسلمني". وهو يرأسل
يف دورته احلالّية. وعلى الرغم من أّن رسالة جملس حكماء املسلمني كما يقول القائمون 
عليه هتدف إىل حتقيق السالم ونشر التعايش وحماربة الطائفّية إاّل أّن قطاعا كبرًيا من العلماء 

 يرونه أنشئ ألجندات بعيدة عن رسالته مثل تعزيز نفوذ الدولة املضيفة له والترويجرين واملفّك
 حاد العاملي لعلماء املسلمني" الذي تأّسس يفألطروحاهتا يف املنطقة والعامل ومواجهة "االّت

سه الشيخ يوسف القرضاوي، ا له، ويترأّ خذ من قطر مقرًًّم. واّت2004يوليو/متوز  11
ن املذاهب ة لعلماء املسلمني ملعلماء املسلمني" أكرب مظّل حاد العاملّياالّتحيث كان يعترب " 

 م. 2011إىل حني اندالع االنتفاضات يف العامل العريب عام  املختلفة على املستوى العامليّ 
حاد" بأّنه ذراع للدولة الراعية له وحمرض على الثورات السّيما بعد مواقف هم "االّتفقد اتًُّ

القرضاوي السياسّية يف ليبيا وسوريا، األمر الذي أحدث شرخا هائال يف الشيخ يوسف 
االحتاد، وأخرج منه علماء من دول عربّية وإسالمّية تبعا للموقف السياسي للدول اليت 

 ينتمون إليها. 
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ة من ر"االحتاد العاملي"، ومتضّر ـتلقفت دول عربّية على خصومة مع الدولة الراعية ل
ة وسط باملؤّسسة اجلديد فأنشأت "جملس حكماء املسلمني". ومل يكن ليعتّدمواقف علمائه، 

صطفافات اإلقليمّية والدولّية لو مل يكن على رأسه قامة علمائّية من أمثال اإلمام األكرب اال
عاقل أو مراقب الدور والوظيفة  جلامع األزهر الشيخ أمحد الطّيب. وال خيفى على أيّ 

وأّنه يف حقيقته ليس إاّل غطاء وحاجة سياسّية أكثر منها دينّية يف السياسّية هلذا اجمللس. 
 صراع الدول ونشوء األحالف السياسّية. 

يخ أّن وجود ش أّيا ما كان التقدير لطبيعة ودور "جملس حكماء املسلمني" فإّني أظنّ 
سة سّ األزهر أمحد الطّيب فيه إىل جانب صفته "اإلمام األكرب ملشيخة األزهر" قد يضعف مؤ

األزهر نفسها، وال يقّويها. وقد يقضي على دور األزهر خارج مصر، حيث كان األجدر 
بالشيخ أمحد الطّيب أن ينأى باألزهر الشريف قدر املستطاع عن املؤّسسات اليت يظن أّن 
هلا طابًعا وظيفيًًّا سياسيًًّا، طاملا أّن األزهر قادر حبجمه ودوره ومكانته أن حيّقق كامل أهدافه 

 ب حساسّية هنا وهناك. جهة قد تسّب ون الركون أليّ د
 اخلامتة

ّن األزهر ا وحديًثا، أاته املنشورة ولكتب علمائه قدمًيبّييدرك املتابع لنشاط األزهر وأد
ور واسع وحمترم يف ا، ويتمّيز حبضا عريًقع وال يزال، مبصداقّية علمّية رصينة، وميلك تارخًيمتّت

سلمني إن مل واإلسالمي. حّتى إّنه يعترب من املرجعّيات األساسّية لإلسالم واملالعاملني العريب 
 يكن املرجعّية األوىل، أقّله على صعيد املذاهب السّنّية. 

ما يقّدمه األزهر من فتاوى، وما يطرحه من أفكار، وما حيمله من مبادئ ورؤى دينّية، 
يعة ولطب طبيعة اإلسالم من ناحيةحتوز على نسب عالية من النضوج والفهم واإلدراك ل

اصد غلب ما يصدر عنه يوائم بني مقأا من ناحية أخرى. فة حاليًّئمااجملتمعات البشرّية الق
ومرتكزات اإلسالم األساسّية وما اهتدت إليه اجلهود العاملّية عرب شرائعها ووصاياها يف تعزيز 

 إنسانّية اإلنسان وتقدير حقوقه وحاجّياته. 
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عن الفاتيكان يف العمل احلثيث على نشر ثقافة السالم واحلوار  ال يقّل إّن األزهر
عوب ة الصراعات بني الشاملشاكل والتخفيف من حّد اء يف حلّ واالحتكام إىل احلوار البّن

شامخ ل فيما حيمله هذا اجلامع الواألمم باسم الدين. وحاجة العامل اليوم لألزهر الشريف تتمّث
لم واحترام، من أجل الوقوف يف وجه التطّرف والعنف، ولوقف من قدرة وطاقة وسعة ع

 ضت على أهله. هت اإلسالم وحّراختطاف اإلسالم على يد مجاعات قد شّو
د دوره الذي اكتسبه عرب قرون يف العاملني العريب إّن أكثر من يسيء لألزهر ودوره ويهّد

روف اليت الظ قديري يف ظلّ له. وال حيتاج األزهر يف ت واإلسالمي هو التوظيف السياسّي
نعيشها اليوم ألكثر من رفع اليد السياسّية عنه وعدم التدّخل يف شؤونه، والكّف عن توظيفه 
يف الصراعات السياسّية داخليًّا وخارجيًّا. إذ ال شيء أقدر على إطالق يد األزهر يف دعوته 

ضايا اليت مواقفه يف الق ا ميارس سيادته على نفسه ويبدي رأيه ويظهرورسالته من تركه حرًًّ
املسلم وغري املسلم يف مصر والعامل. وإذا ما استمّرت السلطة السياسّية يف ممارسة  متّس

نفوذها الظاهر واخلفي على األزهر وعلمائه واعتباره ذراًعا خيدم مصاحلها الداخلّية 
ماعّية ستضمحل ة واالجتواخلارجّية، فإّن فعالّية األزهر الدينّية والروحّية والثقافّية والفكرّي

بح ى له من رصيد وقيمة يف نفوس املسلمني يف العامل، وسيصا، وسيخسر ما تبقّ ًئشيئا فشي
من العسري عليه التأثري أو احلّد من نشر ثقافة التكفري والتخوين واإلرهاب والتطّرف اليت 

 تغزو العامل اليوم واليت تقابلها ظاهرة "اإلسالموفوبيا". 
ه واليت تضيق لة إىل أروقتب على األزهر الشريف مكافحة األفكار املتسّليتوجّ يف املقابل، 

اليت  ن نفسه من املغرّيات املادّية واملعنوّيةا ودينيًًّا. وأن حيّصا باآلخر املخالف مذهبيًّذرًع
تغدق على علمائه وأساتذته من قبل جهات خارج مصر هبدف توظيفه لصاحل أجنداهتا 

 لوجّية البعيدة كّل البعد عن رسالة األزهر ومنهجه. السياسّية واإليديو
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  مقاربة مسيحّية مشرقّية
 بورفرييوس جرجي الّدكتوراألب 

 ة تنشئ اإلنساندينّي إىل تربيةطّلع يف لبناننا نتوحنن لقاء وجتّذر. وانتماء  الوطن مساحة
قناعة  صقلالسبيل ل انهدمت وفلسفة تربوّية مشولّيةتعليمّية  مقاربةثقافة احلوار. نتطّلع إىل على 

، عرب لقاء ره يف األرضوجتّذ هوّيتهق ياآلخر وإىل حتقنفتاح على اجته إىل االحباإلنسان 
 الوجوه وانفتاح القلوب. 

 سَ سَّملا َأالدين يف بالدنا لطا أنه وظروٍف راهنة،  األيامِ صروف  ينسى البعُض، نتيجةَ قد و
، فكان اجملال األرحب للخلق واإلبداع بناء احلضارات املتالحقة وتراكم اخلربات فيهال

 واستلهام اجلمال يف اللغة والفّن والعطاء العلمّي والتعارف واالنطالق حنو اآلخر. 
فكرّية والثقافّية نا الاالنفتاح الدين يف بالدنا أسهم إىل حّد بعيد يف بناء هوّية جمتمعات

واحلضارّية، فخِبرنا يف تارخينا صفحاٍت منريًة يف جتسيد املواطنة واالنفتاح، ويف احتضان 
 اآلخر والتعّلم منه وتبادل اخلربات والرؤى. 

أّما التعّصب املذهيّب، الذي فرض سطوته على العالقات بني الناس يف جمتمعات تكتنفها 
إاّل النتيجُة لثقافة انطواِء املرء على ذاته، سواء أكانت الذات  املخاوف الطائفّية، فما هو

الفردّية أم الذات اجلماعّية، أي استسالم اإلنسان لألنانّية اليت هي أٌم لكّل خطيئة وشّر. 
واخلطيئة يف عرف آباء الكنيسة املشرقّية هي حّب الذات. هذا االنغالق وما يستتبعه من 

ّس باآلخر الذي هو قرييب يف املواطنة والعيش الكرمي، وانعداِم احلّس احل انعدامانعدامٍ للحّس، 
 باإلله الذي ينتظر من اإلنسان كّل خري وصالح وعطاء. 

وىل الفرق بني التربية املذهبّية الطائفّية، إن صّح التعبري، والتربية الدينّية البناءة، شاسع. األ
عه ن فضائل اآلخر وعن غىن خربة العيش مبرجمة لعقول أبنائنا وقلوهبم؛ حجٌب ألنظارهم ع

واالنفتاح عليه. هي أشبه بإيديولوجّية دينّية تقولب الذهنّيات حبيث ال يعود الفكر يقوى 
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على االنفتاح والتحرُّك واإلبداع. هي تزكية لفردّية متقلِقلة ُتحصِّن شعوًرا كامًنا بعدم 
 على رفض اآلخر.  األمان، عرب االنغالق االجتماعّي والتكّتل املتأّسس

أّما التربية الدينّية املسؤولة البّناءة، واليت هي مهّمتنا ومسؤولّيتنا يف املؤّسسات الدينّية، 
فهي نشٌر لثقافة التآلف واالنفتاح واحلوار. هي استلهاٌم لكّل ما يف إمياننا من خرٍي وبرٍّ من 

لدين يف لواسعة اليت يقّدمها لنا اأجل بناء الوطن وصون املواطنة. هي تبياٌن ملساحة التالقي ا
نصوصه التأسيسّية، ويف املواقف التارخيّية النبيلة، والوجوِه البهّية اليت سّطرت تراًثا من 

وهي وعي ناضٌج جلروح التاريخ حيث كان العطاء اخلالق. ، والتآخيالتعارف والتعاضد 
 أهبى.  لعمِل من أجل مستقبلوأخطائه من أجل وخّطي ُعقد املاضي، واالعتبار، والتطّلِع، وا

َلى الطهِريِق، َذا الزَّاِرعُ َقدْ َخَرجَ ِلَيْزَرَع، َوِفيَما ُهوَ َيْزَرعُ َسَقطَ َبْعضٌ عَ  ُهوَ "جاء يف إجنيل مّتى: 
ْرَبٌة َكِثرَيٌة، َفَنَبَت تُ َفَجاءنِت الطُُّيوُر َوَأَكَلْتُه. َوَسَقَط آَخُر َعَلى األنَماِكِن امُلْحِجَرِة، َحْيُث َلْم َتُكْن َلُه 

. َحااًل ِإْذ َلْم َيُكْن َلُه ُعْمُق َأْرٍض. َولِكْن َلمَّا َأْشَرَقِت الشَّْمُس اْحَتَرَق، َوِإْذ َلْم َيُكْن َلُه َأْصٌل َجفَّ 
ِة َفَأْعَطى َثَمًرا، دَ َوَسَقَط آَخُر َعَلى الشَّْوِك، َفَطَلَع الشَّْوُك َوَخَنَقُه. َوَسَقَط آَخُر َعَلى األنْرِض اجَليِّ 

  .1"َبْعٌض ِمَئًة َوآَخُر ِستِّنَي َوآَخُر َثاَلِثنيَ 
 األرض املزروعة هي قلوب أبنائنا، فكيف لنا أن نستصلحها لكي تأيت بالثمر املرجو؟ 

كيف جنعل منها حديقَة أزهاٍر عطرًة أو بستان أشجاٍر وارفٍة مثمرة، ال حقاًل للشوك 
 والعّليق؟ 

د أبناءنا على وخّطي حواجِز التموضع الراهن من أجل االرتقاء إىل مسّو الدين كيف نساع
 واالنفتاح على آفاقه الرحبة؟ 

لوب، خذ عيًنا نّيرًة فتطمئّن بذكر اهلل القكيف ندّرب حواس األجيال اجلديدة حبيث تّت
 ويضحى الوطن موضًعا للتعارف واحلوار والبنيان واإلبداع؟ 

 ملقاٌة على عاتِق كلِّ من له باع يف التربية الدينّية.  هذه مسؤولّية جسيمةٌ 

                                                           
 (.8 – 3: 13)مىت  1
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وعلى هذا األساس نبن عملنا يف معهد القديس يوحنا الدمشقي الالهويت يف جامعة 
بول اآلخر يف ق يف االنفتاح، مدرسًة البلمند. نسعى على الدوام لكي يبقى معهدنا مدرسًة

 حنوه والتعّلم منه، وبناء اجلسور بني الناسته واختالفه، ويف مّد يد التعاون على غريّي
د احلوارات اليت ال مَتلُّ وال تنثن أمام ُعَقد التاريخ واجلماعات، والفرح باآلخرين، وتعّه

 صعوبات التواصل وإساءة الفهم. أمام واملاضي و
لفتح قلوبنا لآلخر وللولوج إىل قلوب إخوتنا يف كّل ناحية وصوب  مسعى مستمرّ  عمُلنا

 . نسان املؤمنة اإلمس هي أجل التقارب والبنيان وإرضاء من عّلم أّن احملّبة وحدهامن 
ولكن نبقى حباجة على املستوى الوطن األمشل إىل إطالق ُورش حوارٍ تربويّ متّهد للعمل 
 على جتديد مناهجنا التعليمّية الدينّية ومقارباتنا التربوّية، حبيث ُنربز قيمة اإلنسان، غاية الدين

واإلميان؛ وقيمَة الوطِن، من حيث هو اإلطاِر األكثِر رسوًخا للمحافظة على إمياننا باهلل تعاىل 
 وبقيمنا السامية. 

ال بدّ لنا، وهذا ما أرجوه من لقائنا اليوم، من أن نأخذ مبادرات عملّية ال نظرّية فحسب، 
تزكية ثقافة  ون من أجلتفتح لنا الباب الرحب على العمل التربوّي الوطّن املشترك والتعا

 احلوار والتالقي على خري اإلنسان يف هذا الوطن وحميطه العريّب واملشرقي األوسع. 
اإلنسان هو أمثن ما يصونه الدين. وما العقيدة واألخالق إاّل نرباًسا لالرتقاء باإلنسانّية 

 إىل سواء السبيل والتآخي والعيش الكرمي. 
قبول اآلخر كما هو، واالنطالق حنوه باحترام كبري، وصون كرامته، لطاملا كانت من 
شيم أجدادنا وآبائنا الذين استلهموا الكتب وأحّبوا األرض والوطن. فلنجّدد العهد، عهد 

 وتنّعمهم بثقافة احلوار واملواطنة والسالمأجدادنا وآبائنا، ولنعمل مًعا من أجل خري أبنائنا 
احلقيقّي الذي هو عطّية من اهلل يتلّقفها اإلنسان يف التربية الدينّية السوّية.
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 دور املؤّسسات التعليمّية
 سليم دّكاش الّدكتوراألب 

لتقّدم العلوم  للجمعّية اللبنانّية القّيمني على هذا املؤمتر اهلامّ أوّد بدايًة أن أوّجه الشكر إىل 
بشخص رئيسها الربوفسور نعيم عوين وجامعة املعارف بشخص رئيسها الربوفسور علي 

 عالء الدين. 
فالدعوة للمشاركة يف هذا املؤمتر ال ُتختصر يف إلقاء بعض احملاضرات أو اإلدالء ببعض 

جلامعات لبنان وملؤّسساته التعليمّية األخرى أن تضطلع بدورها يف األفكار بل إّنها دعوة 
محل قضّية هلا أمهّيتها القصوى يف اجملال اللبناين، أال وهي قضّية العيش املشترك بني خمتلف 
مواطنيه وجمموعاته. فهذا العيش املشترك قائم على ميثاق عقد مشترك بني إرادات هو مثرة 

طالًقا من ذلك، فإّن هذا االختيار له أثره يف احلوار بني األديان على حوار بني اللبنانّيني وان
 املستوى العاملي. 

والثقافات، وهذه  اروبولوجياألنتفلبنان معروف بتعّددّيته الدينّية، وذلك ال خيفى عن علم 
ة، ّيالتعّددّية من شأاها أن تكون مصدر غىن وقّوة على املستويات االجتماعّية والثقافّية والروح

حكًرا  مشترك. ومبا أّن هذه التعّددّية ليست إن حتّولت هذه التعّددّية إىل صالبة عيش وطّن
على الواقع اللبناين بل جتاوزته لتصبح حالة شبه عاملّية، فإّن مهّمة اجلامعة اليوم، وأكثر من 

وال حيوم مضى، هي يف التحاور مع هذا اجملتمع والتفكري يف شؤونه وشجونه ومنها أ أيّ 
الدين وموقعه يف النظام التعّددّي. وكذلك من مهّمات اجلامعة أن تبحث كيف يستطيع 
الدين أن يتكّيف مع املتغّيرات التكنولوجّية واإليكولوجّية والسياسّية واالجتماعّية وكذلك 
 كيف يستطيع أن يكون حامل قضايا العدالة واحلّرّية والسالم والتنمية والتطّور والثقة بالذات

وباآلخرين بدل أن يكون موضع تساؤل وشّك وريبة واّتهام بأّنه ُيثري البلبلة والعنف واهلدم 
 والدمار. 
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من هذا املنظور، إّن التاريخ اجلامعي اللبناين يبّين أّن اجلامعة ال ومل تكن جزيرة منكفئة 
ضاري ري واحلعلى ذاهتا ومنغلقة عن حميطها بل إّنها كانت وال تزال االمتداد الروحي والبش

"إّن األوطان صنعتها يف العادة احلروب والبطوالت  أحدهم:جملتمعها ولتارخيها. قال 
واألحداث املختلفة املفرحة واحملزنة. أّما لبنان، هذا الوطن الصغري جبغرافّيته، الكبري برسالته، 

(. 2016إّنما صنعته مؤّسسات تربوّية من هنا ومن هناك" )جهاد الزين، جريدة النهار، 
وأقول إّن هذه املؤّسسات أكانت مدرسّية أم جامعّية أم قدمية قدم هذا البلد أو حديثة، هي 

ا الدور األساسي ال حبماية التعّددّية فحسب، بل إّن م أّن عليها أن تكون واعية أّن هلواعية أ
عزيز معىن تمهّمتها اليوم تكمن يف استنباط الفكر اجلديد املتحّرر الذي من شأنه اإلسهام يف 

التعّددّية الدينّية والثقافّية، عرب تنمية ثقافة احلوار، ال أن تكون حمنة أو نقمة بل باألحرى 
نعمة ومصدر خري على األوطان واملواطنني. وتستطيع اجلامعة، بوجه خاّص من خالل 

افة قرساالهتا الثالث، التعليم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع، أن تكون ريادّية يف تنمية ث
 احلوار الدين وما بني أهل األديان على الصعيد الفكري والتعليمي واالجتماعي. 

 مستوى الزمن على –يف هذا اجملال امسحوا يل بأن أعّرج قلياًل على اختبار طويل نسبيًّا 
قامت به جامعة القّديس يوسف يف بريوت يف جمال االّطالع بدورها يف جمال تنمية ثقافة  –

األديان وذلك على مستوى التجربة األكادميّية الفكرّية والعلمّية ملعهد الدراسات احلوار بني 
اإلسالمّية املسيحّية الذي حيتفل هذه السنة مبرور أربعني سنة على نشأته. فمع بداية احلرب 

، أدرك بعض اجلامعّيني )من مسيحّيني ومسلمني( وعلى رأسهم 1975يف لبنان يف العام 
ه من ابهشام نّش الّدكتورسطني دوبره التور من اجلامعة اليسوعّية واألب اليسوعي أوغ

يوسف إبش من اجلامعة األمريكّية واألب اندره سكرميا من رومانيا  الّدكتورجامعة املقاصد و
وغريهم، أمّهّية التعارف املتبادل والتفاهم واملصاحلة واحلوار فقّرروا أن خيلقوا فسحة أكادميّية 

احد اآلخر و ملتبادل والدراسة األكادميّية اجلاّدة اليت من شأاها أن يعرف كلّ تؤّمن اإلصغاء ا
يف ماهّيته. إّنهم نظروا حوهلم فلم يروا سوى جهل الواحد لآلخر والُصور املنّمطة للواحد 

 1977عن جاره واألفكار املسبقة املقّزمة للناس بعضهم لبعض، فكان أن ولدت يف العام 
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المّية واملسيحّية حيث تطّورت مع الزمن حّتى أصبحت الدائرة، بقرار دائرة الدراسات اإلس
من جملس جامعة القّديس يوسف، معهد الدراسات اإلسالمّية املسيحّية الذي تابع نشاطاته 

حّتى أّيامنا هذه، فتعتربه اجلامعة حموًرا  1990و 1975طوال فترة احلرب يف لبنان بني 
ا املعهد اسّية يف خمّططها التربوي ويف رؤيتها املستقبلّية. وهذقطًبا استراتيجيًّا ومرجعّية أس

مهّمته األوىل ليست إدارة احلوار حبّد ذاته فحسب بل هتيئة الشروط الضرورّية عرب التعليم 
 واكتساب املفاهيم والتقنّيات واملهارات اليت جتعل من هذا احلوار ممارسة ناجحة. 

من عمل أكادميي ونشاط فكري نشأ على قاعدة صلبة  وال شّك أّن هذا املعهد وما ميّثله
هي جزء ال يتجّزأ من هوّية اجلامعة بصفتها يسوعّية ولبنانّية، وما تتضّمنه هذه اهلوّية من 
انفتاح على تراث أصيل من االنفتاح الثقايف والتجّذر يف البيئة الشرقّية والعربّية. يف هذا 

 :1975الثاين من شرعة اجلامعة اليت صيغت يف السنة  الصدد، تقول املاّدة الرابعة من اجلزء
ا "تضطلع جامعة القّديس يوسف مبهّمتها التعليمّية والبحثّية وفق الرؤية املسيحّية اليت اعتمدهت

تقنّية  إتقانومنذ تأسيسها. فال يقتصر الترّقي اإلنساين الذي ترمي إليه على اكتساب ثقافة 
ان وتتناول معىن إنس ة األساسّية اليت ُتْطَرح على ضمري كلّ معّينة، بل هو مفتوح على األسئل

ى الِقَيم الذي يسمو عل اهللاحلياة النهائي. وهذا االنفتاح الذي يقضي إىل االعتراف بوجود 
البشرّية كّلها وُيسبغ على احلياة كّل معناها ويضمن حّرّية اإلنسان من كّل َجْور، وجتدر 

 هو الذي جيّله الدستور اللبناين". بالذات  اهللاإلشارة إىل هذا 
"تستدعي هذه الرؤية احلّرّية الدينّية. وهي ال يترّتب عنها إًذا  أيًضا:وتقول هذه الشرعة 

أي التزام ذي طابع قانوين على أعضاء اهليئة اجلامعّية. وال يسعها من باٍب أوىل أن ترضى 
امعة من كّل من يشارك يف حياة اجل، إاّل أّنها تتطّلب متييز بينهم على أساس طائفّي بأّي

التزامه بتعزيز روح احلّرّية الشخصّية واالنفتاح على احلياة الروحّية. وإّن أعضاء العائالت 
الروحّية كّلها، اليت يشّكل تعّددها إحدى خصائص اجملتمع اللبناين املمّيزة مدعوون لإلسهام 

 يًرا متبادلني". مًعا يف عملّية التعزيز هذه، فيفترض ذلك معرفة وتقد
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ألمريكي اإنّ هذا النصّ يتجاوز حدود مسار بولونيا األكادميي املتمّثل بالنظام األورويب أو 
يتجاوز النزعة الليربالّية يف التعليم األكادميي الذي يكتفي  األرصدة وكذلك الحتساب

بتحديد ما على الطالب أن يكتسبه من كفايات ومهارات تتطابق ومتطّلبات السوق 
االقتصادّية. إّنه يتجاوز ذلك ليعطي للمكتسبات العلمّية واألدبّية معناها وليعمل على 
مساعدة الطالب على عدم االنغالق على املستوى املادّي والنفعي بل أن يكون أداة تفاعل 
جمتمعي من مهّماته بناء الذات املنفتحة على البعد الروحي الدين وكذلك على منظومة الِقَيم 

 ستوياهتا وتطوير اجملتمع حنو العدل والسالم والتآخي. م بكّل
من هذا النّص األساسي نستخرج أيًضا التوّجهات التالية: فالتوّجه األّول هو أّن املؤّسسة 

فاءات على أنّ مهّمتها األكادميّية ال تقتصر على اكتساب الك اجلامعّية تشّدد بطريقة استداللّية
واملهارات املهنّية وال على متّلك التقنّيات احلديثة واملتقّدمة يف خمتلف العلوم فقط بل إّنها 
مؤمتنة أيًضا على تطوير دروس ومناهج تقّدمها للطالب وتتناول قضايا الوجود اإلنساين 

شري واألسئلة اليت ُتطرح على الضمري والفكر والقلب مثل األساسّية من معىن الوجود الب
 التعّددّية والتنوُّع واحلّب وقيمة احلياة والكرامة والصداقة واألسرة والعطاء. 
ة الدينّية ضمن ّيوالتوّجه الثاين يكمن يف أنّ هذا النصّ التأسيسي يتحّدث عن وجوب احلّر

ك ليست جمااًل للضغط على اآلخرين دينيًّا أو السلواحَلَرم اجلامعي، أي أّن املساحة اجلامعّية 
أو حّتى  أو طائفّي بصورة أو بأخرى وال تسمح بالتمييز بني الطاّلب على أساس مذهيبّ 

إذ إّن املساحة اجلامعّية جتعل من األكادميّيني، أساتذًة وطاّلًبا، مواطنني جامعّيني مع  ديّن
تخّلون عن ممارستهم طقوسهم وشعائرهم الدينّية. أّنهم ال ينكرون دينهم وال مذهبهم وال ي

ّية مسؤولة ومرّتبة ومربّية على تقدير اآلخر كما هو وعلى احترامه ّية هي حّرإّن هذه احلّر
 ّية اآلخرين. كما هو وعلى إعالء شأن كرامته، بشرط أن حيترم حّر

أّما التوّجه الثالث فهو الدعوة صراحة إىل اعتبار تعزيز العيش املشترك من ضمن التعّددّية 
االجتماعّية والدينّية وقضّية فكرّية جامعّية، خصوًصا على املستوى اللبناين وألنّ هذه التعّددّية 
هي َخصيصة من خصائص اجملتمع اللبناين. وذلك يعن أّن على اجلامعة اإلسهام عرب 
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لدراسات واألحباث وكذلك عرب الدروس والربامج على أن تويف ثقافة احلوار والتثقيف على ا
احلوار الدين حّقهما، فتعمل على تعزيز هذه الثقافة فكريًّا وعمليًّا وأن توّفر الوسائل اليت 
 اتنّمي هذه الثقافة. وكّل مّرة ال تقوم املؤّسسة التعليمّية، أكانت مدرسة أو جامعة، بدوره

يف هذا اجملال وخصوًصا املدارس واجلامعات ذات الطابع الدين والروحي، فإّنها ال تأخذ 
قضّية تنمية ثقافة احلوار على حممل اجلّد، وبالتايل تضعف هذه الثقافة وتتخّلى املؤّسسة 
التعليمّية عن واجبها يف ذلك ألّن عملّية التثقيف والتفكري يف تطوير هذه الثقافة وتعزيزها 

لى املستوى األكادميي ال بّد أن تكون مستمّرة مع كّل جيل جديد يأيت إىل اجلامعة ومع ع
جتماعّية وسياسّية تؤّثر على الدين وعلى احلوار نفسه كما هو حاصل مع اإلرهاب امتغّيرات 

 دال ألّنه حيمل العنف جواًبا على املشاكل العاملّية بل ألّنه يغّذي احلق ،وباسم الدين اهللباسم 
 ةاإلبراهيمّيوالكراهية باسم الدين والتصّورات املغلوطة عن الدين وخصوًصا األديان 

التوحيدّية اليت أصبحت مكسر عصا عند بعض املفّكرين يف علم األنتروبولوجيا الدينّية وعلم 
 السياسة. 

رج ضمن دفمن الربامج األكادميّية األساسّية املقترحة لتعزيز ثقافة احلوار بني األديان ما ين
إطار الكفاية التعليمّية اجلامعّية املرتبطة بتبّني موقٍف يعّزز موقف احلوار وبالتايل العيش 

جتماعي املشترك حيث أّن مهّمة هذا الربنامج هو اإلسهام يف أن يقبل األفراد بعضهم اال
ليت لديه ابعًضا باختالفاهتم الدينّية كمرحلة أوىل حيث يقوم الطالب بالتعّرف إىل التصّورات 

واألحكام  ارات سلبّية فيكتشف منشأها وأسباهبجتاه اآلخر وهي يف غالب األحيان تصّو
املسبقة اليت لديه على اآلخر. ويرمي هذا الربنامج الذي جيمع طاّلًبا من أديان ومذاهب 
متعّددة إىل مساعدة كّل طالب يف أن يدرك الفرق الكامن بني تصّوراته وبني احلقيقة 

مّث يقوم األستاذ أو املشرف على الربنامج بعد هذه احملّطة األّولّية بعرض موّسع مع  احلاضرة.
 ة التواصل بني الناس ومبادئ التواصل خصوًصا جوانبها األخالقّية قبلتطبيقات عملّية ملاهّي

أن يعرض لتقنّيات التواصل كوسيلة ملعرفة اآلخر وكيفّية العيش معه والتمّرس على هذا 
 العيش. 
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ملرحلة الثانية من هذا الربنامج تتناول التعريف املتبادل بالعقائد حيث يتعّرف الطالب ا
الذي فاعٌل يف الدين الذي يتكّلم عنه و وٌ ائّيني الذي هو عضخّصألعلى العقائد من فم أحد ا

هو عضو فيه. وهكذا فالطاّلب املشاركون يف الربنامج يتوّصلون إىل معرفة دينهم ودين 
أساتذة عندهم املعرفة العلمّية والعقائدّية كما حيّددها كّل دين من األديان وليس اآلخر من 

ة ّية والثقمن خالل نظرة الواحد من األديان إىل اآلخر. وهذا كّله جيري يف جّو من احلّر
املتبادلة حيث يدرك الطالب أّن العيش يف جمتمع تعّددي يؤسَّس على معرفة متبادلة لعقيدة 

 ن تصّور هذه العقيدة على ذوقه وحّتى من دون شيطنة هذه العقيدة وتزييفها. اآلخر من دو
ذات الطابع  النزاعات املرحلة الثالثة من هذا الربنامج تتناول عرض واكتساب تقنّيات حلّ 

ح عنصًرا على هذه التقنّيات ويتمّرس هبا ليصب حيث أّن الطالب يتدّرب بشكل عملّي الديّن
ط بل على مستوى اجملتمع ككّل فيقدر على التدّخل من أجل فّض بعض فاعاًل ال لنفسه فق

متحّواًل  اعيّ جتماالنزاعات وخصوًصا البسيطة منها اليت تتطّور أحياًنا لتصبح بؤرة نزاع 
أحياًنا إىل نزاع سياسّي. وما نستطيع اإلشارة إليه هو أّن بعض املشاكل اليت ُتطرح وهي يف 

ا من مشكلة ذات طابع دين إىل مشكلة سياسّية طائفّية، ظاهرها بسيطة تتحّول سريعً 
كحديث البعض عن الشعائر والعبادات بصورة سلبّية، مّما يثري الفريق اآلخر للحديث بشكل 
سليب عن ذلك الدين وعن شخصّيات دينّية مّما يتراكم ويتضّخم إن مل ُيعاجل سريًعا ويتحّول 

ذا ارج بدل أن تؤخذ كقضّية تربوّية وتعاجل على هإىل مشكلة طائفّية سياسّية ُتدار من اخل
 املستوى وحسب. 

لكن مسؤولّية املؤّسسة اجلامعّية، بوجه خاّص، ال تتوّقف عند التوعية وعند تغيري 
 خيّص األديان واحلوار بينها عرب برنامج أكادمييّ  فيماالسلوكّيات لدى األساتذة والطاّلب 

 ذلك إىل تنشئة كوادر فاعلة وريادّية يف خمتلف اجملاالت، معّين. إّن هذه املسؤولّية تتجاوز
وخصوًصا مبا خيّص العالقات اإلسالمّية املسيحّية، وذلك هبدف تعزيز إدارة الدميوقراطّية 
للتعّددّية الثقافّية والدينّية يف لبنان ويف اجملتمعات املماثلة. إّن هذه التنشئة إّنما هي نوع من 

 تحّقق عرب دراسات املاستر اليت تستخدم منهجّيات املقارنة ومقاربةوهي ت التخّصص العلميّ 
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ة الواقع بانفتاح وروح نقدّية وكذلك املنهجّيات التطبيقّية يف سبيل ترمجة املعرفة النظرّية ثقاف
وقدرات وسلوًكا. وجتربتنا يف هذا املضمار أّنه مّت إعداد ووخّرج أكثر من مئة من الكوادر، 

، حصلوا على الكفايات العليا والعملّية من بناء املعرفة املوضوعّية مسيحّيني ومسلمني
وء العلوم على ض والتدّرب على قراءة النصوص الدينّية املختلفة وحتليل الواقع الدينّ 

االجتماعّية واإلنسانّية وما تقترحه األديان نفسها من أدوات حتليل وبناء العالقات يف اجملتمع 
اًدا إىل املعارف ستنادميوقراطّية وإنتاج البحوث العلمّية والتحليلّية وتفعيل ال التعّدديّ 

والدراسات امليدانّية. ومن مسؤولّية اجلامعة يف لبنان، أن تدّرب طاّلًبا عرب برامج أكادميّية 
وخّصصهم يف جمال معرفة عالقة الدين باإلعالم وخصوًصا الشبكات االجتماعّية منها  وأّن

مع الوسائل اإلعالمّية وكيف ُيعرِّف عن نفسه وعن رسالته يف هذه  وكيف يتعامل الدين
 الوسائل. 

ّن املؤّسسة التعليمّية واجلامعّية منها على وجه اخلصوص يتوّجب عليها أوأختم بالقول ب
أن ترّبي طاّلهبا على احلوار املستدام ألّن من مهّماهتا تنشئة ال الفرد املتعّلم واملهن الكفوء 

التنشئة على املواطنّية يف جمتمع تعّددي مثل لبنان املتمّسك بالسالم املدين فحسب، بل 
وبالدولة املدنّية عرب توطيد أواصر العيش املشترك الثقايف والدين بني األفراد واجملتمعات. فال 
بّد أن تكون رسالة املؤّسسة التعليمّية، أكانت مدرسة أو جامعة، ومهما كان لواها، العمل 

يل جمتمع عادل ومرن وملتزم يستطيع مواجهة التحّديات اليت هتّب من كّل حدٍب على تشك
وصوب، ومنها اإلرهاب واألصولّية واألنانّية والفساد والعوملة الليبريالّية اليت ال تكترث للِقَيم 
اإلنسانّية والروحّية. إّنها مهّمة املؤّسسة التعليمّية يف بناء جسور التواصل مع الذات ومع 

 خرين وهي جسور جتعل املستقبل أكثر أمًنا ومساواة ومشاركة يف بناء املصري املشترك. اآل
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 دور املؤّسسات األهلّية واملدنّية والشبابّية 
 سور جورج القرمالوزير السابق الربوفّ 

أساهم يف هذه الندوة اجلليلة، ألّن مواقفي معروفة إىل حّد بأّنه ليس األديان ُأقنعت بأن 
معنّية بالصراعات، السياسّية الدولّية، وأّن هناك توظيًفا لألديان يف النزاعات احلديثة، خاّصة 

 13يف الشرق األوسط، وأنا أعتقد كلبناين وكعريّب، أّنه حنن نعيش يف لبنان منذ أكثر من 
 ،س اجلبال ونفس الشواطئ هبذه التعّددّية اجلميلة، داخل املسيحّية وداخل اإلسالمسنة، بنف

 فيه ليست تعددّية فقط من جهة إسالم ومسيحّية. 
وأنا كربت وترّبيت يف زمن كان التركيز على وحدة اللبنانّيني، أكثر من التركيز على 

قدراهتا  أتذّكر اجلامعة اللبنانّية يف أوج إدارة التعددّية، يعن أنا ابن املدرسة الشهابّية ما أزال
كانت تنافس اجلامعة اليسوعّية واجلامعة األمريكّية وخاّصة يف العلوم الدقيقة )الرياضيات/ 
الفيزياء/ الكيمياء(، وحّتى الثانوّيات الرمسّية كانت مبستوى عال للغاية، وكانت كّل هذه 

 طوائف. املؤّسسات جتمع اللبنانّيني ببعضهم من كّل ال
وال نزال نعاين من الشروخات  1990العام  إىل 1975أتت احلرب الشعواء من العام 

السّكانّية اليت حصلت، ألّن الفرز السّكاين الذي حصل أثناء احلرب، فالتخالط بني أبناء 
الطوائف بات أقل، من لبنان ما قبل احلرب، أصبح هناك مناطق متجانسة طائفيًّا ومذهبيًّا، 

 املاضي كانت قليلة، كانت القاعدة أّن املناطق مشتركة بني الطوائف العديدة، بينما يف
واالستثناء أن تكون املناطق من لون مذهيّب أو طائفّي واحد، فهذا عّقد األمور، وبتنا ندخل 
يف حوارات، أنا أقول دائًما أّننا ندخل يف حوار بيننا حنن اللبنانّيني عن العيش املشترك، وإىل 

ا تزعجن الفكرة، وسأستغّل هذه الفرصة اليت أعطيت يل ألتكّلم عن بعض التجارب حّد م
الرائدة يف موضوع وخالط العنصر الشاّب فيما بينه، وسأتكّلم أيًضا عن أمّهّية الفن كعنصر 
وحدة بني اللبنانّيني ألّنه ال فرق يف املواهب بني الطوائف، وأتذّكر لسوء احلظ، وهذا 

عاًما أقيم يف باريس  12تشويش العقل الذي ميكن أن حيصل، منذ حوايل يعطيكم فكرة عن 



 حنو ثقافة احلوار بني األديان

262 

معرض كبري للفّنانني اللبنانّيني، وكان يل الشرف أن أرافق املدام ميتران، بصفيت ابن رسام 
مشهور، ألجتّول معها يف املعرض، وفجأة تسألن مدام ميتران إذا كان هناك إمكانّية أن 

يف الرسم بني املسيحّيني واملسلمني، وأرادت مّني أن أرشدها نعرف إذا كان هناك فروقات 
على اللوحات اإلسالمّية وعلى اللوحات املسيحّية، فذهلت، وهذا يعن أّن هناك امرأة 

 مثّقفة، لديها تشويش عقلّي يف أعلى الدرجات، يف هذه األمور. 
الط العنصر وع وخسأبدأ أنا ببعض التجارب يف مرحلة بعد احلرب، جتارب رائدة يف موض

الشبايب بعد احلرب، جيب أن أذكر التجربة الناجحة للغاية اليت قام هبا األب مارون عطا اهلل، 
، 1993و 1992، يف العامني أنطلياسيف مؤمترات "انتظارات الشباب"، واليت مّتت يف 

واحلرب ال زالت مشتعلة، وإذ جند الشباب من كّل املناطق اللبنانّية، ومن كّل األهواء 
السياسّية حتاوروا بأرقى األساليب فيما بينهم، وكان يل الشرف والفرصة أن أحتّدث للعنصر 

ة جبّو صفاء ملختلفالشاّب وكان العنصر الشاّب منفتًحا للغاية حيب أن يسمع وجهات النظر ا
ذهّني أعجبن للغاية. هذا العمل مّت تكملته من قبل "احلركة الثقافّية يف أنطلياس" عرب معرض 

 الكتاب الذي أقيم يف أنطلياس، وشارك فيه كّتاب من كّل الطوائف. 
جتربة أخرى أّثرت يّف وأنا ما زلت شابًًّا، هي جتربة "احلركة االجتماعّية"، اهلل يرحم 

ن "غريغوار حّداد"، ومشاركيت يف احلركة االجتماعّية مسحت يل أن أتنّوع يف املطرا
احتكاكي بأبناء الطوائف األخرى، وأتذّكر أّول زيارة قمت هبا للضاحية اجلنوبّية، ألحاضر 
هناك يف الضاحية، وأعتقد أّنه لدينا اليوم مؤّسسة رائدة يف هذا اجملال هي "مؤّسسة عامل"، 

 لّدكتوراّنا، واليت أرى فيها سليلة احلركة االجتماعّية والعمل الذي يقوم به للدكتور كامل مه
مهّنا عمل رائع، من كّل النواحي، ألّنه فيه أيًضا اهتمام بالالجئني من كلّ اجلنسّيات، ومهما 
كانت ديانتهم، ومّت ترشيح مؤّسسة عامل لنيل جائزة نوبل للسالم يف العام املاضي، وأنا 

ذه املؤّسسات رائدة، اليت هي عابرة للطوائف، تعترب أّي إنسان على األرض رّشحتها، فه
اللبنايّن إنساًنا كامل اإلنسانّية، ال تنظر هل هو شيعي أم هل هو ماروين أم هل سّني، هل 

 هو سوري أم فلسطين، يتعاملون معهم على قدم املساواة بشكل رائع. 
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شكلها مدين وأهلي وإّنما هي تابعة للطوائف أنا أعتقد أّننا نواجه ضخامة املؤّسسات، 
عمليًّا، فاملؤّسسات املدنّية الطابع مئة باملئة ما زالت قليلة، ال أريد أن أنشر جوًّا من التنافس 
بني مؤّسسات اجتماعّية تربوّية اقتصادّية تابعة للطوائف، إّن هذا واقع، مثل ما لدينا واقع 

 رب، والذي جعل مناطق االختالط تتضاءل. الفرز السّكايّن الذي حصل أثناء احل
أنا أعتقد أّن تشجيع النوادي واملنتديات الرياضّية مهّمة للغاية، وجيب أيًضا أن نعمل 
لكي نتجّنب ما حيصل بعض األحيان يف مباريات بني نواٍد تنتمي إىل طوائف من أعمال 

وز أن صوص، ألّنه ال جيشغب أو من عقلّية غري متساحمة ومنفتحة، جيب أن نعمل هبذا اخل
تأخذ األنشطة الرياضّية طابًعا مذهبيًّا وطائفيًّا، أنا أشّجع املبادرات حول الفّن، الفّن ال دين 
له، صحيح أّنه من املمكن أن يستوحى من الدين بعض أساليب الرسم، أو األساليب 

ؤّسسات العمل أن نشّجع ماملوسيقّية، إّنما احلياة الفّنّية ال طائفّية فيها، فأعتقد أّنه جيب 
 األهلي اليت لديها الطابع الفّني، والثقايّف يف طبيعة احلال. 

ذهل معرفة تاريخ بلده، أنا أ إىلوجيب أن نشّجع العنصر الشاّب أن يتوّجه إىل القراءة 
كّلما أعلم يف اجلامعة اليسوعّية أو يف اجلامعة األمريكّية، وأنا أدّرس ماّدة "الفكر العريب 

لبناين املعاصر"، أجد أّن هناك جهاًل من قبل الشباب بغىن تراثه الفكرّي، وأنا أعتقد أّنه وال
 تلئمتجيب أن نستدرك هذه الفجوة الكبرية جدًّا ألّن هوّية عنصر الشاّب اللبناين جيب أن 

وّية العربّية هلبالروح اللبنانّية الصحيحة، وجيب أن نعطيه هوّية لبنانّية، واهلوّية اللبنانّية ال تنكر ا
وال تنكر ما يأتينا من علوم من الدول األكثر تقّدًما، إّنما الشاّب اللبناين يف معظم األحيان 
متروك، ال ُيهتّم به بالشكل الصحيح، يف املؤّسسات األهلّية، وهنا أوّد أن أذكر شخصّيات 

افة لبنانّية موّحدة، شاء ثقلعبت يف املاضي دوًرا كبرًيا جدًًّا لتقارب اللبنانّيني مع بعضهم، إلن
حسن صعب )اهلل يرمحه( الذي أّسس نادي  الّدكتوركيف ال أذكر على سبيل املثال 

الدراسات اإلمنائّية، وقام بعمل جليل على مدى عقود يف لبنان، ال أحد يذكره. الشيخ عبد 
قافة والث اهلل العاليلي من يذكره، األب يواكيم مبارك من يذكره، هؤالء من جبابرة العقل

واملنطق يف لبنان، ال أعتقد أّن العنصر الشاّب يأخذ ويشرب من فكرهم النّير، وأذكر خليل 
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رامز سركيس، أنا أتّذكر ميشال شيحا، من يذكره إاّل يف االستعمال السياسّي وليس 
 الفكرّي. 

وجيب أن نتحّدث عن مؤّسسات أهلّية تفاعلّية، فكرة احلوار االستراتيجي، حنن أبناء 
اجلبل والشاطئ منذ عصور عديدة، أنا أقول تفاعل، نعيد النسيج االجتماّعي املشترك، نعيد 
احلياة املشتركة، العبارة اليت وردت يف وثيقة الطائف مجيلة، العيش املشترك، ال ننسى أّن 

 ت من دون حماسبة أحد، ومل نعمل فعليًّا على إعادة اللحمة للمجتمع اللبناين. احلرب انته
حنتاج التفاعل وليس احلوار، فنحن أبناء الوطن الواحد وخاّصة إذا أخذنا الشاّب منذ 
نشأته، وأعطيناه ثقافة التفاعل، ثقافة معرفة البلد، معرفة تارخيه الثقايّف والعقلّي والفّني، 

من كّل الطوائف يتحّمس، هناك حياة فّنّية كبرية يف لبنان، مثل الرسم، كم حينها الشاّب 
يعن هذا األمر للعنصر الشاّب، وهذه حقيقة مّرة، فالشاّب مشدوه هباتفه، يقضي معظم 
أوقاته على اهلاتف، أنا أعتقد أّنه جيب أن نعود أيًضا إىل روح العهد الشهايب، عهد االزدهار 

دة. ؤاد شهاب له عبارة "البوتقة الواحدة"، انصهار اللبنانّيني يف بوتقة واحالكبري يف لبنان، وف
تأتينا التّيارات الفكرّية من اخلارج، ثقافة التعايش، ثقافة احلوار، أنا ال أرى ذلك بني أبناء 
املنطقة الواحدة، مع احترام كّل اخلصوصّيات، وإّنما جيب أن يكون التخالط وخالًطا إجيابيًّا، 

ج جتّدًدا للبيئة الثقافّية والفّنّية والرياضّية، وهذه األمور كّلها مهّمة للغاية، وأنا أرجو أن حنتا
ال ننزلق إىل ما يقال عن حوار احلضارات، وحوار األديان، ال أحد يوّد أن يصبح املسلم 

ى ّتمسيحيًّا، واملسيحي مسلًما، هناك قضايا سياسّية تتناقش سياسيًّا، تناقش دنيويًّا، وح
النزاعات يف املنطقة اليت يظهرواها يف اإلعالم أّنها صراع بني الشيعة والسّنة، هي نزاعات 
بني إيران والسعودّية، ووضعوا بعض التعابري اليت تدخل يف ثقافتنا وكتبنا ومنشوراتنا، كّل 

ل ب النزاعات يف العامل هي نزاعات على القّوة واهليمنة والنفوذ، ال يوجد صراعات دينّية،
العكس، بنظري أّنه يف كّل املنتديات اليت هلا عالقة بالعنصر الشاّب، جيب أن نعلمهم أّن 
هناك توظيًفا للديانات، توظيًفا للمذاهب الدينّية يف الصراعات الدنيوّية، وليس صدام 
احلضارات، ثقافة صدام احلضارات تزعجن جدًّا، وكتبت كتًبا ألدحض هذه النظرّية، 
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لطابع، وعندما نقول حنن مع حوار احلضارات، نعّزز نظرّية صراع احلضارات، العنصرّية ا
فالصراعات يف العامل ليست صراعات حضارّية ودينّية، بل هي صراعات على اهليمنة، ونتيجة 

 أطماع رؤساء الدول واألحزاب السياسّية. هذه الروحّية جيب أن تعطى للشاّب اللبناين. 
م يش بطريقة سوريالّية، نعيش قروًنا وقروًنا، ونتكّلم عن حوار مسلأحياًنا يبدو يل أّننا نع

مسيحّي يف لبنان، ال أفهم ذلك، بكّل صراحة، أنتم عندما وّجهتم يل الدعوة كنتم تعرفون 
عن ماذا سأتكّلم، أنا ال أريد أن أقنع املواطن املسلم أن يصبح مسيحيًّا وال املواطن املسيحي 

نعّلم الشاّب أن ال نقوم بتوظيف الدين يف القضايا السياسّية  أن يصبح مسلًما، جيب أن
والدنيوّية، خصوًصا يف السياسات الداخلّية، ويف أدبّيات أتتنا من الدول الغربّية، وخصوًصا 
اليت يوجد فيها مذاهب خمتلفة مثل بلجيكا وكندا، وهي تبدو كأّنها مشكلة عظيمة أن 

خمتلف، وحّتى مبوضوع الرجل واملرأة. حنن أحرار يف يعيش أناس من ديانات خمتلفة، ولون 
لبنان، حنن ازدهرنا هبذه الطوائف ألّننا كّنا حريصني على حّريتنا، حّرّية طوائفنا، حّرّية 
اإلنسان يف لبنان، وحنن نرى كمّية املشاكل اليت نتخّبط فيها، من الفساد املستشري من 

أصبحت مذهلة، إىل آخر مشاكل لبنان، هل  فشل الدولة، من الفروقات االجتماعّية اليت
بالفعل جيب أن نكّرس وقًتا لكي نتحّدث عن حوار احلضارات، أتأّسف من منّظمي املؤمتر، 
عندنا مشاكل )كهرباء/ مياه/ نفايات/ إنصاف اجتماعّي( هذه املشاكل اليت جيب على 

نصر الشباب، لكبار أن حيّثوا عاجملتمع املدينّ والشباب بشكل خاّص، أن يهّبوا هلا، ومسؤولّية ا
مستقبل لبنان بعنصر الشباب، جيب أن يترّكز كّل جهدنا اىل إعطاء العنصر الشاّب عرب 
املؤّسسات األهلّية املدنّية نعطيه هوّية هادئة غري قلقة، ونبعد األجواء السياسّية امللّبدة، 

دّو زال سليًما بأراضيه، وطردنا الع واألجواء اإلقليمّية والدولّية عّنا، احلمد هلل أّن لبنان ما
اإلسرائيلّي، وصار لدينا قّوة ردع، فأتى زمن االنصهار، وهي كلمة غري حمّببة بسبب تضخيم 

 التعّددّية. 
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العامل النفسايّن سيغموند فرويد، حكى يف أحد مؤّلفاته عن نرجسّية الفروقات البسيطة، 
ّمي الفرنسّية مقابل اإليطالّية، أنا أخاف أّننا نن وكان يتكّلم عن النرجسّية األملانّية مقابل

النرجّسيات الطائفّية، بوعي أو بدون وعي، وجيب أن نعطي العنصر الشاّب املناعة حّتى ال 
 يقع يف النرجسّية الطائفّية واملذهبّية 

 وشكًرا
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 ثقافة احلوار حتفيزعالمّية يف املؤّسسات اإلدور 
 إبراهيم املوسوي الّدكتور

ّن إوار" القول حتفيز ثقافة احل -ا وبكلمة أكثر تواضًع -ًيا يف تعميم وتعزيز ليس تعّد
سات إعالمّية سلطوّية تفتح حواًرا يديره ما لت من كواها مؤّسسات اإلعالمّية حتّواملؤّس
 احلوار " جممع " احلكماء" أو النخبة، يف إطار ممارسة وظائف الضبط التعليميّ  ى يف فنّ يسّم

د"، املتمّر ىل اإلعالم الشبكي الشعيب "إ، وصواًل واالقتصادّي والسياسّي جتماعّيالي اوالثقاّف
اجلماهري تشارك يف  ر به، حبيث أصبحتر يف حميطها وتتأّثسات تعليمّية تفاعلّية تؤّثىل مؤّسإ

ات" منصّ ، من خالل ما أتاحته "احملتوى اإلعالمي" بنفسها بعيًدا عن الضبط السلطويّ صنع "
، تلغرام، بواتسآات )فايسبوك، تويتر، من منّص جتماعّيالاإلعالم اجلديد وإعالم التواصل ا

جاه ا جديًدا يف حوار ينحو باّتا جديًدا، وطرًفصبح فاعاًل إعالميًًّأانستغرام، اخل(، والذي 
ّية ث تنتشر كّمحياًنا، حيأد والثورات واالحتجاجات املنتج للفوضى والتمّر الشعيّب املستوى

ى مستوى ا علي ضخمة وهائلة تنتج يوميًّومجاّع صال فردّيات اتّ بيانات وحوارات وعملّي
 ات التواصل االجتماعّيمليار مستخدم ملواقع ومنّص 1.3رضّية من خالل الكرة األ

 حوايل ، وأّنITUصاالت لالّت حاد الدويّلتّ الاءات وأرقام احصإنترنت وفق وشبكات اإل
وأصبحت هذه البيانات ثروة ، 2020نترنت حبلول العام مليار سيستخدمون اإل 1. 4

حد اخلرباء ا، مبا دعا أا وجتاريًًّللشركات العابرة للدول تتالعب وتستثمر فيها اقتصاديًًّ
 لتسميتها " حقول بترول العصر احلديث". 

ات سات اإلعالمّية التقليدّية واملؤّسسا عن فعالّية دور املؤّسشكاليًًّإوهو ما طرح سؤااًل  
التعليمّية من جامعات وأروقة ومنتديات ثقافّية ومراكز األحباث يف احلوار والنقاش العام، 

المّية وحجم ات اإلعر تكنولوجي وتكاثر يف املنّصليه من تطّوإىل ما وصلنا إبعد أن وصلنا 
، الثقايفّ و صال السياسّيصال االجتماعي وبالضرورة االّتالبيانات واملعلومات ووسائل االّت

عامل، ان الات يرتادها ويستخدمها يف احلوار والنقاش اليوم أكثر من نصف سّكوهي منصّ 



 حنو ثقافة احلوار بني األديان

268 

 يفا من يرتادون اجلامعات واملنتديات ومراكز األحباث النخبوّية للحوار الثقامبا يفوق عدديًّ
 ياسي. والس

اها ، يتبّنىل مسّلمةإأنطلق يف هذه الورقة البحثّية من فرضّية مربهنة هي أقرب ما تكون 
يفة يف سات اإلعالمّية دوًرا ووظاجلميع، يف حقول العلم واملعرفة األكادميّية، وهي أّن للمؤسّ 

أبعد من ذلك ىل إدّية، بل تذهب الورقة تعميم ثقافة احلوار والنقاش العام يف اجملتمعات التعّد
بشكل  عسات ال يقتصر فقط على تعميم وترويج هذه الثقافة، بل تتطّلبأّن دور هذه املؤّس

يف  اإىل تعزيز وتعميق هذه الثقافة ومأسستها، ولن نقع يف املغاالة بالقول بأّن هلا دوًر حيوّي
رأ يف طض لعامل تغيري ى من مصادر وأماكن أخرى، لكن ذلك تعرّ تأصيلها، ألّن ذلك يتأّت

 رات عامل اإلعالم نفسه. الت ومتغّيضوء تبّد
إشكالّية فرعّية قد تكون مساوية أو أكثر أمّهّية وعمًقا  إىللكن سرعان ما حييلنا السؤال  

سات اإلعالمّية ذا كانت املؤّسإليس حول ما  -اإلشكالّية  -على هذا الصعيد، والسؤال 
 ما يف تعميم وتعزيز "ثقافة احلوار"، السؤال اإلشكايللة يف القيام بدور قادرة أو راغبة أو مؤّه

هو حول ما اذا كان لإلعالم الذي دخل اقتصاد السوق له دافع ومصلحة ونّية أصيلة يف 
ها اشتراطات "ثقافة ب"االستثمار" يف جمال املسؤولّية االجتماعّية والوطنّية واإلنسانّية اليت تتطّل

اإلعالمّية  القراراتع اا لالعبني وصّنا وسياسيًّغري املرحبة جتاريًّ اهتااهتا ومنهجّيخالقّيأاحلوار" و
 سف. أ املمسكني بتالبيب وسائل اإلعالم عن طريق التمويل وبكلّ 

خرى، كيف ميكن من وجهة نظر قطاع اإلعالم الذي دخل السوق الرأمسايل أوبعبارة 
اعة ات " الصناقتصادّير" لقواعد وضغوطات وشكالّية " التحّرإمن بابه الواسع جتاوز 

جندهتا ألة هلذه الصناعة وفق اإلعالمّية" اليت تضعها اجلهات السياسّية واالقتصادّية املمّو
  اخلاّصة؟

به هذه  للن أستعجل اإلجابة عن هذه األسئلة واإلشكاالت، بنعم أو ال، فهذا ما ستتكّف
ناك جزًءا من التجارب الورقة البحثّية، من خالل عرض معلومات وأمثلة عملّية، ألّن ه

ات اإلعالمّية سصل هبذه املؤّسف عند مجلة من األمور األساسّية اليت تّتالعملّية، يفرض التوّق
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سئلة أة اإلعالمّية وهنا تطرح نتاج املاّدإة لطريقة دات العاّموبرامج وضوابط عملها واحملّد
هذا احلوار )ماذا عن طراف أسات ومن هم ساسّية حول احلوار الذي تريده هذه املؤّسأ

ها / رسالتها / تها / متويلتها / تبعّيسات اإلعالمّية / هوّياالستثمار واملستثمرين يف املؤّس
هذه األمور هلا الدور الفاعل يف  أهدافها / سياستها التحريرّية / ضوابط عملها / اخل،( كّل

 سة اإلعالمّية املعنّية أو املعينة، ما هي عليه. جعل املؤّس
 ر مفهوم اإلعالم بني القدمي واجلديدثبات مفهوم احلوار وتغيّ  – لصل األوّ الف
 ا من خالل وسائل اإلعالم: اًل ـ احلوار لغة واصطالًحا ودوًرا وظيفيًّ أّو

حيمل احلوار كمفهوم ومصطلح وأهداف اختالفات داللّية وتفسريّية، على املستوى 
 كثرية وإن تساوت يف اإلمجال على سياق واحد.  ، يعكس احلوار معايناللغوّي

البن  لسان العرب احلوار يف اللغة من حاور حياور حماورة، وقد ورد معىن " حور " يف
اَرًة ًرا وَمحاًرا وَمحاحَلْوُر الرجوع عن الشيء وِإىل الشيء حاَر ِإىل الشيء وعنه َحْو منظور

ا رجع عنه وِإليه وقول العجاج يف ِبْئِر ال ُحوٍر َسَرى وما َشَعْر َأراد يف بئر ال ُحُؤوٍر وُحُؤوًر
وهم يتحاورون أي: يتراجعون فَأسكن الواو اأُلوىل وحذفها لسكواها وسكون الثانّية، 

 الكالم. 
والكالم يف املخاطبة. وقد حاوره. وامَلُحوَرُة: من امُلحاَورِة  املنطقواحملاورة: مراجعة 

 .كامَلْحَوَرِة املشاورة مصدر كامَلُشوَرِة من
ة ّلم املتحاورون األديقدّ  ولفظّي فهو نشاط عقليّ  ا احلوار يف االصطالح اللغوّيأّم

شكلة مل ة من أجل الوصول إىل حلّ ّية تاّمر وجهات نظرهم حبّرواحلجج والرباهني اليت ترّب
واملباحثة  ة واملناظرة واملناقشةاملعىن مرادًفا للمحاّجويكون احلوار هبذا أو توضيح لقضّية ما، 

 والتعبري. 
وقد يرتبط احلوار باحملاورة وهي اجملاوبة، أو مراجعة النطق والكالم يف املخاطبة والتحاور 

 يف احلوار من وجود طرفني: متكلِّم وخماطب يتبادالن الدور.  والتجاوب. لذلك " كان ال بّد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
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خماطًبا حني  ممرساًل للكالم وحيًنا مستقبال له. أي يكون املتكّل مفحيًنا يكون املتكّل
يصمت ليسمع كالم نظريه. وهكذا يدور الكالم بني طرفني يف إطار حلقة تبادلّية يكشف 

رك يه باخلطاب املشتا لديه من أفكار. فيتشكهل جّراء ذلك ما ميكن أن نسّمّمع منهما كّل
يقني فاحلوار، هبذا املعىن، هو تبادل أفكار بني فرصددها. الذي تستولده القضّية املتحاَور ب

اق أو فأو اّت أو أكثر يف إطار موضوع ما، حول قضّية ما، بغية االتفاق على صيغة حّل
 . تسوية يف شأن القضّية اليت هي مدار احلوار"

قوم ن يأ " وال بدّ ذاهتا وضرورة لالجتماع البشرّي " احلوار حاجة حبدّ  ويرى البعض أنّ 
د بالتعدّ  اا أن نؤمن باحلوار، وهذا يستبطن اعتراًفدين، فأّماحلوار بني خمتلفني متعّد

الة ىل احلوار، واالختالف ليس حإنا متطابقون، فال نكون حباجة ا نزعم بأّنواالختالف، وإمّ 
ىل إلسعي ا ، وأنّ نسايّنإاجتماع  قة بداهة يف أّية، بل هو قاعدة تكوينّية شاملة ومتحقّ شاّذ

  .عن سوء تقدير يف أحسن األحوال" د واملطابقة، هو سعي عقيم ينّملغائه بدعوى التوّحإ
ل وسائل اإلعالم بوصفها وسائًطا بني متحاورين، وهي إحدى ومن هذا املنطلق تشّك

ات دات احلوار، من خالل حتديد قناة وشكل وصيغة احلوار، سواء من خالل املنصّ حمّد
حداث ومواقف األطراف خبار عن األامج احلوارّية ونشرات األالتقليدّية إلنتاج الرب

شاشات عرب ال دة، من خالل البثّ ات ومواقف حمّداملتخاصمة واملتصارعة حول قضايا وملّف
 Talkي)والثقاّف ىل برامج الكالم واحلوار السياسّيإأو اإلذاعات، ويشار بالتحديد 

showه " احملتوى واملضمون احلواري" منم بصناعة وتوجييًضا على مستوى التحكّ أ(، و 
 هة للمتحاورين، وحتديد الصفة التمثيلّية عربشكاالت املوّجخالل نوع اإلعداد واألسئلة واإل

 رات اإلعالمّية. نوعّية الضيوف )املتحاورين( واملؤّث
ت النظرّية اإلعالمّية لوظيفة ، فقد مرّ Formatد الثاين للحوار هو شكل احلوار احملّد

الوسيلة اإلعالمّية على مستوى املفهوم مبراحل انتقالّية، ابتداًء من نظرّية مارشال مكلوهان 
ىل رؤية رجييس إصال ووظيفته اإلعالمّية، ات االتّ يف "احلتمّية التكنولوجّية" ألدوات وتقنّي

ولوجيا، مليديا -دوبريه لذاتّية "الدور الوسائطي للميديا" يف إطار نظرّية علم وسائل اإلعالم 
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ة فرنسيس تصالّية، وهو ما وختصره مقولي املنتج لرسالة االىل الدور الوظيفي للمتلّقإوصواًل 
نا خذ قيمتها يف حقل استخدامها، فالتقنّية ال تفرض عليصال تّتبال الشهرية " وسائل االتّ 

 . بر األمر أو يعيد تركيبها "نسان يتّدشيًئا، فهي تقترح واإل
سفل أىل إه احلوار من أعلى كان يوجّ  جاه احلوار، فاإلعالم التقليدّياّتد الثالث هو احملّد

جه اإلعالم اجلديد لشكل وصيغة ىل اجلماهري، وعلى العكس من ذلك، يّتإأي من النخب 
ىل السلطة والنخب وبات يعتمد على إنتاج حمتوى مصدره إاحلوار من القاعدة واجلمهور 

رافدا لإلعالم احملترف وليس  اصل االجتماعيّ من اجلمهور، حّتى أصبحت وسائل التو
ذ طابع التعبري، خر عرب أشكال خمتلفة من التعبري عن الذات واهلوّية اجلمعّية اليت تّتالعكس، ومّي

 حياًنا، وهي أشكال من احلوار اليت تتقنها الشعوب واجلماهريأد خذ طابع التعبئة والتمّروتّت
ستعارة باال" نه من أمناط " العنف الرمزيّ ة مبا تتضّمن رسائل عنيفة، حيث تتضّمبصورة خاّص

 . من تعبري" بيري بورديو" صاحب نظرّية العنف الرمزي
 –مّية سات اإلعالدور املؤّس ويف هذا السياق، يرى غالبّية خرباء اإلعالم التقليدي أنّ 

لى عيقوم  –اجلديد  واإلعالم الرقميّ  ات ومواقع التواصل االجتماعّيعلى خالف منّص
ات لتشجيع احلوار من طرف السلطة السياسّية واجملتمعّية اليت متلك الوسيلة "توفري معّد

 Aeropausوظيفة وسائل اإلعالم يف احلوار تقدمي جممع احلكماء  اإلعالمّية، حيث أنّ 
ال ص، وهي تقوم بدور االّته اجتماعّيللحوار وضابط وموّج الذي يقوم بأداء دور ترشيديّ 

 اتًيا". سوالتعبري عن الذات واهلوّية يف اإلطار املنظوم واملضبوط مؤّس النخبوّي االجتماعيّ 

أو طبقات  و الشركاتأوعلى النقيض من وسائل اإلعالم التقليدّية اليت متلكها احلكومات 
النخب االقتصادّية والسياسّية، تقوم وسائل اإلعالم الرقمّية أو وسائل اإلعالم اجلديد على 

 ّيات والوسائط بني يدي اجلمهور قاطبة، ويقوم الدور احلوارعيب، وتوفري املنّصاالنتشار الش
وح وغري الع والتبادل واحلوار املفتعلى عملّية صناعة " التعبري والتفاعل والتشارك واالّط

من  ةصف حبشد وجتميع " عدد ضخم من املستخدمني واملواطنني وخاّصم "، وهو يّتاملنّظ
تفاعل ات إعالمّية تواصلّية واحدة مفتوحة للعلى منّص -اجليل اجلديد -طبقة وفئة الشباب 
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فكار بداء التعليقات واآلراء واألإواحلوار التشاركي وتبادل الصور والبيانات واملعلومات و
إعالم وتواصل بال وجوه حسب تعبري اخلرباء  –ات والوجوه بالضرورة دون ظهور للشخصّي

ا للمواطنني لالعتراض على سوء ر فرًصي العام وتوّفجاهات الرأر على اّتفهي مؤّش –
ا عن النخبوّية التقليدّية، وهي إعالم بال حدود وهو ما خيتلف عن استخدام السلطة بعيًد

اإلعالم التقليدي املمسوك واملضبوط، حّتى بلغنا عصر رقمنة الدميوقراطّية، واالنتقال من 
 . ىل بارديغم االستقطاب "إباراديغم الضبط 

 د فرص حتفيز " ثقافة احلوار " ر تكنولوجيا وسائل اإلعالم هتدّ ثانًيا ـ تطوّ 
 صاالت احلديثة فرًصا هائلة وواسعة لتعزيز ثقافة احلوار، ويفرت ثورة املعلومات واالّتوّف

ات ات الكربى للمنّصمكانّيالوقت ذاته، زادت من هتديداهتا لـ " ثقافة احلوار"، جلهة اإل
وضعت بني أيدي األفراد، يف تسهيل أو تقويض احلوار بني الثقافات  اإلعالمّية اليت

ا مترابًطا ًيالوطن والدويل، حيث فرضت وعًيا كوّن دة، على املستوّينيواجلماعات املتعّد
نغالق على الذات االجتماعّية والقومّية والوطنّية أمًرا ، أصبحت معه فكرة االومتداخاًل

ىل إ ل هذا االنفتاحات نفسها هتديدات مماثلة عرب حتّوّصمستحياًل، كما محلت هذه املن
عرب  ل كثافة نشر البيانات واملعلوماتة يف ّظبدل احلوار، خاّص ات للصراع االجتماعيّ منّص

  .صبحت مبثابة "بترول العصر احلديث" وفق تعبري أحد اخلرباءأوسائل اإلعالم اليت 
كثر ات األعصر الصحف والفضائّيفقد زادت الفرص والتهديدات بعد االنتقال من 

الم اجلديد ىل عصر وسائل اإلعإات االجتماعّية والقواعد املهنّية، انضباًطا يف ممارسة املسؤولّي
إلعالم بعد جتاوز ا واالفتراضّي نترنت، ودخول العامل يف العصرين الرقمّيوشبكات اإل

نترنت وإعالم شبكات اإلالتقليدي، إعالم الصحف الورقّية واإلعالم احلكومي املضبوط، 
  .، واندماج وسائل اإلعالم عرب االنفوميدياوالفضاء السيربّي ووسائل التواصل االجتماعيّ 

فات صال بسهولة مع أفراد ينتمون لثقافقد أتاحت شبكة اإلنترنت لألفراد فرصة االّت
رات وجمتمعات أخرى على الرغم من احلدود واحلواجز بينهما. كما سامهت التطّو
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خصّية ة واحلواسيب الشتكنولوجّية احلديثة يف إقامة عالقة من خالل اهلواتف املستقّلال
 وغريمها. 
قات املرتبطة هبذه الوسائل ومن بينها عدم انتشارها على نطاق هناك بعض املعّو إاّل أنّ 

واسع، ويرّكز معظم مستخدمي اإلنترنت يف الدول الرأمسالّية الغربّية وبعض بلدان آسيا 
سيادة النصوص باللغة اإلجنليزّية على شبكة اإلنترنت. وهو ما من  ة الصني، يف ظّلوخاّص

 ات احلوار على املستويات الدولّية. شأنه التأثري على عملّي
نباء صاالت الذي نشر مركز ألالّت حاد الدويّلالصادر عن االّت حصائّيووفق التقرير اإل

شاّب حول العامل يستخدمون اإلنترنت، مبا  مليون 830ا عنه، أن ًصحدة ملّخاألمم املّت
بلدان، مشرًيا إىل زيادة كبرية يف اشتراكات اإلنترنت  104باملائة من الشباب يف  80ل ميّث

 مها الصني. تتقّد
عاًما، يأتون يف  24و 15الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني  حاد أنّ وأوضح االّت

باملائة لنفس  35ا، إىل يف البلدان األقل منوًّ مستخدمي اإلنترنت الطليعة، بينما يصل عدد
ا. ويف الصني واهلند باملائة عامليًّ 23مة وباملائة يف البلدان املتقّد 13الفئة العمرّية، مقابل 

 . مليون شاّب اإلنترنت 320 وحدمها، يستخدم حوايل
ظهر "هذه احلقائق ت صاالت، إنّ لالتّ  حاد الدويلّ وقال "هولني تشاو"، األمني العام لالّت

م حتقيق خطوات كبرية يف توسيع الوصول إىل اإلنترنت، من خالل زيادة توافر ه يّتأّن
، ي يلعب دوًرا حامًسا يف حتسني حياة الناساالتصال الرقّم الشبكات واسعة النطاق، كما أّن

ح الباب أمام معرفة غري مسبوقة وفرص عمل وفرص مالّية للمليارات من الناس يف ه يفتألّن
 . مجيع أحناء العامل"

 ة اإلدارة األمريكّية دوًرا متزايًدا يفكما تلعب اجلهات احلكومّية للدول الغربّية وخاّص
عالمّية ت اإلاصال واحلوار من خالل سيطرهتا على املواقع واملنّصات االّتالسيطرة على عملّي

  .، وفق ما كشفه عدد من اخلرباء الغربّينيرها وسائل التواصل االجتماعّياليت توّف

https://www.alaraby.co.uk/medianews/2017/6/16/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D9%85-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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دارة ة اإلى احلكومات واجلهات املهيمنة على العامل، وخاصّ خرى تتوّلأومن جهة 
ات ومواقع اإلنتنرت ووسائل التواصل األمريكّية عن برامج لتمويل الصحف والفضائّي

الناعمة لتشويه  ةطار محالت للتأثري والنفوذ القّوإني يف ني والصحفّيي واإلعالمّياالجتماّع
سابق ال ى الطرق بداًل من احلوار، وفق ما كشفه السفري األمريكيّ صورة خصومها بشّت

دوالر  نصف مليار نفاق حوايلإجيفري فيلتمان يف شهادته أمام الكونغرس األمريكي عن 
  .ب اهلل أمام الرأي العام والشباب اللبناين"ضعاف جاذبّية حزإعرب استراتيجّية " 

 راع. ج الصز احلوار وقد يؤّجين؛ فقد يعّزويف هذا الضوء أصبح اإلعالم سالًحا ذا حّد 

 :ز ثقافة احلوار هو ما يليفما يعّز

ما خيدم احلوار والتعارف بني الشعوب )مثل اللقاءات  التغطية اإلعالمّية لكلّ  .1
ا لطرف عمّ ا الكثرية اليت جتري يف خمتلف أحناء العامل( وغضّ فات واألنشطة واملصّن

 يباعد بينها؛

 التعريف بالثقافات وبعطاءاهتا بداًل من جتاهلها وإنكارها.  .2

 تغيري الصور النمطّية السلبّية بإظهار حماسن الشعوب وثقافاهتا وتارخيها.  .3

ن ُعرف ة مّمعملتنّولي الثقافات اإجراء حماورات يف خمتلف وسائط اإلعالم بني ممّث .4
عنهم احلكمة يف احلوار وليس العكس، كما جيري يف بعض البلدان حيث يدعون 

 ة. ي الصور السلبّية عن الثقافات املعنّيمن تعوزهم احلكمة فيكرسون لدى املتلّق

 :يتأاع" بداًل من احلوار هو بعض ما يج " ثقافة الصرا يؤجّ وممّ 

 تكريس الصور النمطّية السلبّية لآلخر.  .1

 اآلخر.  استدعاء الذاكرة التارخيّية اجَلْمعّية السلبّية ضّد .2

 ا يقارب بني الشعوب. السكوت عّم .3
 ق بدل ما جيمع. التركيز على ما يفّر .4

مه مهما صُغر شأنه، بل وتضخي حدث مستفّز االستفزاز والتغطية اإلعالمّية لكّل .5
 حيان. يف غالب األ
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وار مع اآلخر ز احلقد يعّز – بوسائله التقليدّية واجلديدة – اإلعالم ضح أنّ ا سبق يّتومّم 
ده من خالل املعاجلة اإلعالمّية " للواقع" و" لألحداث" يف اجملتمع، أي من يف اجملتمع أو يهّد

 ات بناء الواقع" من منظور القائمني على الوسائل اإلعالمّية. خالل عملّي
حلوار صال على تفعيل ااق، خيتلف الباحثون حول مدى قدرة وسائل االّتيف هذا السي 

صال من قبل األقوى إلخضاع األضعف. حيث تسهم ة مع استخدام االّتمن عدمه، خاّص
 يف نشر أطر مسبقة بني األطراف الفاعلة وترسيخ صور – على املستوى الدويّل –الوسائل 

ن مل نقل إخرى، هذا رب ونظرته الدونّية للثقافات األمنطّية سلبّية لآلخر تنطلق من فوقّية الغ
 عدم اعترافه هبا. 

عات ق وسائل اإلعالم التفاهم بني اجلما، كما قد حتّقأو اإلقليمّي على املستوى احمللّي 
تدعم  ها يف بعض احلاالت ميكن أندة، لكّنعلى مستوى الثقافة الواحدة أو الثقافات املتعّد

ألحداث مرتبطة جبماعات  – وبصورة غري حمايدة – ل تقدميهاالصدام بينهما. فمن خال
 Image Categorizationي صوًرا ذهنّية تصنيفّية ها تقّوثقافّية أو لغوّية أو دينّية، فإّن

ي روح املقاومة ينّم اتبًعا هلا تصنيف األفراد وفًقا للجماعات اليت ينتمون إليها، مّم حيث يتّم
العملّية من شأاها أن تقود إىل صدامات عنيفة بني األفراد الذين والعداء جتاه اآلخر. وهذه 

ات خمتلفة داخل الثقافة الواحدة. وحتت هذه الظروف يصبح احلوار ينتمون إىل هوّي
 مستحياًل. 

ّية كالّية حّرإش –يف سياق احلديث عن اإلعالم واحلوار بني الشعوب والثقافات  – وتثار
يد على الدور من التأك ذ ال بدّ إاالجتماعّية للوسائل اإلعالمّية.  التعبري واحلوكمة واملسؤولّية

 ،البنائي للوسائل يف تكوين مواطنني صاحلني رشداء من خالل تنمية الفكر والعقل النقديّ 
ت واألديان. ج للتسامح واحلوار بني الثقافايف ضوء مساندة القيم اإلنسانّية العاملّية اليت ترّو

ا حنو حوار ول تدرجييًّيس فقط يف احلوار بني احلضارات ولكن يف التّحوهنا يسهم اإلعالم ل
 ما للكلمة من معىن.  بكلّ  حضارّي
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ميق على " دور وسائل اإلعالم يف تع مات الدولّيةت املواثيق واملنّظويف هذا السياق أكّد
مبا  اني الشعوب والتعريف هبا وبتارخيهباجلسور  اخلالف أو يف تقريب وجهات النظر ومّد

ليونسكو ل ز التفاهم بني الثقافات على حنو أفضل. وهبذا الصدد، اعتمد اجمللس التنفيذيّ يعّز
، "ّية التعبري بروح من االحترام املتبادل والتفاهمممارسة حّر"ا يقضي مبناصرة باإلمجاع قراًر

 . واملعتقدات الدينّية والرموز الدينّية. " ع الثقايّفلتنّواالحترام املتبادل ل" على وحّث
 بات وشروط ثقافة احلوار دوافع االستثمار اإلعالمي ومتطلّ  – لفصل الثاينا
 ستثمار يف " ثقافة احلوار": اًل ـ دوافع وسائل اإلعالم وجدوى االأّو 

الغالبّية الساحقة من وسائل اإلعالم تقع حتت ضغوطات  ّنإن قلنا إال جنايف احلقيقة 
بات " الصناعة ات اإلعالم وامليديا" وكذلك األمر متطّلى "اقتصادّيرات ما يسّمومؤّث

سة اإلعالمّية ها املؤّسااإلعالمّية " وتقع أيًضا حتت سلطة املفاهيم الفكرّية املدرسّية اليت تتبّن
جات صالّية" ودور املعلومات والربامج واملنتّت"العملّية االى بـ ىل وظيفة ما يسّمإوالناظرة 

 ستثمار. اإلعالمّية يف الصناعة واال
 طراف: طراف معنّية باالستثمار يف وسائل اإلعالم، ومن هذه األأفهناك 

لهم(، سات، ومن ميّثسات اإلعالمّية )من يعملون يف املؤّسطراف من داخل املؤّسأ
ت جمتمع اولني، مسامهني، فعالّيني، مستهلكني، مّمعلنني، متلّقطراف خارجّية )زبائن، مأو

)اجملتمع،  ةسة اإلعالمّيف على دعمها وجود وبقاء املؤّس، وبالعموم اجملموعات اليت يتوّقمديّن
 . الدائنني، املسامهني، املزودين، اخل(

إعالمّية سات لس إدارة مؤّساساء جمؤمقابلة مع ر 27ومن خالل تقييم بيانات وخمرجات 
 إلعالمّيستثمار يف اإلعالم وتعقيدات العمل البنانّية، هبدف معرفة مدى وعيهم خبصوصّية اال

سهم ملوضوع املسؤولّية االجتماعّية، اجتهد رؤساء جمالس اإلدارة ليجدوا ومدى حتّس
ات اجتماعّية، سواء كانت تنطوي حتت عنوان ما هو كائن أو ساهتم وظائف ومسؤولّيملؤّس
 : جاباهتم حول بؤر االهتمام التايلإب أن يكون، وقد متحورت ما جي
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قيم والتعاليم ا من الانطالًق وبتنوير الرأي العامّ  الوظيفة املرتبطة بااللتزام الديّن .1
 الدينّية. 

نسانّية والقيم الوظيفة املرتبطة بالتنمية االجتماعّية واملواطنة وتعزيز الثقافة اإل .2
 .ودميقراطي جل جمتمع حرّ أ مناء مناالجتماعّية واإل

ونقل اخلرب  يلة بكشف احلقائق وتقدمي برامج توضيحّية للمتلّقوظيفة اإلعالم املتمّث .3
 .ىل اجلمهورإة وموضوعّية وأمانة ونقل احلدث بدّق

لذي ا ن من خالل نقل الرأي السياسيّ معّي الوظيفة املرتبطة خبدمة جانب سياسّي .4
 اسي. هات الدولة ونظامها السيأو من خالل تنفيذ توّجسة اإلعالمّية ر عنه املؤّستعّب

ها تسات اإلعالمّية وفق عدد من اخلطط والقواعد إلظهار حيادّيدارة املؤّسإوتعمل جمالس 
 : عرب اعتماد الطرق اآلتية والسياسّي ودورها يف احلوار االجتماعيّ 

ة سئلالل األطار احلوارات من خإالترميز املسبق لآلراء ووجهات النظر )حتديد  .1
 رة واملهندسة مسبًقا(. بة واحملّضاملرّك

غفال قضايا إحنو قضايا معينة و جندة )حتفيز انتباه الرأي العامّ القيام بوظيفة األ .2
 أخرى(. 

شني )نشر آراء جهات تسيطر على طراف واملهّماالهتمام باملركز على حساب األ .3
 ات(. ّيقّلة واألاألكثرّية بوسائلها املالّية وهتميش اآلراء الطرفّي

ات روظيفة التسميات: )استخدام ترسانة املصطلحات وبنك املواقف والتصّو .4
 املسبقة اليت يريد شرعنتها النظام القائم(. 

يقاع االستضافات يف احلوارات إاملشترك: )ربط وضبط  وظيفة الصدى للحسّ  .5
فق املعايري وليس و ونوعّية الضيوف وفق انعكاساهتم اجلماهريّية ونصيبهم من السوق

 خالقّية(. املهنّية واأل

ات، لني واملصادر والشخصّيوظيفة بناء املعىن: )الدوران يف فلك اخلرباء واحملّل .6
ة دموجات اإلعالم املتناقض يف تقدمي تفسريات وتساؤالت متضاربة ومتعّد
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ائق، انفجار ن احلقعي واهاية التقصّ  غري املهنّ  ومتناقضة، االنكفاء حنو العمل املكتيبّ 
 ات اإلعالمّية والتبعّية السياسّية واملالّية، اخل(. خالقّية ضعف األاملهنة نتيج

حمور " تعزيز ثقافة احلوار " يقع من بني اهتماماهتا املركزّية،  نّ ويف هذا الضوء، ال جند أ
طار كسب األطراف إسات، يف ويأيت بشكل هامشي على جدول أعمال هذه املؤّس

، من خالل احلوارات املثرية للجدل، أكثر وجذب واستقطاب مجهورها اخلاّصاملتحاورة 
 جاه تعزيز ثقافة احلوار. منه باّت

مّية ات واملعايري اإلعالسة مهارات " لتطبيق النظرّيومن خالل قراءة نتائج دراسة " مؤّس
 مات نشرات األخبار يفة من خالل قراءة " مقدّ خاّص الدولّية على الواقع اإلعالمي اللبناين
دة اإلمنائي"، حبالتعاون مع "برنامج األمم املّتواليت جرت التلفزيونات واإلذاعات اللبنانّية"، 

ونشرت حتت عنوان "جتارب مقارنة من العامل حول دور اإلعالم يف تعزيز السالم واالستقرار 
للدراسة  لنيي بعض احملّلنت النتائج وفق رأأظهرت وبّي. "منوذج تنظيم وأّي االجتماعي: أيّ 

ات ثالث، م هبا آّفامة تتحكّ عالق يف دّو اإلعالم اللبناينّ  املشكلة األساس تكمن يف أنّ " أنّ 
نسب وحصص )" ratingهي: التبعّية السياسّية، ومصادر التمويل، وهاجس "الرايتنغ 

ل دوره، ات اليت ميكن لواحدة منها فقط أن تعّط، هذه اآلّف(املشاهدة من قبل اجلمهور
ة تتماشى ّيستكون فعلًيا كافية إلبقائه على حاله كمرّوج لسياسات السلطة مع هوامش حّر

  مع التحالفات واخلصومات السياسّية "
التجربة اإلعالمّية اللبنانّية مل تكن مشاكلها يوًما مشكلة قوانني  وتتابع هذا الرأي " أنّ 

واملواثيق  اأو مواثيق شرف، فالقنوات اليت ال حتترم، ومبباركة سلطوّية، القوانني املوجودة حاليًّ
  .اليت وقعت هي عليها، لن خيتلف األمر معها مع القوانني اجلديدة اليت جيري العمل عليها

ىل جانب أزمة املسؤولّية لدى وسائل اإلعالم إه خرباء اإلعالم أّن يف حني يرى بعض
 تها القانونّية الشرعّية على وسائلوعدم اهتمام الدولة أو عدم مقدرهتا على ممارسة مسؤولّي

ى ات اإلعالم على مستوّيضافّية موجودة يف املناهج اجلامعّية لكّلإهناك مشكلة  اإلعالم،
صالّية واإلعالمّية، وعلى مستوى التدريب والتطبيق، ت االّتاتدريس املفاهيم والنظرّي
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ص املشكلة من وجهة نظره " بعدم تعّرض مناهج تدريس اإلعالم إىل الدور الذي وتتلّخ
م قيم ة احلديثة منها، وأثرها يف نشر وتعميميكن أن تلعبه وسائل اإلعالم يف اجملتمع، خاّص

 . . "ي إىل تغريب املواطن يف وطنهقد تؤّد
. والنتظام عمله بشكل من عناصر النظام االجتماعّي اإلعالم عنصر أساسّي حيث أنّ  

ب وهذا يتطّل وباقي عناصر اجملتمع األخرى. التنسيق بني العمل اإلعالمّي أن يتمّ  ال بدّ  إجيايبّ 
 نه صني يف جمال اإلعالم، وهو ما نفتقده يف لبنان والعامل العريب، إذ إني متخّصعلماء اجتماعّي

ات على تقنّي يغالبّية برامج اإلعالم اجلامعّية اللبنانّية والعربّية تنصرف إىل التدريب املهّن
صال االجتماعّية احلديثة وهتمل إشراك طاّلهبا يف وضع خطط وسياسات إعالمّية ّتوسائل اال

 . تعاجل مشاكل جمتمعهم
 جمال ني يفاجته إىل مهنّيني أكثر من حنا "حباجة إىل مهندسني اجتماعّيأّنوهلذا، جند 

ني عن طريق ني اإلعالمّيون يف تنظيم عمل املهنّياإلعالم. ما حيتاج إليه لبنان هو اختصاصّي
ق مع عناصر اجملتمع األخرى، فتساهم يف توحيد فئات وضع خطط وسياسات إعالمّية تنّس

 . اجملتمع ومجاعاته املتنافرة يف جمتمع حديث فاعل"
 دّيةبات " ثقافة احلوار" يف اجملتمعات التعّدثانًيا ـ شروط ومتطلّ 

للحوار منهجّية وأخالقيات، واستراتيجّية تعزيز " ثقافة احلوار" هو اخليار الوحيد أمام 
فراغ و" ه ال حوار يف الّنأب الصراعات واحلروب الداخلّية، ومبا دة لتجّناجملتمعات املتعّد

ىل بناء إللحوار للوصول  وطنّ  سياسّي ماعيّ من رسم مضموم اجت اهلواء كما يقال"، فال بدّ 
 دة يف دولة. طار املواطنة املتعّدإاالستقرار والتوافق على العيش يف 

ا ا ولغويًّرقيًّا وعا ودينيًّدة اثنيًّد املعطيات حاجة اجملتمعات املتعّدطار تؤكّ ويف هذا اإل 
ش الوطن، حيث " س للتعايوفق قواعد تؤّس ىل التوافق الدميوقراطّيإا للحوار املفضي وثقافيًّ

س ه متجانّنأدولة أو وطن أو شعب أو جمتمع يستطيع الزعم  15ال يوجد يف العامل أكثر من 
ا ن تكون جمتمعًّأ، فالدول تستهدف قدر املستطاع والديّن والقومّي على املستوى االجتماعّي

 واإلمجاع السياسي يعتربان شرطني يّ جتماعالتجانس اال ّنأا من أنداد وأتراب، حيث ًنمكّو
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ن االنقسامات ّإليها، وبالعكس، فإة يان بقّوة، أو عاملني يؤّدمسبقني للدميقراطّية املستقرّ 
تبعة عدم  لدّية تتحّماالجتماعّية العميقة واالختالفات السياسّية داخل اجملتمعات التعّد

، فهي السمة ب تعاوًنا للنخب، وهذا يتطّلاالستقرار واالاهيار يف الدميوقراطّية والبناء الوطن
 زة للدميوقراطّية التوافقّية ". وىل املمّياأل

احلوار كعملّية حييط هبا العديد من  ىل أّنإرين ويشري العديد من الباحثني واملفّك
 التهديدات، منها قبول الرأي العام للمفهومني التالّيني: 

 . Ethics Through Cultureات املفروضة من خالل الثقافة األخالقّي –
 . Democracy Through the Lawالدميقراطّية من خالل القانون  –

" احلوار يكون غامًضا نتيجة التناقض يف الطبيعة البشرّية ما بني رفض  ويضيف هؤالء أنّ 
 . القهر وممارسته جتاه آخرين يف ذات الوقت"

 تؤيت اجلهود الرامية لوجود ومن هنا، ال تنفصل قضّية احلوار عن مفهوم العدالة، ولن
حوار بني الثقافات العربّية، أو بني الثقافات الغربّية والعربّية مثارها إاّل من خالل جهود 

الفصائل ارات ومتوازية لبناء عامل قائم على العدالة واملساواة احلقيقّية بني مجيع التّي
، دويّل ، أو، أو إقليمّيخلّياحلوار على مستوى دا جاهات وأعضاء اجملتمع. وسواء مّتواالّت
 ات التالية:األمر يقتضي من طريف احلوار االلتزام باألخالقّي فإّن
النقد الذايت لألنا من خالل احلوار مع الذات لتقييم ممارساتنا السياسّية واالقتصادّية  .1

 واالجتماعّية والثقافّية يف الفترات املاضية. وهذا النقد الذايت ضرورة للحوار الثقايفّ 
 اته، وبكّلّياته وإجيابسلبّي طرف نفسه يف احلوار، بكّل م كلّ ه يفترض أن يقّدألّن

 مشكالته سواء مع األنا أو مع اآلخر. 

، Empathy ص الوجدايّنعملّية نقد الذات من خالل التقّم يف هذا السياق، تتّم
 اتر خربمن خالل دراسة نقدّية للتاريخ، حيث تؤّث Kloczowskiأو كما يشري 

املاضي على احلوار يف املستقبل، أو من واقع فهم مفردات لغتنا وحضارتنا. ويقع 
وير افات املختلفة عبء تفسري املعلومات. ومن هنا يستلزم األمر تطعلى الفرد يف الثقّ 
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عرفة ر من خالهلما اإلدراك واملات التربية والتعليم اليت يتطّومهاراته من خالل عملّي
حبيث ميكن تطوير مفاهيم نقد الذات. فالتعليم داخل  ات،والوعي واألخالقّي

ع ثقافة بشكل نقدي للذات وتض الثقافات هو الوسيلة اليت من خالهلا تنظر كلّ 
 . التساؤالت ثوابتها حمّل

لفكر اآلخر واملعرفة باآلخر من خالل املتابعة الدقيقة للحوار  االستيعاب النقديّ  .2
فكيك ي من خالل تأو على مستوى حمّل مليّ العميق الدائر على مستوى عا الفكرّي

رسم خرائط ب خطاب اآلخر بطريقة علمّية ومنهجّية. وتبدأ عملّية االستيعاب النقديّ 
 األيديولوجّية.  اراتعلى بصرية من تعداد املواقف والتّي معرفّية عن اآلخر حبيث تتمّ 

القواعد ة وعاّموااللتزام بالفضائل ال حتديد املعايري األخالقّية بشكل موضوعّي .3
فض ب جناح احلوار على رحوار. ومن هنا، يتطّل األخالقّية اليت ال غىن عنها يف أيّ 

ء ق منظومة قيمه األخالقّية أي عدم االستعالز أو تفّوبتمّي جمتمع ثقايفّ  عاء أّياّد
يطرة واإلقرار ب والرغبة يف السيف احلوار ونبذ التعصّ  أو الديّن أو العنصرّي احلضاريّ 

، ة للمجتمعات الثقافّية والقومّية واحترامها. يف هذا السياقالقيم املعنوّية املستقّلب
خر. ويعن فرد إمكانّية فهم اآل ات هو اخلطوة اليت تتيح لكلّ د اهلوّييكون الوعي بتعّد

وترويج  Respectباآلخر واحترامه  Recognitionد االعتراف بالتعّد يالوع
 . Promotion and Protection of Diversityع ومحاية التنّو

أن  ّدب يف احلوار. ولذلك، ال حتقيق التوازن بني املشترك العام واملوروث اخلاصّ  .4
 ة األديان. يرتبط احلوار بالقيم اإلنسانّية اليت تدعو إليها كاّف

ي ل مرادًفا لذلك" الذي ينبغإحياء الدين أو "البعد األيديولوجي للدين الذي ميّث .5
ل حجر عثرة" من منظور العديد من اجملتمعات العربّية " أو "هذا الذي ميثّ ص منهالتخّل

 والغربّية. 
 وعدم االستسالم للغرائز والفكر العشوائّي دعم العقالنّية والرشد والفكر املنطقّي .6

 الع على وجهات نظر اآلخرين والتسامح. واالّط
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ة واألوطان األّمالفئوّية، فالسعي حنو حتقيق صاحل الشعوب واألوطان ال حتقيق املصاحل  .7
لقضايا ق ذلك من خالل تناول احوار. ويتحّق هي الغاية اليت جيب السعي إليها يف أّي

اجلوهرّية وعدم التركيز على القضايا اهلامشّية، والدعوة إىل إقامة حوار بني األطياف 
املختلفة داخل اجملتمع، وانفتاح عقول األطراف الفاعلة لفهم وجهات النظر 

األصوات اليت ميكن أن تشارك يف هذا التبادل  ملعارضة، واملشاركة الكاملة لكّلا
 . هأو تثري الفكرّي

 زات ومفاهيم وأفكار وصور مسبقة عن اآلخر قبل بدء احلوار معه. عدم وجود حتّي .8
لقضّية ا الوعي بنسبّية احلقيقة بني املتحاورين، وتباين املعارف واالنطالق من فكرة أنّ  .9

إظهار ّية االلتزام بوار خالفّية حتتمل اختالف وجهات النظر فيها، مع أمّهاحل حمّل
سيطرة  بدة والرافضة، السلبّية واإلجيابّية، وجتّنة جوانبها املؤّيالصورة كاملة بكاّف

 الرأي على املعلومة. 
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  :واستنتاجات خامتة
القائمة اليت طرحناها يف هذا البحث املوجز، جلهة ضعف "دوافع  ةاإلشكالّي يف ظلّ 

 جيادإيف  ا سبق جيب البحث عن البديلاستثمار وسائل اإلعالم يف ثقافة احلوار"، وانطالًقا مّم
ة للقوى والنخب االجتماعّية والسياسّي حالة ممانعة وحتصني لدى الرأي العام، ودور أساسيّ 

دور كبري  صبح لألفرادأه ة أّن، خاّصلقوى على املستوى اإلعالمّيدة، لتعديل ميزان ااملتعّد
خضوًعا الشتراطات  األقلّ  على وسائل التواصل االجتماعّي من خالل النشاط احلّر

 ات الصناعة اإلعالمّية. واقتصادّي
ن تعتمد ها من املناسب أوأختم بالتأكيد على مجلة من املبادئ والتوصيات، واليت أرى أّن

 مشكلة ولتعزيز ثقافة احلوار اليت حان أوان احلديث عنها: أيّ  حلّ  من أجل
سات اإلعالمّية يف تعزيز ثقافة احلوار وتعميمها من أجل أن يكون هناك دور للمؤّس

ادئ لتزام مبراعاة وتطبيق عدد من املبر مجلة من الشروط وااله ينبغي توّفوتعميقها، فإّن
ها ئمجلة من املبادئ والقيم األصيلة أصالة احلياة ونقاوالسياسات اليت ينبغي أن تتماهى مع 

 ل. األّو الفطرّي
ل ي على طوأىل املخرجات، إالصدق واملصداقّية ابتداًء من املدخالت وصواًل  اًل:أّو 
 العملّية اإلعالمّية.  خّط

 وأ اأشخاًص وأمعنوّية  وأمادّية سواء أكانت ة، توضيح املصطلحات الالزمة كاّف ثانًيا:
ه قوى مقاومة، واعتباره أصاًل الزًما، ألّن وأأحزاب  وأمجاعات  وأسات مؤّس وأ اأفراًد
 د لدى قوى املقاومة واملمانعة، لتسميةتعاطي. وإجياد قاموس موحّ الب عليه طريقة يترّت

 مات. األمور بأمسائها، األحزاب واألفراد والدول واملنّظ
وضع سياسات حاكمة وضوابط ثقافّية وأخالقّية أصيلة يف كيفّية التعاطي اإلعالمي  ثالًثا:

 يلتزم به وينضبط حتت سقفه اجلميع.  عاملّي تكون مبثابة ميثاق إعالمّي
هم، سواء ووضع عقوبات قاسية حبّق الذين يقومون بتضليل الرأي العاّم جترمي كلّ  رابًعا:

 مات. سات أو منّظو مجاعات أو مؤّسأكانوا أفراًدا 
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ىل إاًل اجلامعة وصو أوالتشديد على دور الثقافة والتعليم، ابتداًء من املدرسة  خامًسا:
 وسائل اإلعالم القدمي واجلديد لتعميق الثقافة الصحيحة حول القضايا القائمة. 

 ي مقونن، للثقافة العليا والفطرة األخالقّية واملفاهيمبسبب وجود تدمري منهّج سادًسا:
 املناعة.  ا يف غرس هذه املفاهيم وضخّ ة فّإن لألسر والعائالت دوًرا أساسيًّاحلّق

 سات الرمسّية واحلكومّية. الرقابة واحملاسبة، وأعن رقابة املؤّس سابًعا:
 ب، ومقاطعة بعض الوسائل اإلعالمّية إذا تطّلرقابة اجلمهور والناس والرأي العاّم ثامًنا:

أسها د على ترسيخ نظام القيم وعلى راًل ووسًطا وأخرًيا، وأشّدّوأاألمر، واملطالبة مبعاقبتها 
 الصدق واحلقيقة احلقيقّية، أي احلقيقة األصلّية.
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 احملور اخلامس: مستقبل احلوار

 الشيخ ماهر مّحود  رئيس اجللسة: 

 رئيس االّتحاد العاملّي لعلماء املقاومة 

  أمحد عبد احلليم عطّية الّدكتور: مييين واألخالقي واإلنساين والقِ وعي املشترك الدّ 

 عضو اجلمعّية الدولّية للفلسفة اإلسالمّية )مصر(

 إدغار طرابلسي الّدكتورثقافة احلوار يف مواجهة ثقافة اإلقصاء: القّس 

 للحوار وقبول اآلخر:  عاملي –إنساين  –حنو مشروع )ميثاق( دين  
 لشيخ علي رضا يب نياز ا

 العاملّية يف لبنان (ص) املصطفىمدير جامعة 
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 املشترك الديّن )األخالقّي واإلنسايّن والِقيمّي...( وعي
 أمحد عبد احلليم عطّية الّدكتور

ل الثقافة الدينّية ومعّوقات احلوار بني األديان وعرب مناقشة دور املؤّسسات من تشّك
ال وهو مستقبل احلوار. فما يشغلنا هو أالدينّية ومؤّسسات احلوار نصل إىل ما اهدف إليه 

وبني قوسني  املشترك الديّن؛ يوعالأّن  للحوار؟ يبدو يل وار. فهل هناك مستقبٌلمستقبل احل
حقيق لثقافة احلوار. وحول هذا الّسؤال يدور حبثنا )األخالقّي واإلنسايّن والِقيمّي( هو الّت

و ما أ "دستور املثال األعلى الكويّن"أو  "قانون الّروح"ونفترض أّن ما ميكن أن نطلق عليه 
ي س أخالق املستقبل ويكون حتقيًقا لوعميكن أن يؤّس "حنو القلوب"أمساه اإلمام القشريي 

 املشترك وجتسيًدا للحياة يف عامل واحد. 
ور ميكن ضح لنا أّن هناك ثالثة أشكال أو ُصمن متابعة اجلوانب املختلفة لثقافة احلوار؛ يّت

احلوار العقائدي وهو أصعبها ويف الغالب يكون خذها احلوار بني األديان هناك أّواًل أن يّت
من لويس  فه بالفرنسّية كلٍّلّ أخذ مثااًل له الكتاب الذي ظري وميكن أن نّتاملستوى الّن ىعل

ر بني األديان احل، وثانًيا احلواب قنوايت وترمجه للعربّية فريد جرب وصبحي الّصجارديه واأل
 أحياًناخذ ويّت اّية والذي قد يبدو يف الغالب إعالميًًّالذي تدعو إليه املؤّسسات الدينّية الرمس

 إليه، البحث العلمّي يف حوار األديان؛ سياسّية. وهناك أخرًيا وهو ما حنن يف حاجةٍ  صيغًة
ا لعقائد مّن الذي يسعى لإلجابة عن سؤال كيف ميكن أن حنيا مًعا مع اعتراف واحترام كلٍّ 

 اآلخر؟ 
 اّمإنسايّن ع ومشروٍع هل ميكن تأسيس برنامج عملٍ  ونتساءل بداية يف هذا البحث 

احلياة مًعا يف  وهي جاه غايٍةللبشرّية احلائرة ّت د لنا معامل طريٍقللحكماء حتّد دولّيٍة ومجاعٍة
 اجلميع؛ ذلكم هو املشروع الديّن واإلنسايّن؛ الِقيمّي واألخالقّي.  تضمّ  كونّيٍة مواطنٍة

ق فيقتضي حتقيق هذا الربنامج وجتسيد هذا املشروع؛ حتديد املفاهيم اليت نتداوهلا ونّت 
املشترك والوعي. وحيتاج مفهوم  ين واألخالق والقيم وكذلك مفهومّيعليها وهي: الّد
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: ضّد ه عليه وتأكيد أمّهّيته وضرورته ودورهاملشترك؛ الذي علينا مجيًعا القصد إليه والتنّب
 القول راكة مقابل الفرقة واجلمع بدل القسمة يفق. فهو الّشت واملمّزنقسم واملشّتامُلق واملتفّر

 لوك. والفعل واحلركة والّس
ته اي حول ماذا يعن املشترك، ما هي حدوده وإمكانّيووعي املشترك يقتضي حبث وتقّص 

ن أمّهّية دور موغاياته، هل هو متحّقق أو ميكن أن يتحّقق، وعي املشترك هو الثقة والتيقني 
ة ّياملشترك بني البشر ومعرفة ما جيمعهم وكيفّية جتاوز ما يفرقهم، فهو املشاركة اليت تعن النّد

الصدام والصراع  ل مقابلّبمقابل اهليمنة والسيطرة، حرًصا على حتقيق التالقي والقبول والتق
اجلامدة املنغلقة،  ثابتةوالتنافس والتطاحن والتحارب بني التفسريات والتأويالت الدينّية ال

واحليطة  سفاحلروب الدامية والدمار الشامل والتكفري املتبادل والكراهّية وكّل صور التوّج
هامات اليت كانت وال زالت كائنة وستكون على امتداد تاريخ أصحاب واحلذر واالّت

  األديان، ليست بسبب الدين وإّنما بسبب تفسرياتنا املتضاربة واملتضادة للدين.
 ث عن الدين بصيغة املفرد أم نظلّ والصعوبة اليت حنن بصّددها هي؛ هل حنن نتحّد 

نتعامل معه بصيغة اجلمع؟ وكيف يكون التعامل مع التعّددّية الدينّية، هل ميكن أن نعترف 
 هبا وهل حنن معها؟

لعالقات ا ثنا من وجهة نظر التاريخ واألحداث والوقائع اليت مّرت بنا يف تاريخحتّد إذاّننا إ
بعاد إداها وحبني األديان، سنتحّدث بصيغة اجلمع مبا ميكن أن يدخل فيها من تفضيل إل

كّل  ، من داخلّيحتّدثنا من وجهة نظر املصدر واملنبع والقلب البشر وإذاقصاء لآلخر. إو
 دين أّي لغة القلوب وقانون الّروح ودستور املثل سنتحّدث عن الدين بصيغة املفرد. 

ذن حّتى ينضوي املتعّدد واملختلف واملتنّوع يف إطار مشترك؟ هل ميكن إنبدأ  ينأمن  
؟ هيجل يف وعي املشترك الدينّ  ىي أعلى درجات الوعي اإلنسايّن لدأن تسهم الفلسفة وه

يف حتديد  ا ميكن أن يسهمحنن نفترض أّن الفلسفة مبا هي تفكري يف الكّلّي والكويّن مّم
نطرحه هنا هو أّي جماالت الفلسفة أو فروعها هو الذي ميكن أن  املشترك، والّسؤال الذي

 ليساعدنا يف ذلك؟ ميكن منذ البداية افتراض أّن فلسفة الدين وفلسفة األخالق والقيم متّث
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العامل ومفّكروه  وفق حوله حكماء وسياسّيمدخالً لبناء أو املساعدة يف بناء برنامج ميكن أن يّت
 وحتقيق املواطنة الكونّية املرجتاة والعيش سويًًّا يف عامل واحد. ملواجهة الدمار املرتقب 

وعلى هذا ينقسم حبثنا إىل ثالثة أقسام تتناول على التوايل: أّواًل مفهوم الدين الكويّن  
يف  عند كانط وثانًيا النظرّية العاّمة للقيمة باعتبارها حتقيًقا للخري الكّلّي ثالًثا جتارب فلسفّية

 عيش مًعا. املشترك وال
 ّواًل: كانط والدين الكوينّ أ

 كّل من: كانط يف كتابه "الدين يف ىنشري إىل عدد من فلسفات الدين لدميكننا أن  
ن إحدود العقل" وهيجل يف "حماضرات يف فلسفة الدين" وفويرباخ يف "جوهر الدين". و

م واإلسالظ على ما قّدمه هيجل يف فلسفة الدين حول العرب كان هناك بعض التحّف
كانط الذي ازداد االهتمام  ىفإّننا جند لد والشرق، الذي كان حذًرا للعداء لإلسالم؛

بفلسفته اليوم ومّت توظيف ما طرحه يف دراساته حول ما التنوير؟ وما الثورة؟ يف فهم احلاضر 
 الم دائم"حنو س"ضافة إىل االهتمام الكبري حاليًًّا مبا جاء يف كتابه إوما حيدث اليوم يف العامل 

 ليقّدم لنا عوًنا ال حدود له لفهم املشترك والكويّن يف "الدين يف حدود العقل"ويأيت كتابه 
 الدين مقابل اخلاّص والتارخيّي يف العقائد. 

يرى كانط إّن أصل حاجة البشر إىل الدين ال تكمن يف أّي نوع من العبودّية بل يف  
تليق  ضرقدرهتم على احلّرّية وبالتحديد حّرّية املصري، حّرّية اقتراح غاية لوجودهم على األ

 ة فاحلاجة إىل الدين ال تأيت إىل األخالق من خارجبعقوهلم، فاإلنسان غاية يف ذاته ومن مّث
ن، بل إّنه ال يًقا ألّنه متّدعىن أّنه ال يصبح اإلنسان متخّلمب"فكرة تنبع من األخالق؛ بل هي 

 1ته.ّيق. أّي قادر على إعطاء قيمة أو غاية اهائّية حلّريًنا إاّل ألّنه متخّليصبح متّد
" ن اخللقّي"الديوبني مفهوم  دين العبادات""علينا أن منّيز عند كانط يف أّي إميان بني  

النابع من حاجة العقل البشرّي إىل غاية اهائّية ملصري البشرّية على األرض. وألّن العقل 
البشرّي واحد، وألّن اجلنس البشرّي واحد، فإّنه ال ميكن لنا التفكري إاّل يف " إله واحد" 

                                                           
 .20فتحي املسكين، مقدمة ترمجته كتاب كانط الدين يف حدود جمرد العقل، دار جداول، بريوت، ص 1
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ان دين العقل هو "إمي هو وبالتايل ال ميكن أن يوجد بالنسبة إىل عقولنا إاّل "دين واحد":
حمض" ميكن ألّي كائن أن يبلغ إليه بواسطة عقلنا اخلاّص، وذلك انطالًقا من أّن إرادة  عقلّي

اهلل املكتوبة يف قلوبنا. وهو أمر يرغب كّل دين نظامّي يف التغافل عنه. ولذلك ليس من 
مستقبل ألّي نوع من دين الوحي سوى النجاح الكويّن يف ترمجة هذا الوحي إىل وحي 

ه صلب الطبيعة البشرّية مبا هي كذلك. ال خمرج من التعّدد الديّن إاّل بالتنبيعقلي حمض يف 
على وجود مبادئ خلقّية كونّية لإلميان. ولذلك يثن كانط على مجيع األديان اليت نعرفها 

 1ّول العقائد اإلميانّية "من أجل غايات حسنة وضرورّية بالنسبة إىل كّل الناس".أبقدر ما تت
عيد الدين صاحًلا على الص ىن مصلحة العقل، على املستوى املدين، أن يبقوذلك ألّن م

األخالقّي. لذلك ال يترّدد كانط يف الدعوة إىل مواصلة استعمال الكتاب املقّدس. ومن هنا 
دنا، بل أّنه مقّدس بالنسبة إلينا وح ًقا مبدى إمياننا مبا نظّند؛ ليس مشكل الدين متعّليؤّك

مبدى قابلّية ما نؤمن به ألن يكون مفّكرا فيه بوصفه "يكون أو ال يكون قاباًل للتواصل على 
 ة. حنو كويّن" بني البشر كاّف

دة إىل بيان موقف كانط من مترجم "الدين يف حدود العقل" يف دراسة متفّر ىيسع 
لنا  نت الفيلسوف أو إشاراته املختلفة. وحياول أن يبّياإلسالم كما يظهر يف عدد من كتابا

دين ي تفسري فهم كانط يف كّل عمل من هذه األعمال الذي يصف فيها اإلسالم واحملّمدّية.
 ر والعنف ورفض األديان األخرى. الكربياء، وميّيز بني الكربياء والتكّب

م(، 1764ميل واجلليل )إنّ ما كتبه كانط عن العرب، يف مقالة مبكرة حول مشاعر اجل 
يكشف لنا عن تعاطفه الكبري مع شخصّية "العريب"، يف نطاق إحصاء أخالقيّ وروحيّ شامل 

ن، تلك للطباع القومّية للشعوب األساسّية لإلنسانّية احلديثة. يقول:" إذا ما اجتزنا، اآل
لكن يف الشرق، و األجزاء األخرى من العامل، إذا اللتقينا بالعريّب، اإلنسان األكثر نبالً 

ه مضياف، ذو مساحة وصادق؛ إاّل أّن املشوب بشعور كثرًيا ما ينقلب إىل مغامرة خطرة. إّن
 من األعاجيب. إّن خياله بشيءحكاياته وقصصه، وأحاسيسه عاّمة، خملوطة، يف كّل آن، 
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برية. إّنهم كإّنما يقّدم له األشياء يف صور غري طبيعّية، حّتى انتشار ديانته إّنما كان مغامرة 
ّول أملزاجهم املشدود إىل املزاج بأن يت اليسوا بأتباع متشّددين لإلسالم، وإّنهم ليسمحو

 1ف. ق والتلّطالقرآن بقدر حممود من الترّف
شعور وفًقا لل شعب ينتظم طبعه القوميّ  إّن العرب عند كانط كما يشرح املسكينّ 
، اليت أّي حال، اخللط بني عاطفة اجلليلباجلليل، باعتباره شعوًرا باخلشية، وال جيب، ب

لعرب ا صها كانط وبني التهمة االستعمارّية، اليت سيقترفها القرن التاسع عشر ضدّ شّخ
بني، وغري قادرين على التجريد العقلي. ذلك أّن الشعور باجلليل طبع قومّي كواهم متعّص

 ة "شرقّية". يشترك فيه العرب مع اإلسبان، واإلجنليز، واألملان، وليس عاطف
يبلغ حوار كانط مع اإلسالم ذروته يف هامش من كتاب "الدين يف حدود جمرد العقل"، 

عجزات، ا بداًل من املعندما يصف ما يسّميه "احملّمدّية" بأّنها دين مؤّسس على الكربياء. إًذ
ّلها كوجد التأييد اخلاّص بإميانه يف االنتصارات ويف قهر الشعوب األخرى، وطقوس عبادته 

من "نظرّية الفضيلة" يف "ميتافيزيقا األخالق"؛  42من نوع شجاع. يورد املسكين الفقرة 
ر هذا اللفظ عن عّبر، كما ي: "إّن التكّبيتنط تعريفه للكربياء على النحو اآلاليت بسط فيها كا

نطالب  (ambition)ذلك امليل، دائًما إىل السباحة يف األعايل، هو ضرب من الطموح 
تناقض مع هو رذيلة ت باملقارنة معنا، ومن مثّ  يءروا أّنهم ال شتضاه أناًسا آخرين بأّن يقدّ مبق

االحترام، وهو شيء ينبغي أن منّيزه عن الكربياء من حيث هو حب التكرمي، مبعىن احلرص 
ّنه دين إ على عدم التنازل عن أّي شيء من كرامتنا اإلنسانّية باملقارنة مع اآلخرين. التاّم
ألّي  ىإلنسانّيتنا باعتباره املقياس البعيد املد (EhrIiebe)ياء، مبعىن "حب التكرمي" كرب

 2نوع من العبادة.
هنا، يريد كانط أن ينبهنا إىل أّن الكربياء، هذه "الظاهرة املمّيزة" ملا هو "حمّمدّي"، ليس  

كّلم عن كانط مل يتإّن  اخلاّص به. ميتلكه شعب ما دون آخر، بل هو "بصر باإلميان" "اعلًم"
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اإلسالم، أو عن احملّمدّية، وفق املسكين إاّل من أجل وضع اإلميان املسيحي، يف مرآة إميان 
آخر يسمح له بالقدرة على التعبري عن نفسه بشكل شجاع، ومن مّث هو أقرب إىل حفظ 

 1لسفيًًّا.فالذي أراد كانط تأسيسه احملض،  الكرامة اإلنسانّية فهو أقرب إىل الدين العقلّي
ود ه إىل ما يطلق عليه كانط الدين يف حدا بعقائده التوّجذن مع احتفاظ كّل منّ إميكننا 

 العقل الذي يسمح لنا بفهم واحد للدين يقبل تعّدد األديان. 
 فلسفة األخالق والقيم –ثانًيا 

لصدارة بني اضح إاّل يف الفلسفة املعاصرة؛ صار يشغل منزلة ر القيم الذي مل يّتإّن تصوّ 
 موضوعات الفلسفة من حيث األمّهّية. كما يؤّكد الفيلسوف األمريكيّ املعاصر ولرب مارشال

من أوائل الباحثني يف نظرّية  الذي يعدّ  (؛1873-1952) W. M. Uurban يريانإ
القيمة: و"نادًرا ما كان هناك يف تاريخ الفكر وقت شغلت فيه القيمة مكان الصدارة هبذا 

الق علوًما متعّددة هي األخكما نعرف مجيًعا نظرّية القيمة  تضمّ ل الوقت احلايل". الشكل مث
وباإلضافة إىل العلوم اخلاّصة بالقيمة هناك والنفس واالجتماع واالقتصاد والسياسة واجلمال. 

ا م فروع املعرفة والقيم توجد فلسفة الدين اليت هي أهّم العدل والعلم واحلّرّية. ففي كّل
عليه النظرّية العاّمة للقيمة، فالدين يتعامل مع القيم سواسية، وهو يف هذا يتعامل مع تعتمد 

 اة من اهلل وهي املرجع للوجود كّله، والدين ليس عنصًرا خاصًّالقيم كقّوة عليا مستمّد
لة إىل اإلنسانّية يف ، فاألديان السماوّية املنّز2منفرًدا للقيمة بل هو يعمل كإطار لكّل القيم

قاومت ته وطار نظرّية أو عقيدة التوحيد؛ جاءت كّلها لتؤّكد حّرّية اإلنسان وكرامته وعّزإ
الظلم والعدوان عليه وأعلنت حقوقه كّلها. حيث نادت باستقالله عن الضغوط اليت تزهق 

ط واإلذالل واملهانة سواء كانت ضغوًطا خارجّية أو داخلّية أنفاسه وتشعره بالقهر والتسلّ 
 م يف مبادراته وحتيطه باألغالل، وهذا هو جمال القيم. ّرّيته وتفقده التحكّ من ح حتدّ 
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ي البديل ه ا يف حياة اإلنسان املعاصر، وتظّلا أساسيًّاألديان واألخالق والقيم حموًر تظّل
نا إىل للعوملة التقنّية واالقتصادّية اليت تسيطر على حياتنا اليوم؛ فكّل ما حولنا يعيد الفلسفّي

لتطاحن ا والتعايش الروحّي يف ظلّ  اإلنسايّن؛ وحّرّيات وكرامة اإلنسان يف اجملتمع املعاصر،
ئل فضااألديان والقيم وال الرفاه البشرّية والعدالة اإلنسانّية. وتظّل بني والصراع احلايلّ 

األخالقّية هي حمور حياة اإلنسان؛ فما هي مكانة الديّن وما هو دور القيم يف عاملنا وهل 
 ميكن أن تقيم رؤية كونّية للعامل املعاصر؟ 

نتوّقف عند النظرّية العاّمة للقيمة اليت قّدمها الفيلسوف األمريكّي املعاصر رالف بارتون 
ملكوت  1926 " كتابيه النظرّية العاّمة للقيمةبريي واليت قّدم فيها كتابات كثرية خاّصة 

. املهّمة األساسّية بالنسبة لنظرّية القيمة، عند صاحب "النظرة العاّمة للقيمة" 1954القيمة" 
. هي تعريف مفهوم القيمة؛ أّي إعطاء حتديد عاّم يشمل R. B. Perryو"آفاق القيمة" 

قها. ا يهدف أفراد اإلنسانّية إىل حتقيكّل أشكال وأنواع القيمة اليت يسعى كّل شخص مثلم
 ة؛ فإّن الفيلسوفص هو حتديد مصطلحات علمه اخلاّص بدّقوإذا كان هدف كّل متخصّ 

 األساسيّ  يت تعّد احملورال ،valueالذي خيتص باألكسيولوجي مهّمته حتديد كلمة 
كما interest الهتمامه، أو هي املصطلح؛ الذي ينبغي أن حيّدد له معناه الدقيق. واالهتمام

قيمة، فأّي موضوع يكتسب قيمة عندما يستوعب أّي  لكّل هو املصدر األساسيّ خيربنا 
 1ان االهتمام فهو يف حقيقته قيمة.ا كان هذا االهتمام؛ فمهما كاهتمام أيًّ
ف القيم املختلفة فيما يرى باصطالحات األشكال املختلفة لالهتمامات وتصّن

 ره يف حقيقة أّن حياة اإلنسان الوجدانّيةإىل االهتمام له ما يربّ و القيمة ومواضيعها. إّن عّز
. 2القيمةباحلركّية واليت ينطبق عليها اصطالح االهتمام تقوم بالعمل يف كّل املواقف اخلاّصة 

 نة خاّصة بالكائن احلي، وهو ما يطلق عليه اسم االهتمام. فالقيم تعترب وظائف معّي
ج. ويف هذه م متدّررة يف سلّ ميكن ترتيب األشياء اخلّي ومن حتليل خمتلف أنواع القيم
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األعلى على  باشتمااًل، ويتغلّ  احلالة توضع األشياء األكثر اشتمااًل يف مكانة تعلو على األقّل
 م متدرج من القيم حّتى نصل إىل مفهوماألدىن، والدائم على العابر، وهكذا يكون لدينا سّل

 وحتقيق هذا اخلري يغدو تنظيًما لكلّ القيم واالهتمامات األخرى القيمة العليا أو اخلري األمسى.
ق اليت تنتج من تنظيم منسجم لالهتمامات يطلق عليها اسم التواف يف صلتها بعضها ببعض.

 واالنسجام أو السعادة التوافقّية" أو القيم اإلنسانّية املشتركة. 
عد تناول ها مرتبة حّتى أكملها. وبقّلويذكر لنا بريي األنواع املختلفة لالهتمامات بدًءا بأ

أنواع االهتمام يتحّدث عن تكامل االهتمامات. والعالقة اليت تقوم بني اهتمام وآخر أو بني 
جمموعة من االهتمامات وإّن االهتمامات ميكن أن تتكامل وتنسجم، أو أن تتصارع وتتنافر. 

 تني لنظرّية القيمة مها: وذلك يف عالقتني أساسّي
ة، وودّية، وميكن ل والتوافق أّي إّن االهتمامات تكون منسجمة، ومستقّرالتكام .1

 على أّنها تعاونّية أو توافقّية.  االصطالح
التصارع والتنافس أّي أن تكون غري منسجمة، وعدائّية أو متقابلة، تواجه بعضها  .2

 عن بعًضا؛ متصارعة. واملشكلة الرئيسّية للتكامل هي حتقيق التعاون واالنسجام بدالً 
 النزاع والصراع. وهذا هو مبدأ اخلري األقصى واملشترك الثقايف واحلضاري بني البشر. 
ومن هذه اخلطوات ننتقل من االهتمام الفردي إىل التكامل االجتماعي لالهتمامات 
وتلك مسألة أساسّية يف جمال القيم املشتركة، حيث إّن ما يبتغيه الفرد هو اخلري األقصى؛ 

د بريي؛ افتراض اخلري الكّلي الشامل هو املكافئ الذرائعي لفكرة اهلل لدى عن الذي يعدّ 
 ولدى رجال الالهوت، فهذا اخلري األقصى إّنما هو التكامل التام الذي امليتافيزيقينيالفالسفة 

يدمج أنواع االهتمام كّلها يف اّتحاد كّلي يشمل الفاعلني مجيًعا. وهذا التكامل ليس سوى 
ق اجلميع فرة حني يّتة اخلّيّيمثل أعلى، وكّل إنسان يصبح عنصًرا من عناصر اإلرادة الكّل

 1سجام الكّلي.مثل هذا االنعلى حتقيق 
ويقّدم لنا بريي نظرّية أساسّية لتحقيق القيمة الكّلّية واخلري األعلى والسعادة البشرّية 
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اليت  ؛بني البشر. وميكن حتقيق مثل تلك النتيجة املنسجمة للحّب وذلك عن طريق احلبّ 
 احلبّ و تعرف على أّنها اهتمام إجيايب إلرضاء اهتمام ثان، "واالهتمام الثاين هو شخص آخر،

سابق يف  م به الهتمام آخريبدأ وينتهي يف اخلارج" وهو تأييد مهّت خال من األنانّية "فاحلّب
"؛ الوسيلة األخالقّية إلحالل . وتعّد هذه النظرّية "احلّب1ةالوجود وموجود بطريقة مستقّل

ر ت وتغّيضاالتناق حلّل والصراع واإلقصاءالتعاون، مقابل ما يسود حياتنا من العنف والرفض 
مام بآخر أساًسا هو اهت العالقات االجتماعّية اجلائزة والظلم لبعض طبقات اجملتمع. واحلبّ 

يسعى حنو التعاون. وهو "موقف اهتمام أو بشاشة خري عموًما". وميكن صياغته على النحو 
 شحنو أحد وإحسان حنو اجلميع" وهو ما نطلق عليه املشترك األخالقّي والعي التايل "ال شرّ 
ادة ويعرف طبًقا لتقاليد الفلسفة األخالقّية على أّنه اإلر هو "تكامل شخصيّ  سويًًّا؛ فاحلبّ 

 . 2رة"اخلّي
إّن املثل األعلى يقّدم نفسه على أّنه ميكن حتقيقه، وجيب إلمتامه أن يكون متوّقعا مبقياس 

فضل أ ما. وجيب أن تكون هناك حلظات يستطيع فيها املرء أن ميسك فيها بلون ومذاق
ر بطريقة عاّمة جيب أن يكون هناك "قبس من اهلل يف اإلنسان". وهذه شيء، أو كما نعّب

اللحظات ميكن اإلحساس هبا وهي موجودة كهدف يسعى يف طلبه، وهلا مثلها األعلى، 
األخالق " ا مثاليًًّا هلا.خذ من صراع االهتمامات نقطة بداية ومن تناسق االهتمامات هدّفتّت

املشتركة هي حماولة التوفيق بني اهتمامات متصارعة متنع النزاع حني يهّدد، والشقاق حني 
 حيدث وتتقّدم من املوقف السليب العداء وللصراع إىل املوقف اإلجيايب للتعاون. 

قط يلتجئ إىل كّل الناس؛ ليس ف يوالسعادة التوافقّية؛ هي املعيار الوحيد الكفء لك
فرده ولكن للجميع مًعا. وهو الوحيد الذي يعد بفوائد لكّل اهتمام مع كّل لكّل فرد مب

االهتمامات األخرى ونظًرا ألّنه يشمل كّل االهتمامات وحيّقق مصلحة اجلميع فمن مّث 
بلغة اليوم فاق وحيصل على تأييد زائد يفوق كّل خري آخر، وهذا ما يطلق عليه دليل االّت
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توى األخالقّي عرب التواصل اإلنسايّن من املس ينقل مفهوم اخلري املشاركة يف الكويّن. وفيها
 1يّن وتصبح احلضارة مملكة القيمة.بل والكو إىل املستوى الدويّل االجتماعيّ 

لدافع ا ا كان اخلري يعن السعادة التوافقّية ألكرب عدد من الناس، فإّنه هبذا حيلّ ومّل
ق قّ ا على املستوى األخالقّي نريد أن حن. وإذا كّنالصراع البيولوجي للتقّدم حملّ  االجتماعيّ 

سالم ؛ نستهدف تأكيد الدميقراطّية والوالسياسّي السعادة؛ فإّننا على املستوى االجتماعيّ 
األقصى هو  ضح لنا أّن اهلدفوالتعاون الدويل واقتسام الكويّن واحملّبة الكوكبّية. "وهبذا يّت

صغرًيا  انسانّية ال تكون نظرّية القيمة األخالقّية إاّل جزًءإجياد نظرّية أكثر مشواًل للحضارة اإل
 2منها"

قبلة مرهون جيالنا واألجيال املأبإرساء املبادئ األساسّية ألخالقّيات املستقبل، فإّن مصري 
أكثر بقدرتنا على أن جنمع بني الرؤيا البعيدة املدى والقرارات اآلنّية. لكن إن مل نبادر إىل 

 ت املناسب فلن يكون لألجيال اآلتية أّي وقت للفعل. الفعل يف الوق
 ثالًثا: املشترك والغريّية والعيش مًعا 

نتقل من الفلسفة وفلسفة الدين واألخالق إىل ترمجة املشترك الديّن واألخالق أدعوين 
شكالّية توّقف عند القضّية األساسّية اليت متّثل برنامج وإأهنا سوف  معاش. إىل برنامج فلسفيّ 

كرسي اليونسكو للفلسفة يف العامل العريّب وهي إشكالّية الفلسفة وجتارب الغريّية؛ اليت 
حّددها فتحي التريكي وفريق العمل معه يف الكتاب الصادر عن افتتاح كرسي الفلسفة يف 

ه عادة التحاور مع الغري دون أن يفقد املرء هوّيتتونس عن مفهوم مجالّية العيش املشترك وس
 ر فقط عن عدالة مصحوبةالذي ال يعّب واالنسجامومنط وجوده يف العامل، ضمن التآلف 

ّية قوامها ر عن إنسانباحلكمة واحلب ولكن أيًضا عن الوفاق املمكن بني األشخاص، فهو يعّب
 3ة.واالحترام واحملّب ختالفحّق اال
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الذي حنن بصّدده على ضرورة أن يكون هناك توافق واع؛ يكون نتيجة  يبن الربنامج 
تبادل مشترك بني األنا واآلخر، ليصبح األرضّية الرئيسّية للعيش سويًًّا، فال وجود حلياة 

فاقها نّ األّمة ال حتّقق وحدهتا وهوّيتها إالّ باّتأيؤّكد التريكي مشتركة دون توافق ودون حوار 
تؤّسس فيها عوامل االرتباط وأسباب إجناحها حتّوهلا إىل  ورّية ضخمة.من خالل عملّية حتا

 عيش مشترك يف ظّل الكرامة واحلّرّية. 
 ّول لكرسي اليونسكو عن قوانني الضيافةوحتّدث جاك دريدا يف نفس هذا اللقاء األ 

 باملشترك اإلنسايّن. ينطلق دريدا من كتاب كانط مشروع اوهي مسألة ترتبط ارتباًطا وثيًق
للسالم الدائم؛ حيث يطرح قضّية الضيافة اعتماًدا على الفصل الثالث النهائي الذي يؤّكد 

املدين بشروط الضيافة الكونّية. لقد شّدد كانط  –على ضرورة أن يتحّدد القانون الكويّن 
حّق الزيارة  لزامّية، إّنإال احلّق. إّن الضيافة الكونّية على حّق مواطن العامل، أّي أّننا يف جم

 األرضّن أك املشترك لسطح األرض. ومبا الذي هو حّق متاح لكّل البشر مبقتضى حّق التمّل
ح هلم بالعيش روا أمرهم يف إجياد كيفّية تسمكروّية وبالتايل متناهية. فإّنه على البشر أن يتدّب

 . 1رض الذي هو ملكّية مشتركةمًعا من أجل اقتسام سطح األ
وقد شارك التريكي وكلّ من جاك بوالن وكريستوف وولف يف اإلشراف ضمن برنامج  

كرسي اليونسكو للفلسفة على ندوة حول العنف والدين وتفاهم احلضارات؛ حوار أوروبا 
أشكال ووالبلدان اإلسالمّية " وجاء يف مقّدمتهم للكتاب الصادر عن هذا اللقاء. إنّ احلروب 

طتها بعض البلدان األوروبّية على بلدان مسلمة عملت بقّوة على إذكاء العنف اليت سّل
 نفوسهم وا يفاملشاعر السلبّية جتاه الغرب. وهذا ما يفّسر أّن عدًدا كبرًيا من املسلمني غّذ

 العنف واألخذ بالثأر وإن كان يف املسلمني أصوات ما فتئ عددها يف ازدياد قد ارتفعت حبّ 
الدين و رة باللجوء إىل اإلسالم لتربير العنف ومؤّكدة وجود خلط بني اّتجاه سياسيّ مشّه

قف ة ولكن موااإلسالمي إاّل أّن اإلسالم كغريه من ديانات التوحيد األخرى دين سلم وحمّب
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رب تربط بني اإلسالم واحلهؤالء ال حتظى بنفس االهتمام الذي حتظى به األصوات اليت 
 1والعنف.

إّن اخلضوع هلل يف اإلسالم وقيم اإلحسان مثل الضيافة والكرم والتواضع والتقوى  
لرسول ف من تعاليم القرآن وسرية اوالتسامح؛ تلعب دوًرا أساسيًًّا؛ ألّن حقيقة اإلسالم تتأّل

وهي اليت ترشد األّمة اإلسالمّية يف حياهتا اليومّية ويف وجودها وهي الضامنة لوحدهتا والعرف 
حي والسرية املستقيمة متّثل وحدة اإلميان وعلى هذا األساس ينخرط الفرد يف األّمة. إّن والو

عامل نة وقد انتشر يف كّل أحناء اله أرض معّياإلسالم شأنه شأن اليهودّية واملسيحّية ال حتّد
تقريًبا فنشأت بذلك أّمة مسلمة عظيمة وكما هو الشأن بالنسبة إىل املسيحّية ففي صلب 

ة يوجد مزيج متنّوع من الثقافات، ومجيع األديان ترفض جعل احلياة مقصورة على األّم
على ما  زالنزعة الفردّية والعقالنّية وعلى العمل واإلقصاء بل بالعكس فإّن االهتمام مرّك

دوام البشرّي ومن هذه القيم؛ السلم والتنّوع وال للقيم الدينّية والروحّية من أمّهّية يف النمّو
ويف إطار احلوار الذي يدور بني البلدان  2.م ثقافّية يتوّقف عليها مستقبل البشروهي قي

 ة حماور كربى هي الدين والعنفاألوروبّية والبلدان املسلمة يقترح هذا الكتاب دراسة عّد
السياسة والدين، الكونّية والثقافة ويف كّل هذه اجملاالت فإّن املدار يكمن يف تبادل معلومات 

 آفاق حّتى يتّم توسيع حقل التفاهم املشرك بني البشر وتعميقه. ومعارف و
يف  نإّن نقطة االنطالق يف هذا اللقاء كانت العالقة بني الدين والعنف. وسوف نتبّي 

لقائهم أّن ديانات التوحيد الثالث حتتوي على عناصر جتعلها قادرة متاًما على تشجيع إرادة 
النصوص ن عدم العمل بة؛ ففي كّل هذه الديانات يتعّياحلياة بني البشر؛ حياة سالم وحمّب

الدينّية اليت تدعو إىل العنف وبالعكس تنمية الطقوس الدينّية اليت فيها الدعوة إىل التصاحل؛ 
ففي الديانات الثالث توّجهات حنو السلم كثرية ينبغي استثمارها واستثمار ما فيها من 
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هي تساعد بيتهم وللقيم يف هذه العملّية دور كبري؛ فإمكانات لتثقيف البشر أيّ لتكوينهم وتر
يف احلياة  ع بهلعلى تنظيم احلياة املشتركة وخارج النطاق الذي تنخرط فيه فإّن هلا دوًرا تّط

 1داخل اجملتمع املدين.

ونذكر من املوضوعات املهّمة اليت تناوهلا هذا اللقاء "الكونّية" واليت هلا تأثري يف العالقات 
لدان األوروبّية والبلدان املسلمة. فهناك كثريون يرغبون يف اإلسهام يف رصيد التنمية بني الب

الذي توّفره مسارات الكونّية؛ إاّل أّنهم ليسوا مستعّدين للتنازل عن هوّيتهم الثقافّية. وعندما 
 ىد ويتجّلاهتّدد ظواهر الكونّية اهلوّية الثقافّية بصورة دائمة فإّن خطر ظهور أصولّية دينّية يزد

يف بروز مقاومة ضّد ما يهّدد بفقدان اهلوّية الثقافّية وحّتى ينجح احلوار بني البلدان األوروبّية 
بار أّن ن على الطرفني إقامة عالقة بني الكونّية واهلوّية الثقافّية على اعتوالبلدان املسلمة؛ يتعّي

 ذلك ميّثل مشكاًل مشترًكا بينهما. 
لدان لشروط اليت جيب أن تتوّفر حّتى يكون احلوار بني الثقافات يف البهنا هؤالء إىل اوينّب 

األوروبّية والبلدان املسلمة أمًرا ممكًنا وواجًبا ومن بني املنطلقات األساسّية اليت يشريون إليها 
 يت البحر األبيض املتوسط وما نشأ بينها من حوار يفمشترك على ضفّ  جغرايّف وجود فضاء

فة: اقتصاد وسياسة وثقافة. وقد طبعت طيلة قرون تعايش الشعوب يف مكّثات تبادل عملّي
هذه املنطقة ومع مرور الزمن ظهرت عديد التقاليد السلمّية تنتّمي إىل ثقافات خمتلفة ومن 
املهّم احملافظة عليها وتنميتها؛ ألّن احلوار بني الثقافة شرط من دونه ال ميكن حتقيق مثل هذا 

 اهلدف. 
ّن وجوده إىل املشاكل الراهنة فإ ر ما هو مشترك ميتدّ الوعي التارخيّي جيعل تصّو ومبا أنّ  

ة؛ ا يساعد على حتسني العالقات بني البلدان األوروبّية والبلدان املسلمسوف يعترب عامالً مهمًّ
ن ا مشترًكا فإّنه يكون من الضروري لكّل طرف أغري أّنه إذا ما أردنا أن ننتّمي وعيًًّا تارخييًّ

إلجناح احلوار ى لذلك. وى بالشجاعة ليتصّديستعّد ملناقشة أوضاعه بنفسه ونقدها وأن يتحّل
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حنن يف حاجة إىل رصيد مشترك من القيم الدينّية... من أجل بناء مشروع حياة مشتركة 
 1والسلم. تتحّقق يف نطاق التنّوع الثقايفّ 

ري؛ حيث حنن شكالّية الغويف نفس برنامج كرسي اليونسكو للفلسفة يعرض بوحديبه إل
يب نولد مجيًعا يف الغريّية ونثبت ذاتنا يف نطاق الغريّية، ففي قلب اهلوّية تقيم الغريّية، فالغر

 اا يسكن ذاتنا، واإلنسان ليس إاّل ذلك الكائن املغاير للغري، لذا يكون الوعي بالذات ثانويًّعّن
 منه ويكشف عنه.  نبداية يسكن فيه ويتكّوالعلى أساس أّن الغري منذ 

مهّما كان  من كسبه بدّ  ينتهي بوحديبه إىل أّن الغريّية تعايش والتعايش رهان دائم ال
ّن الغريّية يف اإلسالم هي وضع الذات يف منظور تتبادل مع الغري وهي قصد، ولئن إالثمن. 

ذا ه كانت منبثقة من الداخل فهي دائًما منفذ وجمهود يبذل من الذات وعمل إرادي. وعلى
هها ى بكّل جرأة مراقبة نزواتنا احلميمة وتطهريها وتوجياألساس فهي تلك اليت بداخلنا تتوّل

ّبة املشتركة ع إىل احملّنها تقيم الوئام الداخلي وترسم معامل مشروع حقيقي يتطّلإوتأسيسها. 
ون نواة كلنكون منها ونبن على أساسها تصّورا وافتراًضا ميكن االّتفاق عليه، لي، 2الشاملة

 للمشترك. 
 رابًعا: جهود عربّية يف احلوار اإلسالمي املسيحي 

نواصل هنا بيان اجلهود اليت ميكن أن نواصل عليها افتراض املشترك اإلنسايّن وهنا أشري  
ّية حرصت أوراق فلسفّية ودفاتر فلسف اإلطارإىل بعض اجلهود، اليت أسهمنا فيها ويف هذا 

لدراسة الفلسفة املسيحّية العربّية املعاصرة كاهتمام علمّي أكادميّي على الدعوة إىل االّتجاه 
مل يوف حّقه من البحث والدراسة. فهناك الفلسفة املسيحّية الغربّية يف العصور الوسطى، 
وقد ظهرت على استحياء بعض الدراسات يف الفلسفة املسيحّية العربّية الوسيطة إاّل أّن 

كالتوماوّية اجلديدة  ت االّتجاهات الفلسفّية املعاصرةملسيحّية اليت تبّناجلهود الفلسفّية العربّية ا
ورج دنا جملًدا مجاعيًًّا حول األب جلق االهتمام املناسب، من هنا أعدوالوجودّية املسيحّية مل ت
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شحاته قنوايت أحد أبرز وجوه احلوار اإلسالمي املسيحي، أسهم فيه جان بريينز الذي كتب 
مصري يلتقي باإلسالم وكتب جوزيف سكاتولني عن رجل احلوار بني  عن قنوايت مسيحي

 الشرق والغرب وحمّمد صفار عن مفهوم احلوار بني األب قنوايت واألب سكاتولني. 
ظريًًّا مارتن بوبر يف احلوار أساسا ن األملاينتتناول الدراسة األخرية نظرّية الفيلسوف  

نوعني بني  الذي ميّيز فيه األنا واألنت"يف كتابه "ض ملعىن احلوار كما يظهر للمقارنة، وتعّر
اك. ذ –أنت، وأنا  –خذه اإلنسان، ومها أنا من العالقات حبسب طبيعة املوقف الذي يّت

يها سيسهل ه باالعتماد علذاك؛ أيسر يف فهمها لقرهبا من املوقف الطبيعي، وألّن –ولعالقة أنا 
أنت، وما تشري إليه األنا بأنت  –عالقة أنا أنت. ويف مقابل ذلك تقف  –فهم عالقة أنا 

ل األنا وعندما تقون منهما. ليس شيئا وليس موضوعا بني األشياء أو املوضوعات وال يتكّو
ّولّية أنت، فإّنها ال تدرك هذا األنت كموضوع أو شيء وإّنما تقف يف عالقة تلك الكلمة األ

 1مع خارج نطاق اإلدراك والسببّية.
  التبادلّية على أّنها هي السمة الرئيسّية للعالقة بني األنا واألنت؛ فاألنتويشري صوفار إىل

أنت  – أنت تقود إىل عالقة أنا –الذي هو يل، يؤّثر عليَّ مثلما أؤّثر عليه. وعالقة أنا 
أنت  –ة عالقات أنا األبدّي أو اهلل، إذ أّن تلك العالقة مع األنت األبدّي إّنما تضم كاّف

اد هذا أّن العالقة بني طرفني بشرّيني ستقود إىل صورة ما من صور العالقة مع األخرى. ومف
 اهلل، والعكس صحيح أيّضا. 

بها عرب ا لفكرة احلوار، يف جمموعة املقاالت اليت كتورغم أّن قنوايت مل يقّدم تأصياًل نظريًّ
كرة طار النظري لفرة لإلالسنني عن احلوار بني األديان، إاّل أّن هناك إشارات واضحة ومتكّر

 احلوار لديه. 
ومقارنة بقنوايت، جند سكاتولني وبرغم إشارته إىل مارتن بوبر وإميانويل ليفيناس، 

د روا فلسفة احلوار، إالّ أّنه حنت بنفسه تأصيله النظري لفكرة احلوار، واستنن طّوباعتبارمها مّم
على الكلمة اإلهلّية؛ اليت تؤّسس حلوار دائم يف  يف ذلك على مفهوم اللوجوس، الذي يدّل
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ة إىل إقامة صل إطار عالقة شخصّية بني اهلل واإلنسان حمورها هو الكلمة. فاإلنسان مدعّو
 النعمة مع خالقه وخالق الكون، الذي يتكّلم مع الناس ويستجيب لدعائهم، وهو ربّ 

 1ته وحكمته.والرمحة وال اهاّية حملّب

  لإلسالم كآخر يف العالقة مع األنا من حتليله لتاريخ العالقة أو اللقاء معتنبع نظرة قنوايت
اإلسالم وأثره. يؤّكد أّن العالقة مع اإلسالم ليست وليدة اللحظة احلاضرة وإّنما تضرب 

فادي موقفني ويرغب قنوايت يف ت جبذورها يف قلب تاريخ احلضارتني اإلسالمّية واملسيحّية.
ى العالقة مع اإلسالم: اّوهلما موقف الرفض القطعي لوجود أّي تأثري قني باحلكم علمتعّل

لإلسالم على أوروبا، بسبب عقم الوجود اإلسالمي يف أوروبا حبسب هذا املوقف، وثانيهما 
لمّية يف احلياة الفكرّية والع ي باحلضارة اإلسالمّية ونسبة كّل ما هو جوهرّيموقف التغّن

وكذلك روائع عصر النهضة لتأثري العرب. ومن أجل ذلك  والفنّية يف العصور الوسطى،
 ا. ا وسًطى موقًفيتبّن

ويف مقابل ذلك تأيت نظرة سكاتولني لإلسالم كآخر أو كشريك للحوار يف إطار حماولته 
لتقدمي إسهام من داخل الالهوت املسيحي إلشكالّية التعّددّية الدينّية. وال ينبغي برأيه النظر 

رياضات د مثرة جملاهدات وارات الروحّية بداخلها، على أّنها جمّرنّية، والتّيإىل اخلربات الدي
ا متعّددة للخالص يقودها ويساندها يف البدء احلضور إنسانّية حمضة، وإّنما باعتبارها طرًق

 اإلهلي. 
ويف هذا اإلطار، تأيت نظرة سكاتولني لإلسالم، فهو يتوّجه صوب مركزه أو ما يطلق 

األساسّية له، وهي شهادة اإلسالم بالتوحيد املطلق )ال إله إاّل اهلل(، اليت متّثل عليه اهلوّية 
 ا وعماًل. ويسعى سكاتولني إىل ملس مضمونا وفكًر"النقطة املركزّية للدين اإلسالمي إمياًن

 2ش عنه لدى من خربوه يف بعده األعمق وهم الصوفّية.ذلك التوحيد عن قرب، وهلذا يفّت
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ى قنوايت من ، وفق تعبري بوبر، لدعملّية احلوار بالعالقة مع األنت األبدّي ى عالقةوتتجّل
ة للغاية د شعلة صغرياملسيحي، إّنه جمّر –خالل مجلة مفتاحّية: "لقد انطلق احلوار اإلسالمي 

رتداء للوراء". ويرتبط ذلك لديه ه بفضل من الّروح القدس صار ظاهرة ال تقبل االولكّن
بصورة ال تنفصم باألمنية العزيزة على قلبه وهي أن جييب ذلك "النداء اإلهلي" الذي دعاه 
للتقريب اإلسالمي املسيحي والعمل على حتقيق اللقاء األخوي بني البشرّي على الصعيد 

 الّروحاين والفكري والثقايف. 
 خامًسا: جتربة جامعّية يف املشترك. 

املشترك،  اجلديدة للبحث يف األجيالوهناك جتربة متمّيزة فريدة أشري إليها لنؤّكد سعي 
ني "األخالق والقيم املشتركة بفقد جاءتن جمموعة من تالميذي يراودها طموح الكتابة عن 

ليت ي، ليس فقط بسبب انشغايل بتلك املسألة اا مّن. والقت الفكرة قبواًل كبرًيالشعوب"
ة مالشاغل للمفّكرين واملثّقفني يف معظم دول العامل وأصبحت برناجًما يف املنظّ  صارت الشغل

الدولّية للتربية والعلوم والثقافة؛ اليونسكو. بل مصدرها وسبب السعادة والقبول هو أن 
ينشغل الباحثون اجلّدد بثقافة احلوار واملشترك اإلنسايّن واحلياة يف عامل واحد؛ بعدها علمت 

القاهرة طرحت هذه القضّية لتكون أحد موضوعات الكتابة والتدريس وأعلنت أّن جامعة 
 عن مسابقة حلفز األكادميّيني لتقدمي كتاباهتم حوهلا. 

ح احملاور املطروحة للبحث جيدها تليب اهلدف منها، بداية من املدخل إّن من يتصفّ 
تماع منذ اء النفس واالجلألخالق والقيم املشتركة وهو ما شغل به الفالسفة وعلم التأصيلّي

ا بالقيم اإلنسانّية الواحدة: الدين، احلّرّية العدالة احلقوق، اليت بداية القرن العشرين ومروًر
ا اإلنسايّن يف حاضر ومستقبل البشرّية، اليت علينا اآلن إعادة النظر فيه صارت مناط التفكري

ىل الشخصّية اليت هتدف إلتكون مصدر تالقي، ال سبب شقاق ونزاع، إضافة إىل القيم 
تكوين اإلنسان والقيم االجتماعّية اليت تروم تأكيد التواصل البشرّي رغم التعّدد والتنّوع 

. ومن هنا ميكن التأكيد على تالقي مشترك بني حرص اجلامعة وطموح الباحثني؛ الثقايّف
ي علينا وهو ما ينبغ L’ethique du futureعلى التوّجه "حنو أخالقّيات املستقبل" 
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ة محاية حلاضرها ع حوهلا البشرّيالتفكري فيه وتوجيه البحث حنوه؛ ملا ميكن أن يكون نواة تتجمّ 
 1تقبلها الغامض وأجياهلا احلائرة.املهّدد ومس

يهدف هذا العمل إىل ما هتدف إليه الورقة اليت نتقّدم هبا إىل هذا امللتقى وهو بيان ما 
الغاية املشتركة حلياة إنسانّية واحدة، تتجاوز أخالق لألخالق والقيم من إمكان أن تكون 

اجلماعات وأخالق األمم إىل األخالق الكومسوبولتنّية الكونّية؛ اليت تتجاوز االختالفات 
والتناقضات بني األخالق اخلاّصة إىل أخالق وقيم إنسانّية كونّية عاّمة؛ لديها القدرة على 

انّية ثنّية والطائفّية اليت مّرت هبا اجلماعات اإلنساإلمن نسبّية وحمدودّية النظرات  صالتخّل
 حّتى اليوم. 

 اليوم؛ الذي هبا عامل ة مبواجهة القضايا اليت يكتّظال تكتفي هذه األخالق الكونّية املرجّو
طعنه العنف ب وحتيط به العشوائّية ويقه التعصّ تسوده التقنّية ويهيمن عليه االقتصاد وميّز

تلك القضايا اليت يفيض هبا العامل اليوم ومل تعهدها البشرّية؛ من تطّور ويقتله اإلرهاب؛ 
على ماهية اإلنسان وثورة بيولوجّية مل يعهدها اجلنس  ييهّدد بل يكاد يقض تكنولوجّي

نسانّية ر يف احلياة املتعارف عليها منذ بداية اإلالبشرى حتّقق طفرات يف عامل األحياء وتغّي
ن. وتطرح إشكالّيات ال عهد لنا هبا متّثل عنصرّية يلكون دون اآلخروهي متاحة فقط ملن مي

ًثا بيئيًًّا لّويف مناخ العامل وت يًًّاًرا حرارجديدة وحروًبا جينّية بني األفراد والسالالت؛ وتغّي
يقضي على األخضر واليابس، تلك هي القضايا اليت على من ينشغل باملشترك الديّن 

  واألخالقّي أن ينشغل هبا.
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 خامتة: 
ومن هنا نؤّكد على أخالق املستقبل باعتبارها مواصلة للمشروع األخالقّي البشرّي 
وعلى ضرورة بداية جديدة له من أجل عالج للتفاوت بني البشر ودواء لفريوس التكنولوجيا، 
الذي ال ميكن أن حنيا به أو بدونه. حيث تستشعر البشرّية حاجاهتا إىل لغة إنسانّية جديدة، 
قادرة على احلوار والتواصل واإلقناع والتفاهم، مثلما هي يف حاجة إىل التأكيد على أهداف 

التفاوت  قوغايات مغايرة، ألهداف احلضارة التقنّية املادّية؛ اليت حتيا يف حرية بني حّرّيات تعّم
د تكون ايف الرفاه بني البشر ويف إقامة العدل واحملافظة على الكرامة اإلنسانّية وهي قيم تك

توّجه حنو حلاح ضرورة الإا يطرح علينا بمّم مفقودة ال جتد هلا مكاًنا يف أسواق العوملة اليوم.
 املستقبل واحلديث ليس فقط عن أخالقّيات اليوم بل أخالق الغد. ويأيت احلديث عن

املواطنة و)أخالقّيات املستقبل( يف ذلك السياق الذي ينشد العيش املشترك والضيافة العاملّية 
ا "حنو القلوب " وميكن أن نطلق عليه حنن "قانون ا أمساه اإلمام القشريى قدميً الكونّية مّم

  .الّروح" و"دستور املثال األعلى الكوين"
 تؤّكد ن القيم اإلنسانّية مبفهومها الشامل، تلك اليتسع أهداف املشترك اإلنسايّن لتتضّمتّت

ه تم اآلخر وتعّدد ثقافاته وتنّوع معتقداته وحتّقق ذاتّيعليها األديان من فهم الذات واحترا
 ومثله علينا:

رقه. ا كان بلده ودينه وعالتأكيد على ضرورة الوعي الشامل؛ املؤمن حبقوق اإلنسان أيًّ –
ع ببيئة ا، حييا يف الصحراء أم يف املدينة، يتمتّ ا أم أمريكيًّكان رجاًل أم امرأة؛ أفريقيًًّأسواء 

 1.فيها نفايات العداوة والكراهّيةطبيعّية خضراء متفائلة ال تنخر 

"أخالق املستقبل" و "قانون واألخالق والقيم الكونّية املشتركة أو ما نطلق عليه؛  –
" واملشترك الثقايف، هي ما ميّثل األساس الذي يقوم عليه احلوار الديّن وهي قيم الّروح

جماعات واألمم لل واالختالف واحترام اآلخر والتنّوع الثقايّف تقوم على اإلميان بالتعّدد
 سهامات متّثل فينومينولوجيا الّروح للبشرّية؛ وذلكإوما قّدمته احلضارات املتعّددة من 
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مبا طرحته أحدث الفلسفات يف عامل اليوم وهي الفلسفة النقدّية التواصلّية الداعّية للحوار 
 ي وتعاون وتالقح الثقافات. فكار املؤّسسة لتالقومجيع األ

 تطّور سهامها التارخيّي يفإوإّن احلوار بني الثقافات يؤّكد أمّهّية كّل ثقافة وهوّيتها و –
ا يطرح علينا التأكيد على مفهوم اهلوّية املنفتحة باعتبارها أساس الوعي البشرّية، مّم

 التارخيّي املتنّوع املنفتح على الغري.  اجلمعّي

 نكتفي بوجهة نظر واحدة بل كان من املناسب عرض أكثر من وجهة لقد اجتهدنا أالّ 
ع لتنّوع سا مع هدفنا األساس يف السعي إىل غاية كونّية تّتنظر يف املوضوع الواحد، اّتفاًق

 نغالق على النفس؛وتعّدد واختالف واحترام اآلخرين لتجاوز االنكفاء على الذات واال
؛ الذي والطائفّي والديّن ة أنواعه؛ العرقّيب بكاّفي التعصّ ّمفة وينفكار املتطّراأل دالذي يولّ 

 1ا. بادته مجاعيًّإقصاء اآلخر، بل تكفريه وقتله وإال يكتفي بنفي و
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 وار يف مواجهة ثقافة اإلقصاءثقافة احل
 إدغار طرابلسي الّدكتورالقّس 

 الم معكمالسّ 
باألمس مسعنا رجااًل علماء أفاضل حكوا يف احلوار ونبذ اإلقصاء والفرقة والتوّحش 
واإلرهاب وأمّهّية احلوار وأطره وطرقه وفوائده. وقد ُسررت أن أمسع عدًدا من األصدقاء 

مواجهة  عن "ثقافة احلوار يفاّلذين سبق والتقينا معهم مبؤمترات سابقة. وأنا إذ أوّد الكالم 
املة نا ال نعيش يف منطقة هانئة وطّيبة ومسعتراف أّناال ثقافة اإلقصاء" أرى أّنه من الضرورّي

ضوع مو ن نعترف أنّ أقد تآمر الغرب عليها ورحنا ضحايا تلك املؤامرات. علينا  100%
اريخ وقد سّبب يًقا بالتة املختلفة قدمي يضرب عماملشاكل بني اجملموعات الدينّية واحلضارّي

 آالًما وهجرات وجعل دماء كثرية تسيل. 
وإذ ال بّد أن نعرف كيف نعيش يف جمتمع متنّوع ومتنافر ويضّم أناًسا من خلفّيات دينّية 
ومذهبّية وحضاريَّة وإثنيَّة وسياسيَّة واقتصاديَّة واجتماعيَّة خمتلفة، نسأل: هل نتقاتل، أو 

ّية؟ وسليمة وصّح إجيابّية اذب، أو نتحاور ونبن حالة تكامل جمتمعّينتنافر، أو نتعايش بالتك
وإذ نعترف بوجود حاالت َمَرضّية قاتلة يف جمتمعاتنا وعلى رأسها التعّصب الديّن والفرقة 
والتكفري وغريها، نبدأ رحلة التفكري يف عالج ناجح يشفينا من الّلعنات القاتلة. باألمس 

األديان ال تتحاور بل الناس يتحاورون. وهذا ُيرحين أكثر. وأسأل نفسي  مسعنا العبارة أّن
 هويّت والشعائرّي. الديّن والال ختالفإن كّنا قابلني لبعضنا البعض بصدق يف ظّل التنّوع واال

كيف ال خناف اآلخر وحنن نرتاب به؟ هل النقاش الديّن والفقهّي والالهويّت وأسأل: 
تاح لعالقيت باآلخر وأتفّهمه وأقبله أو أّنه قد يثري احلساسّيات هو ضرورّي ليجعلن أر

ة هل حنن ُنبقي الصداقة واألخوّ يا ترى، واملشاكل ويزيد من الفرقة؟ وأذهب بعيًدا ألسأل: 
مع من ُيخالفنا الرأي ضمن املذهب الواحد؟ أو هل نقبل أن يترك مذهبنا أو ديننا أحدهم 

ن ُنكّفر املرتّد ونسعى ملعاقبته بطريقة ما؟ هل حقاا حنكي عليلتحق مبذهب أو دين آخر؟ أال 
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الرأي الضمري و ا والسماح له باحلياة الكرمية وحبّرّيةاحلوار وقبول اآلخر املختلف عّن
واالختالف وحبّق تغيري املعتقد واالنتماء واملمارسة الدينّية؟ وهل دائًما احلوار جيب أن يكون 

كان أن يكون حواًرا إنسانّيا وأخالقّيا وتربويًًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا دينّيا حمًضا أو أّنه باإلم
 أّنه دائًما علينا أن نتحاور بالدين لنصل إىل سالم ووحدة جمتمعّية.  واقتصاديًّا؟ أنا ال أظنّ 

ة إبراهيم ا، أال وهي قّصة معّبرة جدًّالذي نّدعي أّنه جيمعنا قصّ  لنا يف التراث اإلبراهيميّ 
د ملوك أحمالك  عندما أتى من أور الكلدانّيني إىل أرض كنعان، وهناك وصل إىل أيب اخلليل

ِبَنْسِلي َوُذرِّيَِّتي،  َفاآلنَ اْحِلفْ ِلي ِباهللِ هُهَنا َأنَّكَ الَ َتْغُدرُ ِبي َوالَ الفلسطينّيني الذي استحلفه: "
 ِفيَها. َفَقاَل ِإْبَراِهيُم: َأَنا َوإىل األنْرِض الهِتي َتَغرَّْبَتَكامَلْعُروِف الهِذي َصَنْعُت ِإَلْيَك َتْصَنُع ِإَليَّ 

براهيم اّلذي مل إ. وهكذا عقدا عهًدا دون نقاش الهويّت ديّن لكن كان باسم إله 1َأْحِلُف"
مالك يؤمن به. علينا أن نتعّلم من هذه السالفة التارخيّية القيمة كيف نتعايش مع  يكن أيب

 م ونرتبط هبم بعهود أخّوة وحسن جوار. اآلخرين ونقبله
 اخلوف من "اآلخر" 

معظمنا خياف من "اآلخر". وعاجل كّل من ميشال فوكو وليو ستراوس وغريمها موضوع 
وسألوا عن طريقة التخّلص من اخلوف من الغريب الهذي ال نعرفه  L’Autre"اآلخر" 

خر ّننا نتغّلب على اخلوف من اآلفنتوّجس منه شرًّا فنبتعد عنه وُنعاديه. منهم من قال إ
بالتعّرف إليه، أو التغّلب عليه، أو بفرض القوانني الهيت ُتزل الفوارق العنصرّية والطبقّية أو 

نفرد يالدينّية، أو عرب احلوار وإجياد جوامع مشتركة أو عرب بناء جسور الثقة بني الناس. و
لهم لهذي ُيقّرب املسافات بينهم وجيعيسوع عن غريه يف طرحه مّد ميني اخلدمة إىل اآلخر ا

 إخوة. 
ب والتقوقع ستعالء على الشعوأّيام السّيد املسيح من التعّصب واال عاىن اجملتمع اليهوديّ 
كن واعتبار اجلميع غرباء وأعداء جنسني ال مي –على أساس ديّن  –ورفض "اآلخر" وتكفريه 

التقّرب منهم. والتزم اليهود يومها التوحيد والوحي والشريعة واألخالق واحلرام واحلالل 
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براهيم. واجه السّيد املسيح مشكلة إوالصلوات واألصوام واحلج وسبقوا غريهم يف خطى 
 Masterpieceمنوذًجا رائًعا أى وأعطى قّصة السامرّي الصاحل اّليت تبق التعّصب اليهودّي

لتعليم دينّ وأخالقيّ واجتماعيّ وسياسيّ ُيساِعد على شفاء اجلراح وإحالل السالم والتعاون 
وحتتاج إليه مجيع اجملتمعات الهيت ُتعاين الفروقات بني الفرق الدينّية والطبقات االجتماعية 

 ب واالنقسامات والصراعات واحلروب. والتعّص
لبنان وبالد املشرق ُيعانيان منذ مئات السنني، يكون من املفيد جدًّا إعادة نه إوإذ 

اكتشاف التعليم الوارد يف قّصة السامرّي الصاحل حملاولة رأب التصّدعات الهيت ال ُتلَحم. فمىت 
وقعت الفرقة بني الناس َصُعبَ إعادة بناء جسور املوّدة والصداقة والعيش املشترك يف سهولة. 

الرئيس فؤاد شهاب كان يقول يف جمالسه إّن حال لبنان كحال اللوح الزجاجّي  إّنُيقال 
على طاولة حديقته، إن تعّرضت للكسر يصعب حلمها جمّدًدا! وحدها فلسفة السامرّي 

 1الصاحل تلحم ما ال ُيلَحم بني املتخاّصمني.
 من هو قرييب؟ وعالج رهاب الغرباء 

هذا  ولإلجابة عن؟" قرييب"من هو يف هذه القّصة نرى ناموسيًّا يهوديًّا يسأل يسوع: 
قع ونازاًل من أورشليم العاصمة إىل أرحيا. هذا الّسؤال حكى الّرّب يسوع عن يهودّي كان 

على  تيف مكمن لّلصوص ضربوه وجرَّحوه وعرَّوه وسرقوه وتركوه مرميًّا بني حّي وميّ 
ان اللصوص يهوًدا من الهذين أّسسوا عصابات سطو ومقاومة للرومان، وكقارعة الطريق. 

زمن ساءت األحوال السياسيَّة واالقتصاديَّة. وقد مّر به كاهن والوي يهودّيان ومل ُيسعفاه، 
 فقّدم إليه املعونة وأعانه حّتى ُشِفَي فصار لهاجلنس يف وقت مّر به رجل سامرّي غريب 

 كأٍخ. 
ة املَثل هذه تؤّكد لنا أن يسوع مل يُكن ُيعلِّمنا فيها احملبَّة العمليَّ لقّصة/إّن دراسة عناصر ا

واخلدمة االجتماعيَّة وَحْسب بل قّدمَ أيًضا درًسا عميًقا يف الفكر السياسيّ لشفاء ِعلل كثرية، 
ن م ويف مقّدمها التعّصب الديّن والقومّي على أنواعه وُرهاب األجانب أو اخلوف املَرضّي
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واالنغالق واالنعزال وعدم التأقلم االجتماعّي ومشكلة العيش  Xenophobiaالغرباء 
يف سالم مع اجلريان واالستعالء والشعور بالتفّوق الثقايّف أو احلضارّي والكراهّية اجلماعّية 
واحتقار الناس ونزع اإلنسانّية عنهم وأبَلَستهم وظلمهم ونبذهم! فعند يسوع ليس من 

وهو الهذي عّلم: "أحّبوا أعداءكم. باركوا العنيكم. أحِسنوا يد" أو "آخر" "غريب" أو "بع
إىل ُمبغضيكم، وصّلوا ألجل الهذين ُيسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الهذي 

  1يف السَّماوات"؟

ريبه ق ويف التمعُّن بسؤال الناموسيِّ: "من هو قرييب؟" ال ُيستبَعد أن يكون يف تصّوره أّن
هو حصًرا اليهودّي ابن جنسه وبلده ومنطقته واحلافظ لِديِنِه بإخالص. أّما يسوع بإجابته، 
فحاول توسيع رؤية سائله لتتجاوز حدود العصبيَّة القومّية والدينّية الهيت ال تعترف باألخّوة 

أخيه اإلنسان  إىلاإلنسانّية العابرة للهوّيات اخلصوصيَّة. وأظهر يسوع أّن من ميّد يد املعونة 
كانا قباًل على   خمتلفني أوًقا، أو حّتى لو انتميا إىل ديننييصري أًخا له، ولو مل يتعارفا ساب

فأّي إنسان، من أّي خلفّية كانت، هو خصومة أو عداء أو فرقة من أّي نوع كانت. 
نا. ومن لمشروع "قريب لنا"، وعلينا مساعدته كأخ، وعندما نفعل ذلك نرحبه أًخا حقيقيًّا 
 كانت له "نفسّية" اجلار القريب الطّيب جَعَل كّل من يلتقيهم يف طريقه أقرباء له. 

ويف تركيزه على كون الكاهن والاّلوي، ومها من النخبة اليهوديَّة، مل يلتفتا إىل ابن 
. الرابط الدينّ ال يفترض دوًما وجود أخّوة حقيقّية جنسهما اليهوديّ اآلخر، ُيظِهر يسوع أنّ 

وأيًّا تكن األسباب خلف تقصري الكاهن والالوّي، اإلنسايّن أو االجتماعّي، فهما أظهرا أن 
ا يكسر ًئتدّينهما كان أعجز عن تغيريمها جلعلهما أكثر إنسانّية ورمحة. وبتقدميه هلما مثااًل سّي

ُيظِهر هذا ويسوع صورة منطّية لدى سامعيه ُتمّجد الرابطة الدينّية على الّرابطة اإلنسانّية. 
املثل أّن الكهنة والالوّيني اليهود، حاهلم كحال الفرِّيسيِّني والكتبة، إذ كانوا حرصاء على 

 . 2تطبيق الطقوس الدينّية، إاّل أّنهم سقطوا يف امتحان الرمحة واحملبَّة واحلّق واإلميان
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، يتصّرف وُمحتَقًرا من اليهودُيخفق قادة املؤّسسة الدينّية اليهوديَّة بينما نرى سامريًّا، 
كأٍخ حنون ُمكرًِّسا وقته وجهده وماله ومعارفه إلسعاف اجلريح. وكان "اليهود ال ُيعاملون 

اء وكانت بينهم توّترات كثرية لعدم نق –طبًعا وال ُيحاوروهم بأّي موضوع  –السامرّيني" 
ظِهر حمبَّة أخويَّة جتعل دمهم وهلرطقتهم وإلشراكهم الديّن. وها هو السامرّي املكروه ُي

اليهوديّ امُلسَعف يشعر بأخوَّته إذ رمحه. يف خالصة املَثل نرى يسوع يدعو الرجل الناموسّي 
 إىل بناء أواصر األخوَّة مع اآلخرين، فال يبقون "غرباء" بل يصريون "أقرباء". 

وهكذا اختتم يسوع املثل وأجاب عن الّسؤال، وعّلم أّن الرمحة ُتقّرب املسافات بني 
الّناس، وأن األخوَّة احلقيقّية هي الهيت تبنيها القلوب الرحومة اململوءة باحملبَّة اخلالصة للقريب 

املوضوع  .كما للنفس. وهنا يصري أيّ إنسان قريًبا لنا عندما ُيحِسن إلينا أو عندما ُنحِسن إليه
ليس موضوع عصبيَّة عرقيَّة أو دينّية جتعل الهذي معنا هو دائًما األفضل واألعظم واألنبل، يف 

 وقت يكون اآلخر الغريب هو دائًما األسوأ واألدىن واألحقر. 
 يف معاجلة الوضع اللبنايّن والشرقيّ 

وأمني  إسحق سبق وعاجل عدد كبري من املفّكرين الناطقني بلغة الّضاد، ومنهم أديب
 الرأي يف الدين واعتقاد الصّحة يف الرحياين وخليل سعادة وغريهم، موضوع التعّصب والغلوّ 

إىل  1874واّدعاء الكمال والتعايل الهيت ُتعانيها اجملتمعات العربّية. وعزا أديب إسحق عاّم 
املتعصِّب ال يعرف اللني والرفق  ورأى أنّ  .1التعّصب إدانة الغري وحماربته واالفتراق عنه

 واحللم والسالم واألخوَّة والوفاء.  واحلنّو
، ما ابتدأه أديب إسحق 1988واستكمل ناصيف نّصار، الفيلسوف املعاصر يف العام 
الذي  غاينّ على مجال الدين األف يف معاجلته موضوع التعّصب يف العامل العريّب حماواًل الّردّ 

فيها  عشر مدافًعا عن التعّصب اجلنسّي والديّن وعن العصبّية الهيت رأىكتب يف القرن التاسع 
الستعالء ا الرابط القوي بني أهل القومّية والدين هبدف محايتهما، إاّل أّنها كانت خلف منّو
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ة واجلور. وحتّدث نّصار عن التعّصب "الهذي يعود بقّوة إىل مسرح األحداث والكراهّي
 ة والسياسيَّة من خالل تعاظم احلركة اإلسالمّية األصولّية" الهيت ليستاالجتماعيَّة والثقافيَّ

سوى وجه من أوجه "احلركات االجتماعيَّة والسياسيَّة والثقافيَّة الهيت تعيش بالتعّصب أو 
ُتغذيه". وبرفضه التعّصب قال نّصار: "إن تقّدم البشريَّة ليس فقط غري حمتاج إىل التعّصب، 

 ". 1ىل جتاوز التعّصب، مهما كان موضوعه وشكلهبل هو حمتاج إ
التعّصب يف حقيقته العميقة، هو "حتويل االنتماء إىل مجاعة معّينة واالعتزاز  ورأى نّصار أنّ 

هبا إىل استعالء أو انغالق مصحوب بكراهّية لآلخرين أو احتقار هلم". واقترح مفهوم 
وزاد نّصار على مفهوم التضامن، ". 2التضامن كمفهوم أمسى وأسلم من مفهوم التعّصب

مفهوم االنفتاح يف جمال الرأي واالنفتاح االجتماعيِّ على اآلخرين كضرورات للتخّلص من 
ع تعليم املسيح متواٍز م يف خطّ  التعّصب وتبعاته. وهكذا نرى نّصار يسري بنقاشه الفلسفيّ 

لني من أسر ّول والتالميذ األفيه إخراج الرُّس امُلعَلن يف قّصة السامرّي الصاحل الهذي قصد
القبلّية اليهوديَّة وعصبّيتها إىل رحاب األخوَّة اإلنسانّية ورباطها الهيت يسّميها نّصار: 

 "التضامن". 
 هدم جدران الفصل 

 – ّتىألسباب ش –وإذ تعلو جدران الفصل والتباعد بني اجملموعات واملذاهب الدينّية 
يف شرقنا ويف العامل نأخذ من التاريخ غري البعيد بعض األمثلة إلمكان هدم تلك اجلدران. 

ل بني الهذي كان يفصوقد دخلت عبارة جدار الفصل إىل اللغة السياسيَّة من جدار برلني 
حزيران  13)انتهت إزالته يف  1989تشرين الثاين  9شرق املدينة وغرهبا وأسقطه الناس يف 

1990 .) 
جّسد القّسيس املعمدايّن مارتن لوثر كينغ النموذج األقوى من حيث التمّسك بتعاليم وُي

إزالة هذا التمييز  ةفألزم الدَّولة األمريكّيبني السود والبيض  املسيح إلبطال الفصل العنصرّي
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. وهناك أيًضا عالمة فارقة يف تاريخ النضال إلزالة الفوارق بني الناس على 1966يف العام 
(. 1931س العرق واللون أال وهو األسقف األنكليكايّن ديزموند توتو )املولود عام أسا

يف جنوب أفريقيا  Apartheidفقد متّيز نضال األسقف توتو ضّد التمييز العنصرّي 
 بالسلمّية لتخليص بالده منها. 

ئيس رأّما أفضل منوذج للتغّلب على الفرقة واخلالف ما بني الطوائف يف بلد واحد فهو 
 إليرلنديا، إيان بايزيل وقائدي اجليش اجلمهورّي ة، القّسيس اإلجنيلّيوزراء إيرلندا الشمالّي

 مئة عام من الصراع ما بني الربوتستانت حوايلجريي آدمز ودايفيد ماغنيس اللهذين أاهيا 
 وعمال مًعا من أجل مصلحة مواطنيهما 2007يف العام  والكاثوليك يف إيرلندا الشمالّية

 وجنحا يف بناء صداقة شخصيَّة متينة بعد عقود من اخلالف احلاّد والصراع الدامي. 

ويبقى فخامة الرئيس العماد ميشال عون، العالمة الفارقة يف تاريخ لبنان واملشرق املعاصر 
إذ بادر بوضع حّد حلال الفرقة واخلالفات واالنفصال النفسّي والعملّي واملناطقّي بني 

ومل ُتمَح مع امليثاق  1860ملسلمني يف لبنان. وهذه ابتدأت قدمًيا يف العام املسيحّيني وا
ومل توّقفها وثيقة الطائف  1975أو  1958. وجتّددت يف األعوام 1943الوطن يف العام 

أذار  14. ومل تشِف جروحها ثورة 1990( وال إزالة خطوط التماس يف العام 1989)
2005 . 

ة بني اللبنانيني وهو الذي سبق له وأرسل موفدين عنه من لقد آمن العماد عون باألخوّ 
( إىل مجيع األفرقاء يف لبنان وسوريا هبدف فتح صفحة 2005-1990منفاه يف فرنسا )

جديدة تطوي صفحة احلروب وهتدم جدار الفصل القائم بينهم. وهكذا َبِقَيت احلواجز 
يقة التفاهم ة أخرى حّتى ُأعلنت وثالنفسّية تفصل بني املسلمني من جهة واملسيحّيني من جه

يقة اهلل، األمني العام حلزب اهلل، وُعِرفت باسم وث بني العماد ميشال عون والسَّيِّد حسن نصر
شباط  6تفاهم مار ميخائيل، على اسم كنيسة رئيس املالئكة ميخائيل حيث مّت اللقاء يف 

2006 . 
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ني توقيع الوثيقة حدث يف اليوم التايل القتحام مئات اإلسالمّيني املتطّرف املفارقة كانت أّن
أّما  !أحياًء من األشرفّية معتدين على كنائسها ومبانيها وممتلكاهتا بالتخريب والنار والوعيد

ع فشابه، يف جانب منه، عهد السالم املوّق –ومل يكن مثرة حوار ديّن  –تفاهم مار ميخائيل 
مالك قبل ألَفي عام من املسيح، مكّرًسا السالم واألخوَّة بني شرحيتني  وأيب بني إبراهيم

 كبريتني كانتا متباعدتني يف الدين والسِّياسة والعالقات االجتماعيَّة. 
حرب إسرائيل على لبنان اليت هجرت حوايل مليون مواطن  2006وز وجاءت يف مّت

رو التَّيَّار هم وصدقه بني الطرفني، فقام مناصشيعّي من جنوب لبنان، فتّم اختبار أصالة التفا
الوطن احلّر من املسيحّيني وفتحوا بيوهتم للمهجَّرين وأسعفوهم تلبية لنداء العماد عون. 

إلظهار ، يف شكل واسع النطاقوللمرَّة األوىل، ُأعِطيَ املسيحّيون من مجيع الطوائف فرصة، و
هما عني اخلوف والتشكيك املتباَدلني لتحّل حملهاحملبَّة العمليَّة لشركائهم يف الوطن ناز

 ة. أخالقّيات "السامرّي الصاحل" الهيت أنتجت أخوَّة حقيقّية ما زالت مستمّر
وكانت ورقة إعالن النّيات بني التَّيَّار الوطّن احلّر بقيادة العماد عون من جهة وحزب 

 2015حزيران  2مسري جعجع من جهة أخرى، ُتوّقع بتاريخ  الّدكتورات اللبنانّية بقيادة القّو
قود. ثالثة ع واضعة حدًّا خلالف ولصراع عسكرّي ودموّي وسياسّي ولفرقة دامت حوايل

قام الزعيمان السياسّيان باستعراض مسّببات خالفهما وتأثريه يف اجملتمع املسيحّي واللبنايّن 
التفاوض. واجلدير ذكره أّن التشكيك يف الوصول والسبل اآليلة إىل إاهائه، خالل أشهر من 

فراج إىل نتائج إجيابّية كان يرافق احملادثات بني الفريقني، ولكن وبتوقيع الوثيقة َعَلت نسبة االن
وا ما قاله ريف اجملتمع لتتجاوز التسعني يف املئة. هنا قد يفيد املسيحّيني اللبنانّيني أن يتذّك

 تعّلم أن نعيش مًعا كاإلخوة، لئال منوت مًعا كالبلهاء". مارتن لوثر كينغ: "جيب أن ن
بعد هذا العرض لقادة معاصرين تبّنوا منوذج السامرّي الصاحل يف جناح، تبقى األسئلة 
األساسّية التالية مطروحة دائًما: هل نتمنَّى بناء عالقات القرىب مع اآلخرين ونعمل من أجلها 

عر الكراهّية إىل ما ال اهاية؟ هل ُنغّير اهج السامرّي يف إخالص، أم نستسلم للتعّصب وملشا
طهاد والرفض ونكث العهود وعدم التقدير من الهذين ُنبادر الصاحل يف حال قوبل باالضّ 
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حنوهم؟ هل نتغّلب على فلسفة اإلقصاء بطيبة خاطر أو ننتظر وقوع كارثة وطنّية أو إنسانّية 
 كربى تلزمنا احلوار والتضامن األخوّي؟

 خلالصة: التعّصب ضّد اآلخر ُمعيب ومرفوض وَخِطرا
مع  Xenophobiaوإذا كان التعّصب على أنواعه اليوم ُمعيًبا للبشر، وُأدِرجت الـ 

قوق والتعّصب على الئحة اجلرائم امُلدانة يف إعالن فيّنا الهذي تبّناه املؤمتر العاملّي حل العنصرّية
، إاّل أّن هذه املقّررات وحدها ال تكفي لقيام جمتمع تعّددي 1993حزيران  25اإلنسان يف 

، يقبل فيه الناس بعضهم بعًضا كإخوة. حيتاج مجيع الناس إىل تبّني قّصة السامرّي مثايّل
لقرار كان ، أيف موضع الصاحل والعمل مببادئها لبناء األخّوة بينهم. ورجوع املؤمن احلقيقّيا

أو مواطًنا عاديًّا، إىل تعليم يسوع ومتّسكه به، ُيساعدانه على أن يكون صانع سالم ومصاحلة 
 . 1عون"دوأخّوة حقيقّية فيحظى بربكة الّربّ القائل: "طوىب لصانعي السالم، ألّنهم أبناء اهلل ُي

الء القومّي االستعومن األمّهّية مبكان أن نذكر التعاليم التالية عن الّرّب يسوع الهذي دان 
. وقد شّجع معاملة الغريب 3، ومل ُيرّبر احتقار اآلخرين2والديّن واالجتماعّي بني الناس

 . 4كاألخ، "أحّب قريبك كنفسك"، فهذه أعظم الوصايا
يف تعليم يسوع هو أن ُنعامل اآلخرين كما ُنحّب أن ُيعاملونا، فهذه هي القاعدة  واألهّم

الذهبّية الهيت تضمن العدالة واملساواة على كّل الصعد: "وكما ُتريدون أن يفعَل الناس بكم، 
 . ستبقى هذه املبادئ اإلنسانّية والسياسيَّة واالجتماعيَّة الهيت5إفعلوا أنُتم أيًضا هبم هكذا"

جسَّدها يسوع يف قصَّة السامرّي الصاحل صاحلة للتطبيق وُمفيدة ملعاجلة مشاكل اجملتمع 
 التعّددّي يف كّل مكان وزمان. 

                                                           
 (.9: 5إجنيل مّتى ) 1

 (.15: 16إجنيل لوقا ) 2

 (.9: 18إجنيل لوقا ) 3

 (.39 – 37: 22؛ 19: 19؛ 48 – 43: 5إجنيل مّتى ) 4

 (.13: 6إجنيل لوقا ) 5
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ّلذين متّكنا من مالك ال إّن ما سبق أن اطلعنا عليه عن أبينا إبراهيم وملك الفلسطينّيني أيب
ك بينهما وبني ريه السالم والعيش املشتر والِفَتن بينهما بعقدمها ميثاق سالم كرَّسا فوأد التوّت

، وما عمله إبراهيم، إضافة إىل ما أتاه السامرّي الصاحل، تشّكل مجيًعا 1نسلهما من بعدمها
أخوَّة مع مجيع الهذين ، ليتصّرفوا بحتّدًيا إجيابيًّا جلميع الناس، خباّصة ألبناء اإلميان اإلبراهيمّي

نتماء. أّما وأنه األرض تعاين اليوم انفالت شياطني خيتلفون معهم يف الرأي واملوقف واال
التعصُّب واحلروب الدينّية وغريها، فهي حتتاج إىل نعمة مساوّية تشفيها من أمراضها 

 املستعصية. 

 

  

                                                           
 .(21سفر التكوين )تك  1
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 وقبول اآلخر للحوار  عاملي –إنساين  –حنو مشروع )ميثاق( دين 
 الشيخ علي رضا يب نياز 

 اهلل الرمحن الرحيم بسم

يته دنا حمّمد خامت األنبياء واملرسلني وأهل بالعاملّين والصالة والسالم على سّي هلل ربّ  احلمد
 بني الطاهرين وأصحابه املنتجبني وعلى مجيع األنبياء واملرسلنيالطّي

 والنيافة، والسعادة واملعايل والسيادةأصحاَب الفضيلِة والسماحِة، والغبطة 
 الكرمُي مجيًعا السادُة األفاضُل والسّيدات الكرميات؛ احلضورُ 

رّية حنو حتقيِق " طموَح البشحنو ثقافة احلوار بني األديانبني يَدي مؤمتٍر خيتصر عنواُنه: "
السالم والعدل، أستهّل كلميت بأمر اهلل الرحيِم السالِم بالدعوة للسالِم والرمحة، ألحّيَيكم 

 بتحّية اإلسالم؛ فالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. 
اهلل  ملّية مساحة آيةالعا املصطفىبداية )وبالنيابة عن رئيس جامعة الَوبعُد... َيطيب يل يف 

( أن إليكماته ّيحتوبالغ سالمه إعنه و الكلمةلقاء هذه إعرايف الذي شّرفن بأ الّدكتورالشيخ 
ر عن شعوٍر غامٍر بالسعادة ملشاركة خنبٍة متمّيزٍة من رجال األديان وقادة الفكر واإلعالم أعبِّ

هورّية الّلبنانّية العماد اجلموالثقافة باحلضور يف هذا املؤمتر الَدويّل امُلنعِقد برعاّية فخامة رئيس 
ميشال عون، الذي يستحّق كّل التقدير والشكر على هذه املبادرة الرائدة اليت ال نستغرب 
من أمثاله أمثاَلها، والشكر موصول للقائمني على جامعة املعارف واجلمعّية الّلبنانّية لتقّدم 

 عّماسيٍط جبزٍء ب ا من حّقهم والالعلوم، فماذا أقول؟ فالكلمات والعبارات لن ُتوِفَيهم شيًئ
قّدموا وبذلوا لعقد هذا املؤمتر والتئامه، عسى أن يكون منطلًقا لفتح فصلٍ جديدٍ يعُبر مبنطقتنا 
اليت تعصف هبا أعاصري الظالمّية وتتخّبط يف الظالم حنو مستقبل واعد مشرق مزدهر باألمن 

 واحلّرّية واالحترام. والسالم والعيش املشترك والتعارف على أسس العدالة 
على مّر التاريخ والبشرّية يف سعٍي حثيٍث لكشف َمرَهٍم يألنم جراَحها، ودواٍء خيفِّف من 
آالمها، فوجَدت يف الدين ترياَقها الشايَف ويف األخالق إكسرَيها امُلعايَف املستخَرَج من مناجِم 
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يخ على ذلك من اّتفاق علماء التاراهلُل الناَس عليها، وال أَدله  الفطرة السليمِة اليت فطر
واحلضارة على ُنشوء احلضارات الكربى يف أحضان الدين الذي شّكل اإلطار العاّم لقيام 
 احلضارات العاملّية اليت استثمرت طاقاِته الفريدَة يف تنظيم التجّمعات البشرّية وإضفاء هيكلّية

َرت حلياة واملعرفة اهلادفة وَبلَومتناغمٍة على سلوكّيات أفرادها سامهت يف صياغة أنساق ا
منظوماٍت حقوقّية وقانونّية للتعامل بني خمتلف الشرائح اجملتمعّية وقّدَمت مقارباٍت ناجعًة 
للتفاعل اإلنساينّ مع احلياة وتقّلباهتا إميانيًّا ونفسيًّا. األمر الذي يضع علماءن األديان ومؤّسساهتا 

يف خلق ِحراكٍ عامليّ لكبح ِجماح طغيان األهواء واملصاحل  أمام مسؤولّية أداءِ رسالتها اخلطرية
الضّيقة على حساب سعادة اإلنسانّية مجعاء اليت مل َترَبح سياطُ الفسادِ واإلفسادِ َتلَسعُ ظهَرها 
العارَي الذي َينوُء بأثقال القرون وتتطّلع عيوُنها الدامعُة حنَو َمن خيّفف عنها آالَمها اليت مل 

شهدت وتشهد من فصول مسرحّيات اجلور العبثّية، حّتى جتّددت مّرة أخرى يف َيكِفها ما 
مأساة أبناء الروهينگا الذين يذوقون أشدّ أصناف اإلبادة اجلماعّية والتهجري القسرّي، والعامل 
الغريّب الذي نيّدعي احلضارة والدفاع عن حقوق اإلنسان يقف عاجًزا أو متعاجًزا أمام َهول 

هّم إاّل ِمن بعض األصوات اليت وقفت نفسها للدفاع عن احلّق وأهله؛ فكان ما جيري، الل
الذي  منوذًجا لرجل الدينأنداء مساحة قائد الثورة اإلسالمّية اإلمام اخلامنئّي )حفظه الباري( 

حيمل اهلّم اإلنسايّن، حني قال: " جيب على اجلمهورّية اإلسالمّية أن تعلن مواقفها بكّل 
ملواجهة الظلم حول أّي نقطة يف العامل " مضيًفا مساحته: "العامل اليوم هو صراحة وشجاعة 

عامل الظلم، وجيب على اجلمهورّية اإلسالمّية أن حتفظ لنفسها هذا الفخر بأن تقف وُتعلن 
عن مواقفها بكّل صراحة وشجاعة ضّد الظلم يف أّي نقطة من العامل، إن كان يف األراضي 

 نة، أو يف اليمن والبحرين أو يف ميامنار". ة من قبل الصهاياحملتّل
فال ديَن بغرِي عدٍل ورمحة مع اجلميع وللجميع، وإّن ما يصيُب احلضاراِت واجملتمعاِت 

 أمام يفتح باهلل واإلعراض عن جوهر الدين؛ فاالرتباط باهلل والدوَل يعود لغياب الصلة

 التالشي من حيّصنه العقل أمام ورحابةً  والفؤاد والبصر للسمع آفاًقا اإلنسانّية القوى
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 أمامه الدرب وتنري املستقيم صراطه ليجد اإلنسان حولَ  ما يءُتض الّنور كقّوة والتهشيم

 واحلقيقة.  جوهَر احلّق لُيبِصَر الظلماتِ  له وَتُشقّ  اخلالص سبل ليكتشف
البدء  ماوإّن اخلارجّية التحّديات مواجهة على اإلصالح يف األديان َتقتِصُر حركةُ  وال
وسع من أاجلهاد األكرب؛ إذ إّن الدور املنوط باألديان  وهو وترويِضها النفس طغيان مبقارعة

سقوًطا  ورسالتها لدور األديان السياسّية، وقد أفرز التنّكُر واألنظمةُ  احلكومات ن تقوم بهأ
س النف فهندسة الشاملة؛ التنمية وخطط االجتماعي وبرامج اإلصالح النهضة ملشاريع
، وال جهة كالدين يقوم احلياة مشاريع لكاّفة يّ االستراتيج العمق هي وهتذيبها البشرّية

 بأعبائها. 

 اّل أنّ إللطقوس الدينّية أمّهّية كبرية، لكّنها ليست معياًرا لتقييم الدين،  على الرغَم أّن
حتّول تلك املفاهيُم الرمزّية ملمارساٍت عملّية ُتسِهم يف بناء املشروع اإلهلي خبلق جّنة اهلل على 
األرض َيستظّل فيها اإلنسان على املستويني الفردي واجلماعّي بثمارها الطّيبة قسًطا وعداًل. 

وا منه، وإّياكم وَوصَم ؤبالدين لتربير قتل األبرياء والتنكيل هبم، وترّب بُسفاّتَهموا كله َمن يتل
مرّ مبنطقتنا دروس وعرب؛ فقد كان اإلسالم أّول ضحايا ممارسات  فيماالدين بذلك العار، ولنا 

 التكفريّيني اإلرهابّيني، كما كانت املسيحّية أبرز ضحايا احلرَبني العاملّيَتني. 
 األرضع عن دفاا لاللتزام بقيم الدين احلقيقي يف الًئا مضيمنوذًجأيف املقابل شهدنا 

ّيات الدينّية واحترامها عرَب ما َقّدمته املقاومة قّلوالِعرض ونصرِة املظلوم وصوِن حقوق األ
عن  االذين بذلوا مهجهم دفاًع وأبنائهاة يف لبنان من تضحّيات خرية شباهبا اإلسالمّي

 كفريينيالتمن  عداء اإلنسانّيةأة علی حدٍّ سواٍء يف مواجهة ة واملسيحيّ املقّدسات اإلسالمّي
 والدواعش وِمن َقبُل يف مواجهة املعتدين الصهاينة. 

ملقاوم املقاومة اإلسالمّية والشيعّية يف لبنان ارَتَقْت يف أدبّياهتا املتعالية التوحيدّية يف الفعل ا
يغًة اإلنسان، إىل أن أصبحت ص ضّد التهديدات الكربى يف وجه امُلواطن اللبنايّن واجلهادّي

لشيعّية يف الشراكة املسيحّية ا وعلى رأسهاة إنسانّية بشراكِة مجيع املذاهب والديانات تعاُيشّي
 مشروع حزب اهلل املقاوم. 
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 اإلنساَن هو الفصل والقاسم املشترك بني األطراف الدينّية والطائفّية املتنّوعة يف الواقع إّن
ائيَل جانب املقاومة ضدَّ إسراملتحالفة مع املقاومة. أطراٌف مسيحّية معروفٌة تصطفُّ إىل 

عاملّي وضّد التكفري والسلفّية باعتبارها عنصَر إفساٍد إنسايّن من داخل  احتاليلكإفساٍد 
مة ضّد املقاو تصطفّ  بل شيعّية وإن حبجم أقلّ  وأطراف إسالمّيةاملسلمني أنفسهم. 

ِد يف احلوار نسانّية املقاص. هي حالة راقية يف لبنان َتحكي قّصَة َأْنَسَنِة املقاومة وإومشروعها
اع بني الناس جتسيًدا رائًعا صادًقا لتوحيد املبدأ األساس يف أتب بني األديان توحيًدا للصفّ 

 الكتب السماوّية. 

من املطلوب أن نلتفت إىل أّن احِللَف اللبناين املقاوم بني األديان واملذاهب قد شّكل 
 بناء منظومة يف والشراكة العاملّية أيّ للتكامل احلضارّيُخطوةً متقّدمةً للّتعايش، بل أبعد منه؛ 

 الفوجوهر االئتالسلم واألمن العاملّي وإنشاء التحالف بني األديان على قضايا اإلنسان. 
لى ما جيري يف امليدان هي عملّيات مشتركة ع يف لبنان يشري إىل أّن املسيحّي – اإلسالمّي

التضامن بالتعاضّد و التكامليّ  صناعة النموذج احلضاريّ قاعدة اهُلموم اإلنسانّية سامهت يف 
 بني األديان. 

ه بنان لرأينا أّناملقاوم يف ل املسيحّي ولو نظرنا إىل طبيعة العالقة بني التحالف اإلسالمّي 
ع باّتجاه جتسيد التخليق واألنسنة للقيم املشتركة الدينّية يف الشرائ واقعّي مشروع ميداينّ 
صاحل التنمية دة لد صدق على إمكانّية التقارب بني األديان يف املشاريع املعّقالسماوّية وشاه

 اإلنسانّية يف الساحات اجملتمعّية كّلها. 

يف  شًداُنْضًجا رالشراكة األديانّية للمشروع املقاوم أْضَفْت على العقل الديّن عموًما 
ا هو بًرا للقاّرات واملذاهب إىل مَبلَورة األنسنة للمقاومة وتأهيلها لكي ُتصبَح َنموذًجا عا

األبعد واألقصى. ألّنه قد وضع املشروع هذا ُمواجهَة اآلالم واهلموم اإلنسانّية كاالحتالل 
واإلرهاب والعنف والتكفري باعتبارها عراقيَل ُعظمى يف تطوير اجملتمع البشرّي، وضعها يف 

ا الفصُل املشترك للشراكة حقا هو  وقضاياهصدر جداول أعماله. وهذا معناه أّن اإلنساَن 
المّية للشراكة اإلس واحلضاريّ  االجتماعيّ  اإلسالمّية املسيحّية الراشدة. إّن البعد العمليّ 
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 املسيحّية يف لبنان واملنطقة َيختزُن يف نفسه طاقاٍت كبريًة يف تشكيل الفقه العاملّي الديّن
الديّن  ملقاصدّيا أمّهّية التأسيس الفلسفّيا النقاشات الالهوتّية النظرّية البحتة رغم متجاوًز

 املشترك يف حتقيق ذلك. 
ص ن تتخّلميكن أ نا نشعر أّن مأساَة اإلنسانّية يف مجيع الساحاِت متماثلة متشاهبة والإّن

منها إاّل بتكاتف األديان وتكاملها وتعارفها أّي بالشراكة يف إعادة فهم الدين اإلهلي وبسط 
اإلنسان أينما كان، سواء كان يف بيته أو يف معبده وكنيسته ومسجده اهلل يف سلوك  رمحة

لنفَس من يتجاهُل ا أو يف السلطة وإدارة اجملتمع ومواقع صناعة القرار وقيادة األمم. ونرى أّن
ة، الشيطانّية النفسانّية سعًيا وراء السلط ئهاوهتذيَبها وكبَح ُميوِلها األّمارة بالسوء وأهوا

القة ع رسالة بّث رمحة اهلل تعاىل هي شأن خاّص ال يتوّهم أّن عّمنف كثرًيا شريٌك ال خيتل
 . واالجتماعّي له بالشأَنني السياسّي

اخلصوص حني جعل العدل ِصنًوا للتوحيد  وما أمجَل تعاليَم اإلسالم األصيل يف هذا
كان عدوًّا،  ولواعتقاًدا وعماًل، وأصاًل يف تشريعه يف التعامل مع الفرد واجملتمع واآلَخِر 

ْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى يَ  الهِذيَن آَمُنوْا ُكوُنوْا َقوَّاِمنَي ِلّلِه ُشَهَداء ِبالِقْسِط َوالَ  َأيَُّها َيا﴿ يقول تعاىل:
َجَرَم بعد هذا أن  . فال﴾َمُلوَنْعَأاله َتْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى َواتَُّقوْا الّلَه ِإنه الّلَه َخِبرٌي ِبَما تَ 

ينطلق اسُم "العدلّية" من هذا الدين قبل أن َيعرَف الغرُب معىن حقوق اإلنساِن وحماكَم عدِلِه 
ن قوى العامل املستكِبر يعملُ هبا م املزعومةَ بقرونٍ مديدٍة، َفَشّتانَ بني من يتشدَّقُ بالفضيلةِ وال

الذين  ع()وأهل بيته املعصومني  )ص(ثِة من تعاليم حمّمد وبني مدرسة اإلسالم األصيلة املنبع
َحثُّوا على العمل: "کونوا دعاة الناس بغري ألسنتکم"، ولعّل السبب يف ذلك الَبوِن الشاسِع 

امية حلماية تلك القيم الس )ص(مهال عامل امَلناعة اليت أّكد عليها الرسول األكرم إيعود إىل 
الركِن اآلخِر للدين، حّتى قال  من االاهيار، من خالل الدعوة للتمّسك مبكارم األخالق؛

خالق"، ويف كالمه هذا منتهى األخالق والعدل حني متِّم مکارَم األما ُبعثت أُل: " إّن)ص(
ته اإلهلّية ىل أّن رسالة بعثأشار وأشاد بـ"اإلمتام" جبهود من سبقه من الرسل واألنبياء، ونّبه إ

 يف إنقاذ البشر ال تكتمل إاّل بالتحّلي مبكارم األخالق. 
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وعلى هذه القيم اإلهلّية نلتقي واألديان السماوّية على أّن عدد الطرق للحّق بعدد أنفاس 
ت ال ّية: "إن كنليَم املسيحااخللق، وال بّد من نقطة التقاٍء على احملّبة هلل وخلقه، وما أشبَه تع

اهج البالغة:  يف )ع(اهلل الذي ال تراه" برائعة اإلمام علّي  أخاك الذي تراه، فكيف حتّب حتّب
 ا أخ لك يف الدين أو نظري لك يف اخللق"!"الناس صنفان إّم

وما أحوَجَنا يف عامل اليوم إىل االقتباس من تلك القيم السامية يف عصرنا الذي تعصف 
َفَخ يف نارها املدّمرِة فئاٌت جشعٌة ال أخالقّية أحرَقت األخضَر به أزمٌة أخالقّية وروحّية نَ 

واليابَس ودّمَرت احلجَر والبشَر وخلَقت شياطنَي بشرّية جاهلًة متعّصبًة عمياءن َتقُتل وَتذَبُح 
باسم الدين، مث، ويا َللعجِب، ُتوجُِّه هتمَة اإلرهاب لألبرياء الشرفاء الذين يدافعون عن 

 عة؟حقوقهم املشرو
من هنا، نطالب القياداِت الدينّية والروحّية ألخذ ِزمام املبادرة واسترداد دورهم املسلوب 
يف وضع املعايري احلقيقّية املسَتَمدَِّة من تعاليم السماء من خالل التكاتف والتعاون على قيم 

لفصُل ا العدل واخلري واحملّبة وقطِع الطريق على عبيد املال والشهوة والسلطة، لتكوَن الكلمةُ 
للحّق والرمحة يف التعامل بني البشر توفرًيا ملزيد من الضحايا والدماء الربيئة، لَينَعَم أبناُؤنا 

 مبستقبل آمن ومزدهر روحيًّا ومعنويًّا وماّديًّا. 
ما نشهده يف الساحة اللبنانّية من حضارّية الشراكة بني األديان إلنقاذ اإلنسان  ولعّل

وف ُيمّهد نظريًًّا إلعادة فهم احلوار املتعايل بينها من منطلق الكلمة وليس لتحصني األديان س
ما الَتعايل املنشود يف اخلطاب القرآين ليس كحوار الدعوة على غرار جهاد الدعوة السواء إّن

اركّية ما احلوار هذا حماولة تشوإّن اعشّيوالتبشري وما شابه، كما يسعى للعمل به العقل الّد
ة فيها للحياة وكشف منط للحياة للمقاوم سيس التوحيديّ أاملعتربة يف التمن مجيع األديان 

 والتضليل ّول وإسقاطه يف ضوء التكفريليس تسقيط األاملركز محاية لإلنسان باإلميان وموقعّية 
قارب ل التوحيد عبادًة وربوبّية هو أساس التالتعايل والقرب من اهلل وتقّب والتنسيخ. وإنّ 
سلطة يشري الوحي يف سحب املشروعّية لل إىل هذا املعىن التكويّن ولعلّ  اإلنسايّن أيًضا.
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لم يف الظ ّمة من حتت أقدام الظاملني حيث قال: وقال ال ينال عهدي الظاملني. أّي أنّ اواإلم
 يًضا. أحّق اإلنسان يبطل فعالّية العالقة اإلجيابّية مع اهلل تعاىل 

ا ًييف إجناح هذا املؤمتر حضوًرا وحماضرين متمّنر شكري لكلِّ من ساهم يف اخلتام، أكّر
 للجميع التوفيَق والنجاَح. حًقا سعيتم فكان السعي مشكوًرا. 

 هلل رب العاملّين  احلمد وآخر دعوانا أنّ 
 والسالم عليکم مجيًعا ورمحة اهلل وبرکاته  
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مع شكر وامتنان جامعة املعارف واجلمعية اللبنانية لتقدم العلوم لكل من شارك 
واملقترحات، والترحيب بكل مقترح الحق ميكن أن يدعم وساهم يف تقدمي األفكار 

 نتائج املؤمتر ومهمة اللجنة املقترحة.
 

 

 

  


