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الطبعة األوىل
 للهيئة املرصية العامة للكتاب، ٢٠٢١.

الطباعة والتنفيذ
مطابع اهليئة املرصية العامة للكتاب

توجه  بالرضورة عن  تعرب  الكتاب ال  هذا  الواردة يف  اآلراء 
اهليئة، بل تعرب عن رأي املؤلف وتوجهه يف املقام األول.

حقوق الطبع والنرش حمفوظة للهيئة املرصية العامة للكتاب.
بإذن  إال  صورة  بأية  االقتباس  أو  النسخ  أو  النرش  إعادة  حيظر 
كتايب من اهليئة املرصية العامة للكتاب، أو باإلشارة إىل املصدر.
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احلمد هلل رب العاملني، والصاة والســام عىل رسل اهلل 
أمجعني، وعىل خاتم أنبيائه ورســله سيدنا حممد بن عبد اهلل، 

وعىل آله وصحبه ومن تبع هداه إىل يوم الدين.

وبعد:
ففي إطار اهتاممنا باحلوار وآدابــه؛ ملا له من أمهية بالغة 
يف التواصل اإلنســاين والتعــارف احلضــاري بني األمم 
والشــعوب، وما يمثله من وسيلة للتعاون يف ظل القواسم 
املشــركة التي جتمع وال تفــرق؛ يرسين أن أقــدم يف هذا 
الكتــاب نخبة خمتارة من البحــوث املقدمة للمؤمتر الدويل 
احلــادي والثالثني الــذي عقده املجلس األعىل للشــئون 
اإلسالمية بالقاهرة يومي التاسع والعرشين من شهر رجب 
وغرة شــهر شــعبان لعام ١٤٤٢هـ املوافقني الثالث عرش 

مقــدمـة
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والرابع عرش من شهر مارس ٢٠٢١م، حتت عنوان: »حوار 
األديــان والثقافات«، بحضور نحو مائة وزير وُمْفٍت وعامل 

ر من خمتلف دول العامل. وُمفكِّ

وأمهد هلذه البحوث بأمرين يف غاية األمهية:

األول: وثيقــة القاهــرة للحوار التي صــدرت بإمجاع 
املشــاركني يف املؤمتر، ولقيت إشادة واسعة عىل 

املستويني الوطني والدويل.

اآلخـر: ملخص ال بـــد منه ألبجديات احلوار، التي ال 
يتم احلوار إال هبا، وال يمكن أن ينجح بدوهنا.

آماًل أن يســهم هــذا الكتــاب يف تعزيز قيــم احلوار، 
والتســامح الديني، وإعالء صوت احلكمــة والعقل، وأن 
ا يف القضاء عىل كثري  يقــدم حلواًل منطقية وإســهاًما جــادًّ
من اخلالفات، ويعمل عىل تقريب املســافات واملساحات 
اإلنسانية، بام يرسخ ويعزز أسس العيش اإلنساين املشرك، 
وإحالل السالم اإلنساين بني بني البرش كافة دون متييز عىل 
أســاس الدين أو اللون أو اجلنــس أو العرق، حوار حيرم 
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اآلخر وال ينال منه، ويراعي اخلصوصيات الدينية والثقافية 
وال يعتدى عليها.

واهلل من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل

أ.د. حممد خمتار مجعة مربوك
وزير األوقاف

رئيس املجلس األعىل للشئون اإلسالمية
وعضو جممع البحوث اإلسالمية

 باألزهر الرشيف
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وثيقة القاهرة للحوار
الصادرة عن مؤمتر »حوار األديان والثقافات«

١. احلوار البنَّاء هو الذي يقوم عىل التفاهم والتالقي عىل 
مساحات مشركة وأهداف إنسانية عامة، ال متييز فيها 

عىل أساس الدين أو اللون أو اجلنس أو القبلية.

٢. إعــالء قيمــة احلوار مطلــٌب أكدته مجيــُع الرشائع 
الرشــيدة  والثقافات  احلضارات  ومجيُع  الســاموية، 

باعتباره صامَم أمان للجميع.

٣. رضورة العمل عىل نرش لغة احلوار ومراعاة ضوابطه 
عرب وسائل اإلعالم املختلفة.

٤. إحــالل لغة احلوار حمل لغــة الصدام واالحراب، 
وترسيُخ مبدأ الرأي والرأي اآلخر، وعدِم التعصب 
األعمى واالســتعالء بالرأي عىل حســاب الرأي 

اآلخر.
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٥. رضورة العمــل عىل تعزيز احلــوار الديني والثقايف 
واحلضاري عىل مجيع املستويات الوطنية والدولية.

٦. التأكيد عىل أن احلوار بني األفراد، يعادله التفاهم بني 
املؤسسات، والتفاوض بني الدول، وحتقيق ذلك عىل 

أرض الواقع يدعم السالم املجتمعي والعاملي.

٧. التأكيد عىل أن وحي السامء ما نزل إال لريسم لإلنسان 
طريق السعادة يف الدنيا واآلخرة، ويعلمه قيم الرمحة 
واحلق واخلري، وحيفظ دمــه وماله وعرضه، وأن من 

خرج عن ذلك فقد خرج عن فهم صحيح الدين.

8. التأكيد عىل أن أوطاننا أمانة يف أعناقنا جيب أن نحافظ 
عليها – أفراًدا ومؤسساٍت وشــعوًبا وحكوماٍت – 

وبكل ما أوتينا من قوة وأدوات وفكر.

٩. التأكيد عىل أمهية دور اإلعالم يف دعم قيم التســامح 
املهنية  التغطيــة اإلعالميــة  العنف وأمهيــة  ونبــذ 
لألحــداث، ورضورة وضع ميثــاق رشف إعالمي 
دويل يوفــق بني رضورات حرية التعبري والرأي وبني 

مقتضيات احرام الثقافات واألديان.
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١٠. التأكيــد عىل الرفــض املطلق للتطــرف واإلرهاب 
وللكراهيــة والتعصب ورفض التوظيف الســيايس 
ألي مــن ذلــك كأداة لتفتيــت الــدول وهدمها أو 
حلصد األصوات وكسب االنتخابات، والتأكيد عىل 
رفــض ربط التطرف واإلرهاب بــأي دين، ورفض 
الرصاعات  واملقدسات يف ســاحات  باألديان  الزج 
االنتخابية والسياسية والتحذير من أن خماطر اإلساءة 
للمقدسات والرموز الدينية هي هتديد لألمن والسلم 
الــدويل، وال ينجم عنها ســوى املزيد مــن العنف 

والتطرف وتأجيج املشاعر وخلق العداوات.

١١. التأكيد عىل أن اهلدف من احلوار بني الثقافات ليس 
حماولة تغيري ثقافة أو هيمنة ثقافة عىل باقي الثقافات، 
ولكن أن نصبح أكثر فهاًم ومعرفة واحراًما لثقافاتنا 

املتنوعة.

١٢. التأكيد عــىل أن لغة احلوار البنَّاء تقــوم عىل انتقاء 
األلفاظ واألســلوب الراقي الذي جيمع وال يفرق 

وحيتوي وال ينفر.
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١٣. احلــوار البنَّاء هو الذي ينــأى باملتحاورين عن كل 
أشــكال اجلمود واالستعالء، وحيمل كال منهام عىل 

احرام رأي اآلخر وتقديره والتسامح جتاهه.

١٤. التأكيد عىل مراعاة الُبعد اإلنســاين للحوار، بحيث 
ُيبنى عىل املوضوعية دون املســاس باألشخاص أو 

التشهري هبم أو السخرية منهم.

١٥. التأكيد عىل أمهية دور املرأة يف ترسيخ ثقافة احلوار، 
واالســتفادة من جهودها الدعوية والثقافية يف هذا 
املجــال، مع تثمني اهتــامم وزارة األوقاف املرصية 

باملرأة وحسن إعدادها وتأهيلها واعظة وقيادية.

١٦. إن احرام املقدســات والرموز الدينية يســهم بقوة 
يف صنع الســالم العاملــي ويدعم حــوار األديان 
واحلضــارات والثقافات، أما النيل من مقدســات 
اآلخريــن ورموزهم الدينية فال ُيذكي إال مشــاعر 

الكراهية والعنف، والتطرف واإلرهاب.

١٧. تأصيل قيم احلوار والتسامح انطالًقا من املشركات 
اإلنســانية والدينية، مع احرام اخلصوصية الثقافية 
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والدينيــة لآلخريــن، وكذلــك احــرام عاداهتم 
وتقاليدهم وأعرافهم املستقرة.

١8. إدانة التوظيف الســيايس لألديــان، والرضب بيد 
من حديد عــىل أيدي النفعيــني واملتاجرين بالقيم 

واملبادئ الدينية واإلنسانية.

١٩. قيام املؤسســات الترشيعية بإصدار قانون لتجريم 
ازدراء األديــان واإلســاءة للمقدســات الدينيــة 
الوطنية  ورموزهــا، وإدراج ذلــك يف الدســاتري 

واملواثيق الدولية.

٢٠. التأكيد عىل أمهية دور الربملانيني كممثلني للشــعوب 
يف تعزيز احلوار بني الثقافات، ويف إصدار ترشيعات 
جترم التحريض عىل التطرف واإلرهاب والتحريض 
عــىل الكراهية والتعصــب، وإصــدار قوانني جترم 
اإلساءة لألديان والرموز واملقدسات الدينية كجريمة 
تدخل يف خانة التمييز العنرصي والديني، واملحظورة 
بموجب املادة )٢٠( من العهد الدويل للحقوق املدنية 
َظُر بالقانون أية دعوة  والسياسية والتي تنص عىل: »حُتْ
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إىل الكراهية القومية أو العنرصية أو الدينية تشــكل 
حتريًضا عىل التمييز أو العداوة أو العنف«.

٢١. التأكيــد عىل دور الربملانــات الترشيعي والرقايب يف 
ترســيخ دولة املواطنة التي ال متيز بني املواطنني عىل 
أســاس الدين أو العرق أو اللون، وتؤمن بالتنوع 

وحترم التعددية وتعدها ثراًء للمجتمع.

٢٢. رضورة التعاون املشــرك بني املؤسســات الدينية 
والثقافيــة واإلعالميــة لتعزيز قيم احلــوار وآدابه 
وضوابطــه، وتفنيد ضالالت اجلامعــات املتطرفة 
جتاهه وفق إســراتيجية تشاركية دقيقة وحمددة عىل 

املستويات الوطنية والدولية.

٢٣. تعزيــز دور التبادل الثقايف بني الــدول، لدعم لغة 
احلوار وتعزيز أســس العيش املشــرك والســالم 

العاملي.

٢٤. العمل عىل تدعيم مناهج التعليم يف مراحله املختلفة 
بام يعزز أسس ومفاهيم احلوار وضوابطه، وغرسها 

يف نفوس الدارسني منذ الصغر.
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٢٥. إنشــاء مراكز بحثية متخصصة يف خمتلف دول العامل 
هتتم بقضيــة احلوار، والتصدي لألفكار التي تعمل 

عىل هدم أسسه.

٢٦. تكثيــف جهــود العلــامء واملفكريــن واملثقفني يف 
مواجهة ظواهر الكراهيــة والتمييز العنرصي لبناء 
حضارة إنســانية آمنة، والوصول بعملية احلوار إىل 

هدفها املنشود.

٢٧. اإلفــادة من وســائل االتصال احلديثــة وتوظيفها 
التوظيف األمثل يف إرســاء ركائز مشركة للحوار 

بني الثقافات املختلفة.

٢8. رضورة التحــول بنرش ثقافة احلوار وترســيخ قيم 
التســامح واحــرام اآلخر واخلــروج باحلوار بني 
الثقافــات من ثقافة النخبــة إىل ثقافة عامة يف مجيع 
املجتمعات، مع تعزيز أنامط التعليم التي ال ترســخ 

ألحادية الرأي أو ترفض احلوار مع اآلخر.

٢٩. العمــل عــىل إصدار ميثــاق دويل جيرم اإلســاءة 
ويتصدى خلطاب  الدينيــة  والرموز  للمقدســات 
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الكراهية والعنرصية باعتبارمها جرائم هتدد الســلم 
واألمن الدوليني.

٣٠. اإلشادة بإنشاء املركز الدويل حلوار األديان والثقافات 
باملجلس األعىل للشئون اإلسالمية بالقاهرة والتأكيد 

عىل دعمه ودعم هذه الوثيقة عىل املستوى الدويل.

واهلل املوفق

*    *    *
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أبجديات احلوار)*(

احلــوار عىل زنــة فِعال، واملحــاورة عىل زنــة ُمفاعلة، 
يقتضيان املشاركة، وال يقعان من طرف واحد، يقال: حتاور 
حممد وعيل، أو توافقا، أو تشاركا، أو تطاوعا، أي حاور، أو 
ر أن  وافق، أو شارك، أو طاوع كل منهام صاحبه، وال ُيتصوَّ

حياور اإلنسان نفسه.

وعليه فاحلــوار يقتــي أن ُتعامل اآلخر بــام حتب أن 
ُيعاملــك به، وأن تنصت إليه قدر ما حتب أن ينصت إليك، 
وأن تأخذ إليه اخلطوات التي تنتظر منه أن خيطوها نحوك، 
وإال فحاور نفسك، واســمع صوت نفسك، وال تنتظر أن 

يسمع اآلخرون صوتك.

احلــوار الناجح هو القائم عىل احلق، املبني عىل الصدق، 
ال عىل الكذب، وال التزييف، وال السفسطة، وال املغالطة، 

وال جمرد املغالبة لذات املغالبة.

)*( األستاذ الدكتور/ حممد خمتار مجعة، وزير األوقاف.
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فاحلوار ال يعني الشــقاق، وال يمــت للعصبية العمياء 
بصلة، وال جيعل مــن املتغريات ثوابــت، وال يقدس غري 
املقــدس، وال يرمي الناس باإلفك والبهتان، وال خيرج عن 
املوضوعيــة إىل غريها قصد إحراج املحاَور، أو إســكات 
صوته بالباطل، كأن حياور شــخص شخًصا آخر يف قضية 
فكرية فإذا هــو يتحول إىل هجوم شــخيص عليه، أو عىل 
أرسته، أو قبيلته، أو حزبه، أو دولته، عجًزا منه عن مقارعة 
احلجة باحلجة، وهروًبا من املوضوعية التي ال قبل له هبا إىل 

السباب والفحش الذي قد ال جييد غريمها.

كل ذلك يشء واحلوار يشء آخر، أمل يقل احلق  لسيدنا 
موسى وهارون : ﴿ ڻ  ڻ ۀ   ۀ ہ ہ ہ  ہ 
ھ  ھ   ھ  ھ ے ے﴾ ]سورةطه، اآليتان ٤٣-٤٤[، 
فأمرمها احلق  أن يقابال طغيان فرعون باحلكمة واملوعظة 
احلسنة، والقول اللني احلســن، وأال يقابال طغيان جربوته 

بمثل فعله أو لغته.

وانظــر إىل أدب أيب األنبيــاء ســيدنا إبراهيم  يف 
حماورته لوالده، حيث يقول والده: ﴿ھ  ے  ے  ۓۓ  
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ڭ  ڭ﴾ ]ســورة مريم، اآلية ٤٦[، فيجيبه ســيدنا 
إبراهيــم  يف غاية الــرب واألدب: ﴿ڭ   ۇ  ۇۆ  
ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ﴾ ]ســورة مريم، 
اآليــة ٤٧[، ويف احلــوار الذي دار بينه وبــني نمرود بن 

كنعان كام حكى القرآن الكريم عىل لســانه: ﴿چ  چ  
]ســورة  ڍ﴾  ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  چ   چ  
  البقرة، اآلية ٢٥8[، وهنا مل يرد عليه ســيدنا إبراهيم

بالنفــي املبارش، إنام انتقل إىل أمــر آخر قائاًل: ﴿ڎ ڈ 
گ  ک   ک   ک   ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ 
گ﴾ ]ســورة البقرة، اآلية ٢٥8[، وكأنــه يقول له إن 
كنت حتيي ومتيت حًقا كام تقول فأت بالشمس من املغرب 

بدل املرشق، فبهت الذي كفر.

ومن أبجديات احلوار حســن االســتامع لآلخر، وعدم 
مقاطعتــه، أو إبداء عدم الرغبة يف ســامعه، أو التأفف من 
كالمه، أو اإلشــاحة يف وجهه، وإظهار التربم منه غمًزا، أو 
ا، أو حتى تبساًم ساخًرا ينم  ملًزا، أو ســخرية، أو هتكاًم إشاريًّ
عن عــدم تقدير املحاور، أو إظهار عــدم االقتناع بام يقول 
هتوينًا لشأنه، ناهيك عن ارتفاع الصوت واشتداد الصخب 

واجللبة، فضاًل عن سوء األدب يف احلوار.
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احلوار اهلــادف ينأى بصاحبه عن كل أشــكال اجلمود 
واالستعالء، وحيمله عىل احرام الرأي اآلخر وتقديره، عىل 
حد قول اإلمام الشــافعي  رأيي صواب حيتمل اخلطأ، 

ورأي غريي خطأ حيتمل الصواب.

بــل إننا لنذهب أبعد من ذلك فنــرى أن كال الرأيني قد 
يكون عىل صواب، غري أن أحدمها راجح واآلخر مرجوح، 
فاألقــوال الراجحــة ليســت معصومة، كــام أن األقوال 
املرجوحة ليست مهدومة، طاملا أن لصاحبها حظًّا من النظر 

واحلجة والدليل املعترب.

ق احلوار أمران مها: األدجلة والنفعية؛  وإن أخطر ما يعوِّ
فأما األدجلة فإن العامل أو الكاتب أو املحاور املؤدلج حتمله 
عصبيتــه العمياء للجامعة التي ينتمــي إليها إما عىل عدم 
رؤية احلــق، وإما عىل التعامي عنه، إذ يمكن ألحدهم أن 
حياورك أو جيادلك أو يقبل نقاشك يف مفهوم آية من كتاب 
اهلل  أو حديث صحيح من سنة سيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
وال يقبــل منك أن حتاوره أو تناقشــه أو تراجعه يف كالم 

مرشده املقدس لديه.
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النفعيون واملتاجرون باألديان والقيم واملبادئ فال  وأما 
يدافعون أبًدا عن احلق، وال ينتظر منهم ذلك، إنام يدافعون 

عن مصاحلهم ومنافعهم فحسب وال يشء آخر.

*        *        *





23

مفهـوم احلــوار وغـايـاتــه)*(

احلمد هلل، والصالة والســالم عىل سيدنا رسول اهلل وآله 
وصحبه ومن وااله، وبعد:

فمــن أجّل النعم التــي أنعم اهلل  هبا عىل اإلنســان 
نعمة البيان واإلفصاح عــام يف النفس من معاٍن وخواطر، 
وأنواع البيــان املعرّبة عام جييش يف صدر اإلنســان كثرية 
ا، ومن أمهها وأرقاهــا - عىل اإلطالق – احلوار؛ فهو  جدًّ
وسيلة من وســائل التواصل مع اآلخرين، والتعرف عىل 
رؤاهم واجتاهاهتم ومناحي تفكريهــم، كام أنه طريقة من 
طرائق اإلصــالح الناجعة إذا ما الُتِزم فيه بآدابه وضوابطه 
ورشوطه، من اختيار لأللفــاظ، والتزام باهلدوء يف طرح 
الرؤى واألفكار، بعيًدا عــن التعصب واالنتصار للهوى 

أو للذات.
)*( األستاذ الدكتور/ عـــوض إسمـــاعيل عبد اهلل، أستاذ اللغويات وعميد كلية الدراسات 

اإلسالمية والعربية للبنني بالقاهرة.
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ونظًرا ملا للحوار من قيمة عالية وأمهية بالغة يف الوصول 
إىل غاية نبيلة وهدف ســاٍم مرجّو ال نكاد نجد صفحًة من 
صفحات املصحف الرشيف خاليًة من حواٍر، إذ هو وسيلٌة 
من وســائل الوصول باإلنسان إىل احلقيقة مشفوعًة بأدلتها 
الواضحة، وبراهينها الســاطعة عىل صدق الرســل الكرام 

 . مجيًعا ويف مقدمتهم نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص فيام بلغوا عن اهلل

ــم ســيدنا حممد  ملسو هيلع هللا ىلص طريق القرآن يف االعتامد  وقد ترسَّ
عىل هذا األســلوب احلكيم البليــغ يف تبليغ دعوته باحلوار 
مع الناس مجيًعا مســلمني وغريهم، حتى وصل إىل قلوب 

الناس وعقوهلم باحلجة واإلقناع.

مفهوم احلوار:
وردت مادة )ح و ر( يف اللســان العريب يف اســتعامالت 
متعــددة منها: الرجوع عن الــيشء وإىل اليشء، واملراّدة يف 
الكالم، ومنه التحاور، قــال تعاىل: ﴿   ڀ  ڀ   ٺ﴾ 
]ســورة املجادلة، اآليــة ١[، وكلمته فام رجــع إىّل ِحَواًرا 

وَحواًرا، و َحِويًرا، وحَمُورة، أي: جواًبا« )١(.

)١( املفردات يف غريب القرآن ١٦٢/١، وينظر: الصحاح ٦٤٠/٢، ومقاييس اللغة ١١٧/٢، 
ولسان العرب ٢١٧/٤-٢١٩ مادة )حـ و ر(.
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وقــد وردت املــادة هبذا املعنــى يف القــرآن الكريم يف 
آية ســورة املجادلة املذكورة آنًفــا، ويف قوله تعاىل: ﴿  ی 
جئ  حئ مئ﴾ ]ســورة الكهف، اآلية٣٤[، وقوله 
تعاىل: ﴿ڤ  ڤ ڤ  ڦ   ڦ﴾ ]سورة الكهف، اآلية 
٣٧[؛ حيث كانت املراجعة واملراددة يف الكالم من طرفني،  
أي يراجعــه يف الكالم وجياوبه)١(، وواضــح من ذكر مادة 
)احلوار( يف اآليــات الثالث أن احلــوار: مراجعة الكالم 

وتداوله بني طرفني.

وانطالًقا مما ذكر أســتطيع القول بأن احلوار عبارة عن: 
كالم مبارش يدور بني طرفني )شخصني أو جمموعتني أو ما 
ا، أو فكرة  يف معنى ذلك( يمثل كل طرف منهام اجتاًها خاصًّ
معينة يف نفسه، ويقوم بعرض ذلك بأسلوب متسم باهلدوء، 
وخيتار ألفاُظه بدقة لتدل داللة مبارشة عىل ما يريد بعيًدا عن 

التعصب واهلجوم.

ولكن من النــاس من خيلط بني معنــى احلوار واجلدل 
وبينه وبني املناظرة، وكذلك بينه وبني املراء، مع أن بني هذه 

)١( اجلامع ألحكام القرآن ٤٠٢/٦.
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املصطلحات وبني بعضها فروًقــا دقيقة، ودالالت معنوية 
لطيفة يمكنني ذكر بعضها: 

احلوار: أســلوب فيه ســهولة وليونة – هكذا ينبغي أن 
يكــون –  ألن كال الطرفــني يريد إقناع اآلخــر بام عنده، 
واإلقناع ال يتأّتى إال يف هــذا اإلطار، إطار اهلدوء وعرض 
الفكرة بأدلتها املقنعة، ولعل اجلــذر اللغوي للامدة )احلاء، 

والواو، والراء( دال عىل هذا املعنى.
وأما اجلــدل، أو اجلدال، ففيه معنــى املنازعة، وحماولة 
إقناع اآلخر بأية حال، حتى وإن كان ذلك بطريق ملتٍو ويَلّ 

أعناق الكلامت واألدلة.

فاجلدال فيه معنى القوة واملغالبة، ولعل اشــتامل املادة عىل 
صوتني شديدين )اجليم والدال( موٍح بذلك، وال خيلو أسلوب 
اجلدال من التمسك بالرأي والتعصب له بخالف احلوار؛ فهو 
جمرد عــرٍض لرأي ومراجعة للكالم بــني طرفني دون وجود 

خصومة، بل الغالب فيه اهلدوء والُبعد عن التعصب.
وأما املناظرة، فاألســلوب فيها دالٌّ عىل النظر والتفكر، 
وباهبا يف الغالب املســائل العلمية والقضايا الفكرية؛ ألهنا 
حتتــاج إىل إعامل نظــر، أو ألهنا تعتمد عــىل النظري. يقول 
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، وإفادِة  احلافظ الذهبي:»إنام وضعت املناظرة لكشف احلقِّ
العامِل األذكى العلَم ملن دونه، وتنبيِه األغفل األضعف«)١(.

وأما املراء، فقد جاء يف مفردات الراغب: )واملرية: الردد 
يف األمر، وهو أخص من الشــك(، قال تعاىل: ﴿وئ  ۇئ  
ۇئ  ۆئ ۆئ  ۈئ  ۈئ﴾ ]ســورة احلــج، اآلية٥٥[، 
واالمــراء و املامراة : املحاّجة فيام فيه مريــة)٢(، قال تعاىل: 
﴿ڭ ڭ ۇ  ۇ  ۆ﴾ ]سورة مريم، اآلية ٣٤[، 
واملفهوم من معنى املــراء يف اللغة: أنه نوع من اجلدال لكن 
صاحبه عازم عىل عدم االنتفــاع بالوصول إىل نتيجة، فهو 
– فقط – يريد املجادلة، إمــا ألنه هيوى ذلك ويريد إظهار 
براعتــه يف احلديث، أو للفت االنتبــاه إليه، أو لتضييع حق 
وإثبات باطل، و لذلك قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "أنا َزِعيٌم بَبيٍت 
ا، َوببيٍت يف َوَسِط  قًّ يف رَبِض اجلنَِّة ملَِْن َتَرَك املَِراَء َوإِْن َكاَن حُمِ
اجلنَِّة ملَِْن َتَرَك الَكِذَب وإِن َكاَن ماِزًحا، َوببيٍت يف أعىَل اجلَنَِّة 

ملَِن َحُسَن ُخُلُقُه" )٣(، وربض اجلنة: أدناها. 

)١( مفردات الراغب ٧٦٦/١.
)٢( املصدر السابق ١/ ٧٦٧.

. ٣( احلديث رواه أبو داود برقم ٤8٠٠ عن أيب أمامة الباهيل(
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ومن خالل عرض املعاين ملصطلحات: احلوار، واجلدال، 
واملناظرة، واملراء نخلص إىل ما ييل: 

أن احلــوار مــن أرقــى وســائل االتصال املبــارش بني 
املتحاورين، إذ يعتمــد عىل لغة راقية وألفاظ خمتارة ومعربة، 
وحجج ساطعة، و أفكار مرتبة تقوم عىل املقدمات املحكمة 
التي توصــل إىل نتائج مقنعة، بعيًدا عــن احلدة يف النقاش، 
ورفع الصوت يف احلديث، والتعصــب لرأي أو مذهب أو 
اجتاه شــخيص لفرد أو جلامعة، ومن هنــا كان احلوار صنعة 
أهــل احلكمة والعقــل، ال أهل اهلوى والشــهوة واحلمق؛ 
ولذلك، اختذه أنبياء اهلل مجيًعا ـ عليهم صلوات اهلل وسالمه ـ 
 ، وىف مقدمتهم سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص منهًجا يف دعوهتم إىل اهلل

واألخذ بيد الناس إىل طريق اهلدى والنور.

غايات احلوار:
وألن حياة البــرش عامة ال يمكن أن ُيســتغنى فيها عن 
احلــوار يف شــتى مناحيهــا، معتقداهتــم، واجتامعياهتم، 
وبيعهم، ورشائهم، وسياســاهتم، وحكمهــم، وثقافاهتم، 
وعلومهم...إلــخ، فقد كان لكل جمــال حواره اخلاص به، 
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وألفاظه، وأدبياته، وأدواتــه، وكل متطلباته، كام كان لكل 
حوار – أيًضا – غاياته وأهدافه اخلاصة . 

إال أن هناك غايات عامــة تلتقي حتت مظلتها كل أنواع 
احلوارات نستطيع أن نجملها فيام ييل: 

أوًل: غرس قيمة احلوار وأمهيته، وإفساح املجال للطرف 
اآلخر يف عــرض وجهة نظــره يف حــدود أدب املحاورة 
واملراجعــة، وإذا أردنا أن نذكر لذلك مثــاًل ونموذًجا من 
القرآن الكريــم -وما أكثرها- فلنذكر هــذا احلوار الرائع 

بني املوىل عزوجل واملالئكة، قال تعاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٹ   ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  
ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ﴾ ]سورة البقرة، اآلية ٣٠[، 
  فيتضح لنا من خالل هذا النموذج للحوار يف كتاب اهلل
مدى أمهية احلوار عىل أنه عنرص أسايس من عنارص إيضاح 
وجهات النظر، وكشــف مالبســاهتا، وفيه إفساح املجال 
للطرف اآلخــر املحاَور أن يعرض وجهــة نظره يف حدود 

األدب واللياقة املناسبة.  
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ثانًيــا: احلرص عــىل احتواء املخالف وتصحيح مســار 
فكره، ونموذج ذلك من السنة النبوية املطهرة ما ورد عن أيب 
ا أتى النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا رسول  أمامة  أنه قال: إن فتى شابًّ
اهلل، ائذن يل بالزنا! فأقبل القــوم عليه فزجروه، وقالوا: مه 
مــه! فقال ملسو هيلع هللا ىلص: "ادنه"، فدنا منه قريًبــا، قال: فجلس، قال: 
"أحتبه ألمك؟"، قــال: ال واهلل، جعلنــي اهلل فداءك، قال: 
"وال الناس حيبونــه ألمهاهتم"، قــال: "أفتحبه البنتك؟"، 
قال: ال واهلل يا رســول اهلل، جعلنــي اهلل فداءك، قال: "وال 
الناس حيبونه لبناهتم"، قال: "أفتحبه ألختك"، قال: ال واهلل، 
جعلني اهلل فــداءك، قال: "وال النــاس حيبونه ألخواهتم"، 
قال: "أفتحبه لعمتــك؟"، قال: ال واهلل، جعلني اهلل فداءك، 
هتــم"، قال: "أفتحبه خلالتك"،  قال: "وال الناس حيبونه لعامَّ
قال: ال واهلل، جعلني اهلل فداءك، قال: "وال الناس حيبونه 
خلاالهتم"، قال: فوضع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يده عليه وقال: "اللهم 
ن َفْرَجه"، فلم يكن بعد -  اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصِّ

ذلك الفتى - يلتفت إىل يشء"؛ رواه أمحد بإسناد صحيح.

واملتأمــل يف هــذا احلــوار الراقي بني رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
والشاب يعجب هلذا احلوار أشــد العجب يف حكمته ملسو هيلع هللا ىلص 
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وحواره اهلادئ، حيث يصحح هلذا الشــاب مسار تفكريه 
وخيــرج من عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص وليــس يشء عىل وجه األرض 

أبغض إليه من الزنا. 

والالفت أن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص مل ينظر إىل ذلك الشــاب نظرة 
احتقار أو تعنيف عىل أنه فقد احلياء إىل هذا احلد والتجاوز 
يف طلــب اإلذن هبذه الفاحشــة، بــل كان ملسو هيلع هللا ىلص متفهاًم ثورة 
الشــهوة الغالبة، وتلمس جوانب اخلري فيه، وحاوره هبذا 
املنطق العقيل اهلادئ، مع األلفاظ الراقية املعربة: ادن مني، 
فجلــس أمام النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ودعا لــه، زد عىل ذلك وضع يده 

عليه وهو يدعو له، حتى أخذ بيده إىل العفة والطهارة.

ثالًثا: توضيح موقٍف ُأيِسء فيه الظن، وهذه من الغايات 
واألهداف واسعة االنتشــار فيام بني الناس، وال تكاد جتد 

مجاعة برشية ختلو حماوراهتا من هذه الغاية.

ولعل من أبرز النامذج عىل هذا حديث رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
الذي رواه أبو ســعيد اخلدري   حيــث قال: "ملَّا أْعطى 
رســوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما أْعطى من تلك الَعطايا يف ُقَريش وَقباِئِل 
الَعَرِب، ومل يُكْن يف األْنصاِر منها يَشٌء، َوِجَد )غضب( هذا 
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احلَيُّ من األْنصاِر يف أْنُفِسهم؛ حتى َكُثَرت فيهم القالُة؛ حتى 
قال قاِئُلهم: َلِقَي رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقوَمه، فَدَخَل عليه سعُد بُن 
ُعبادَة، فقال: يا رســوَل اهلل، إنَّ هذا احلَيَّ قد َوِجدوا عليَك 
يف أْنُفِسهم؛ ملَِا َصنَعَت يف هذا الَفيِء الَّذي َأَصبَت؛ َقَسمَت 
يف َقوِمك، وأْعَطيَت َعطايا ِعظاًما يف َقباِئِل الَعَرِب، ومل َيُك 
يف هــذا احلَيِّ من األْنصاِر يَشٌء، قال: فأين أنَت من ذلك يا 
َســعُد؟ قال: يا رســوَل اهللِ، ما أنا إالَّ امُرٌؤ من َقومي، وما 
أنا؟ قال: فامْجَــْع يل َقوَمك يف هذه احلَظــريِة، قال: فَخَرَج 
َســعٌد، فَجَمَع األْنصاَر يف تلك احلَظريِة، قال: فجاَء ِرجاٌل 
َكهم فَدَخلوا، وجــاَء آَخرون، فَردَّهم،  من امُلهاِجريَن، فَرَ
فلامَّ اجَتَمعوا أتاُه َســعٌد، فقال: قد اجَتَمــَع لَك هذا احلَيُّ 
من األْنصاِر، قال: فَأتاُهم رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فَحِمَد اهللَ وأْثنى 
عليه بالَّذي هو له أْهــٌل، ُثمَّ قال: يا َمعرَشَ األْنصاِر، ما قاَلٌة 
َبَلَغْتني عنكم، وِجــَدٌة َوجدمُتوها يف أْنُفِســكم؟! َأمَلْ آتِكم 
اًل فَهداكُم اهللُ؟ وعالًة فأْغناكُم اهللُ؟ وأعداًء فألََّف اهللُ  ُضالَّ
بنْيَ ُقلوبِكم؟ قالوا: َبِل اهللُ ورســوُله أَمنُّ وأفَضُل، قال: أاَل 
جُتيبوَنني يا َمعرَشَ األْنصاِر؟ قالوا: وبامذا ُنجيُبَك يا رســوَل 
اهلل؟ وهلل ولرســولِه امَلنُّ والَفْضُل، قال: أَما واهلل لو ِشــئُتم 
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ْقناك، وخَمذواًل  ًبا فَصدَّ قُتم، َأَتيَتنا ُمكذَّ َلُقلُتم، فَلَصَدقُتم وُصدِّ
ناك، وَطريًدا فآَوْيناك، وعاِئاًل فآَســْيناك، أَوَجدُتم يف  فنرََصْ
نيا، َتألَّفُت هبا  أْنُفِســكم يا َمعرَشَ األْنصاِر، يف ُلعاعٍة من الدُّ
َقوًما لُِيســِلموا، وَوَكلُتكم إىل إْســالِمكم، أَفال َترَضْوَن يا 
اِة والَبعرِي، وَترِجعون  َمعرَشَ األْنصاِر، أْن َيذَهَب النَّاُس بالشَّ
ٍد بَيِده، لوال  برســوِل اهلل إىل ِرحالِكم؟ فوالَّذي َنْفــُس حُممَّ
اهِلْجرُة َلُكنُت امرًءا من األْنصاِر، ولو َســَلَك النَّاُس ِشْعًبا، 
وَسَلَكِت األْنصاُر ِشْعًبا، َلَسَلكُت ِشــْعَب األْنصاِر، اللَُّهمَّ 
اْرَحِم األْنصاَر، وأْبناَء األْنصاِر، وأْبناَء أْبناِء األْنصاِر! قال: 
فَبكى الَقوُم، حتى أْخَضلوا حِلاُهم، وقالوا: َرِضينا برسوِل 

قوا )١(. َف رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وَتَفرَّ اهلل َقْساًم وَحظًّا، ُثمَّ انرَصَ

وقد ورد هذا احلديث يف سياق تقسيم الغنائم التي غنمها 
املســلمون يف يوم حنني حيث تألف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قلوب 
بعض النــاس بالغنائم فأجزل هلم العطــاء حلداثة عهدهم 
باإلســالم، وكانوا زعامء من قريش وغطفــان ومتيم، وقد 
تأثــر بعض األنصار ووجدوا يف أنفســهم بحكم طبيعتهم 

)١( أخرجه أمحد )١١٧٣٠( واللفظ له، وابن أيب شيبة )٣٣٠١8(، وأبو يعىل )١٠٩٢(.
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البشـــرية، وامتعض بعضهم لذلك، ووصل إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
هذا الشــعور؟ فكان هذا احلوار اهلادئ الرقيق، الذي أقيم 

ا. باحلكمة واملنطق، ونضحت عباراته حبًّا وودًّ

وكان اهلدف واضًحا يف احلــوار، وهو إزالة هذا اللبس 
الذي وقع يف أذهان بعض األنصار، وســوء الفهم لصنيع 
الرســول ملسو هيلع هللا ىلص فهم الذين قاتلوا وحتملوا من العنت واملشقة 
ما حتملــوا، ثم بعد ذلك يوزع ما غنمــوه، ولذلك ورد يف 
رواية أخرى: )يعطي قريًشا ويدعنا وسيوفنا ال زالت تقطر 
مــن دمائهم!(، ولكن املصلحة التي يراها رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
أوســع وأكرب من نظرهتم الضيقة املحصورة يف جمرد زيادة 

هناك أو نقص هنا.

فكان هذا احلوار القائم عىل املقدمات باالســتفهامات 
التقريرية، وبالعبــارات التي خاطب هبا القلوب والعقول، 
فشـرح هلم ملسو هيلع هللا ىلص ما خفي عليهم، وما غاب عن تفكريهم فام 
كان منهم إال أن عادوا راضني بام قســم به رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
متأثرين بأســلوب احلوار اهلادئ الــذي أجرى دموعهم، 
فهو واحد منهم، ولو أن الناس كلهم سلكوا شعًبا وسلك 
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األنصار شــعًبا الختار الرسول ملسو هيلع هللا ىلص شعبهم، ثم يدعو هلم، 
وألبنائهم، وأبناء أبنائهــم، ورأوا أن الغنيمة العظمى التي 
حّصلوها وفــازوا هبا، وتفردوا هبا عىل ســائر الناس أهنم 

رجعوا برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل رحاهلم وهذا يكفيهم.

رابًعــا: إبراز قيمــة اإلنصات واالســتامع للمخالف، 
وإعطــاؤه الفرصــة كاملة يف عرض ما عنــده، ومن أظهر 
النامذج التي يمكن االستشــهاد هبا عىل هــذه الغاية؛ ذلك 
احلــوار الرائع بــني رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وبني عتبة بــن ربيعة 
عندما أرسله قومه إىل رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ليعرض عليه بعض 

املساومات لينرصف عن مهمة الرسالة وتبليغها.

فعن جابر بن عبد اهلل  قال:"اجَتَمَعْت ُقَريٌش للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
عِر،  ــحِر والكهانِة والشِّ اْنُظروا أعَلَمكم بالسِّ يوًما، فقالوا: 
ق مجاعَتنا، وشــتَّت أمَرنا،  ُجَل الذي قد فرَّ فْلَيْأِت هــذا الرَّ
وعــاَب دينَنا، فْلُيكلِّْمه وْلينُظْر ما َيــُردُّ عليه. قالوا: ما نعَلُم 
أحــًدا غرَي ُعتبَة بِن ربيعَة، قالوا: أنَت يا أبا الوليِد، فأتاُه ُعتبُة 
ُد، أنَت خرٌي أْم عبُد اهلل؟ فَسَكَت رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،  فقال: يا حُممَّ
ثم قال: أنَت خرٌي أم عبُد املطَِّلِب؟ فَســَكَت رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
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قال: فإْن ُكنَت تزُعُم أنَّ هؤالء خرٌي منَك، فقد َعَبدوا اآلهلَة 
التي ِعبَت، وإْن ُكنَت تزُعُم أنَّــك خرٌي منهم، فتكلَّْم حتى 
نســَمَع قوَلك، إنَّا واهلل ما رأْينا َسخَلًة قطُّ أْشَأَم عىل َقوِمَك 
قَت مجاعَتنا، وشتَّتَّ أمَرنا، وِعبَت دينَنا، ففضْحَتنا  ِمنَك، فرَّ
يف العــرِب حتى لقد طاَر فيهم أنَّ يف ُقَريٍش ســاِحًرا، وأنَّ 
يف ُقَريــٍش كاِهنًا، واهلل ما ننتظِــُر إالَّ مثَل َصيحِة احلُبىل بأْن 
ُجُل  ا الرَّ ــيوِف حتى نتفانى، أهيُّ يقوَم بعُضنا إىل بعٍض بالسُّ
إْن كان إنَّــام بَك احلاجُة مَجَْعنا لك مــن أموالنا حتى تكوَن 
أغنى ُقَريٍش َرُجاًل، وإْن كان إنَّام بك الباَءُة فاخَرْ أيَّ نِســاِء 
ُجك َعرًشا، فقال له رسوُل اهلل: أَفَرغَت  ُقَريٍش ِشئَت، فنُزوِّ
يا أبا الوليد؟ قال: َنَعْم، قال: فقال رســوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: بســم 
الرحيِم ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴾  الرمحِن  ِاهللِ 

حتى َبَلــَغ: ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ ڦ 
ڦ﴾ ]ســورة فصلت، اآليــات ١– ١٣[، فقال ُعتبُة: 
حْســُبَك حْســُبَك، ما عنَدك غرُي هذا؟ قال: ال، فَرَجَع إىل 
ُقَريٍش، فقالوا: ما وراَءك؟ قال: ما َتَركُت شــيًئا أرى أنَّكم 
ُتكلِّموَنه به إالَّ َكلَّمُته، قالوا: هل أجاَبك؟ قال: َنَعْم، قالوا 
فام قال؟ قال: ال والذي َنَصَبها َبنِيًَّة ما َفِهمُت شــيًئا ممَّا قال 
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غري أنَّه قال﴿ ڤ  ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ﴾، قالوا: 
وْيَلك! ُيكلُِّمك َرُجٌل بالعربيــِة ال َتدري ما قال؟ قال: ال، 

واهلل ما َفِهمُت شيًئا مما قال غرَي ِذكر ِالصاعقِة)١(.

فلعلنــا نلحظ أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اســتمع بإنصــات إىل عتبة 
عىل الرغم من أنه جتاوز احلد يف البذاءة واإلســاءة، وأعطاه 
الفرصة كاملــة يف عرض ما عنده، إىل أن قال: أفرغت يا أبا 
الوليد؟ ويف رواية: أفرغت يا عم؟ والنبي ملسو هيلع هللا ىلص يرضب بذلك 
أروع األمثلــة يف أدب التحاور مع اآلخرين، ويؤصل لغاية 
مهمة من غايات احلوار هي اإلقناع باحلجة واملنطق احلكيم.

خامًسا: تقريب وجهات النظر والوصول باملخالف إىل 
طريق الصواب، ولعل من أبرز النامذج التي يمكن اســتقاء 
هذه الغاية منها موقف الرسولملسو هيلع هللا ىلص مع زيد بن سعنة: وكان 
حرًبا من أحبار اليهود باملدينة، حيث قال زيُد بُن َسْعنَة: »إنَّه 
ٍد  ِة يشٌء إالَّ وقد عَرْفُتها يف وجِه حممَّ مل يبَق ِمن عالماِت النُّبوَّ
مها منه: يســبُِق ِحْلُمه  ملسو هيلع هللا ىلص حنَي نَظْرُت إليه إالَّ اثنتني مل أخرُبْ
ُة اجلهِل عليه إالَّ ِحلاًم، فُكنُْت أتلطَُّف  جهَله، وال يزيُده شدَّ

)١( تفسري ابن كثري:١٠٣/١-١٠٤. 
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له أِلْن ُأخالَِطه فأعِرَف ِحْلَمه وجهَله، قال: فخَرج رســوُل 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِمن احلُُجراِت ومعــه عيلُّ بُن أيب طالٍب، فأتاه رجٌل 
عىل راحلتِه كالبدويِّ فقال: يا رسوَل اهلل، قريُة بني فالٍن قد 
م إْن أسَلموا  أسَلموا ودَخلوا يف اإلسالِم،ُكنْت أخربهتم أهنَّ
ٌة وقحٌط ِمن الغيِث،  زُق رغًدا وقد أصاهبم شــدَّ أتاهــم الرِّ
وأنا أخشى يا رســوَل اهلل أْن خيُرجوا ِمن اإلسالِم طَمًعا كام 
دَخلوا فيه طَمًعا، فإْن رَأْيَت أْن ُترِســَل إليهم َمن ُيغيُثهم به 
فَعْلــَت، قال: فنَظر رســوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل رجٍل إىل جانبِه أراه 
عمَر فقال: ما بقي منه يشٌء يا رسوَل اهلل، قال زيُد بُن َسْعنَة: 
ُد، هل لــك أْن تبيَعني متًرا  فدَنــْوُت إليه فُقْلُت لــه: يا حممَّ
معلوًما ِمن حائــِط بني فالٍن إىل أجِل كذا وكذا؟ فقال: "ال 
يا هيوديُّ ولكْن أبيُعك متــًرا معلوًما إىل أجِل كذا وكذا وال 
ي حائَط بن فالٍن" ُقْلُت: َنعم، فباَيعني، فأطَلْقُت مِهياين  ُأسمِّ
)الوعاء( فأعَطْيُته ثامننَي مثقــااًل ِمن ذهٍب يف متٍر معلوٍم إىل 
جَل وقال: "اعَجْل عليهم  أجِل كذا وكذا، قال: فأعطاها الرَّ

وأِغْثهم هبا". 

قال زيُد بُن َســْعنَة: فلامَّ كان قْبَل حملِّ األجِل بيومنِي أو 
ثالثٍة خَرج رســوُل اهللِ يف ِجنازِة رجــٍل ِمن األنصاِر ومعه 
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أبو بكٍر وعمــُر وعثامُن ونفٌر ِمن أصحابِــه، فلامَّ صىلَّ عىل 
اجِلنازِة دنا ِمن جداٍر فجَلس إليه، فأَخْذُت بمجامِع قميِصه 
ُد  ونَظــْرُت إليه بوجــٍه غليٍظ ثمَّ ُقْلــُت: أال تقضيني يا حممَّ
ي؟ فواهللِ ما عِلْمُتكم بني عبــِد املطَّلِب إال ُمطٍل، ولقد  حقِّ
كان يل بُمخاَلطتِكم ِعلٌم، قال: ونَظْرُت إىل عمَر بِن اخلطَّاِب 
وعيناه تدوراِن يف وجِهه كالفَلِك املستديِر، ثمَّ رماين ببرِصه 
وقال: أْي عدوَّ اهللِ أتقوُل لرســوِل اهلل ما أســَمُع وتفَعُل به 
ما أرى؟ فوالَّذي بَعثه باحلقِّ لوال مــا ُأحاِذُر َفْوَته لرَضْبُت 
بسيفي هذا عنَقك، ورسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ينُظُر إىل عمَر يف سكوٍن 
ا كنَّا أحوَج إىل غرِي هذا منك يا عمُر، أْن  وُتــؤدٍة ثمَّ قال: )إنَّ
تأُمَرين بُحسِن األداِء وتأُمَره بُحسِن الطلب اذَهْب به يا عمُر 
ه وِزْده عشـــريَن صاًعا مكاَن ما ُرْعَته( قال زيٌد:  فاقِضه حقَّ
ي وزادين عشـريَن صاًعا ِمن متٍر  فذَهب يب عمُر فقضاين حقِّ
يادُة؟ قال: أَمرين رســوِل اهلل أْن أزيَدك  فُقْلــُت: ما هذه الزِّ
مكاَن مــا ُرْعُتك، فُقْلُت: أتعِرُفني يــا عمُر؟ قال: ال، فَمن 
أنَت؟ ُقْلُت: أنا زيُد بُن َسْعنَة قال: احلرُب؟ ُقْلُت: َنعم، احلرُب، 
قال: فام دعاك أْن تقوَل لرســوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما ُقْلَت وتفَعَل به 
ِة قد عَرْفُتها يف  ما فَعْلَت، فُقْلــُت: يا عمُر كلُّ عالماِت النُّبوَّ
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مها منه:  وجِه رســوِل اهلل حنَي نَظْرُت إليه إالَّ اثنتنِي مل أخترِبْ
ُة اجلهِل عليه إالَّ ِحْلاًم، فقد  يسبُِق ِحْلُمه جهَله وال يزيُده شدَّ
ا وباإلسالِم  هُتام فُأشِهُدك يا عمُر أينِّ قد رضيُت باهلل ربًّ اخترَبْ
ٍد نبيًّا، وُأشــِهُدك أنَّ َشْطَر مايل - فإينِّ أكثُرها  دينًا، وبمحمَّ
ٍد، فقال عمــُر: أو عىل بعِضهم  ِة حممَّ مــااًل - صدقٌة عىل أمَّ
فإنَّك ال تَسُعهم كلَّهم، ُقْلُت: أو عىل بعِضهم، فـرَجع عمُر 

وزيٌد إىل رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

ــًدا عبُده  فقــال زيٌد: أشــَهُد أْن ال إلــَه إالَّ اهللُ وأنَّ حممَّ
ورسوُله")١(.

وهنا نتعلم كيف يأخذ احلوار اهلادئ طريقه إىل القلوب، 
واألخذ بيد املخالــف إىل طريق احلق، كام رأينا يف النموذج 
الســابق غايات أخرى للحوار قد حتققــت، فقد رأينا من 
خالله نــرش روح األلفة واملحبة فيام بــني الناس، كام رأينا 

إزالة كل سبب يؤدي إىل التباغض أو التناحر فيام بينهم.

وختاًما.. فهــذه جمموعة من الغايــات العامة للحوار، 
ولكن هنــاك من الغايــات واألهداف اخلاصــة وراء كل 

)١( رواه احلاكم برقم ٦٥٤٧، والبيهقى برقم ١١٠٦٦.
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حوار ينشــأ بني فريقني أو شــخصني حســب نوع احلوار 
ا، أو ثقافيًّا،  الدائر بينهام، فقد يكون احلوار دينيًّــا، أو فكريًّ
ا، أو علميًّا، يف أي منحى من مناحي  أو سياسيًّا، أو اقتصاديًّ
احلياة اإلنســانية، وتضيق دائرة الغايــات من احلوار حتى 
تكــون حمصورة يف موضــوع بعينه يف جمــال من املجاالت 

السابق ذكرها.

ا من أبواب الدربة عىل اختيار  فاحلوار باب واســع جدًّ
الكلامت املناسبة عند احلديث، وترتيب األفكار، والوصول 
إىل أفضل النتائــج بطريق اإلقناع املخترص، واألســلوب 
املناسب، ولني القول، واستعامل احلجج والرباهني واألدلة 

بوعي كامل، وفهم دقيق.

*        *        *
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مفهوم احلوار وآدابه وغاياته)*(

منذ خلق اهلل  البرش َوُوجد اإلنسان كانت لغة التخاطب 
وتبادل احلديث واملشاورة واحلوار هي تلك املقدمة الساحرة 
للتعامل مع الطبيعة، وبديل احلــوار هو التصادم واخلصام، 

ومن هنا تربز أمهية احلوار للتفاهم وتوحيد املواقف.

وإذا كانت أمتنا اإلسالمية تفخر بأهنا تنتمي خلري مدرسة 
يف احلــوار، فإن عاملنا اليوم أحوج مــا يكون لتعزيز احلوار 
بكل صوره وأنواعه ووســائله بيننا وبني اآلخر وبيننا وبني 
أنفســنا، يف إطار من الرصاحة والشــفافية، والبحث عن 

مصادر القوة ونبذ اخلالف.

اختاف الناس وأسبابه:
إن االختالف بني البرش يف شئون دينهم ويف شئون دنياهم 
أمر قديم، وسيبقى هذا االختالف سنة بينهم إىل أن يرث اهلل 
)*( املستشــار الدكتور/ عيل عامرة، الرئيس بمحكمة اجلنايات وأمــن الدولة الُعليا بمحكمة 

استئناف القاهرة.
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األرض ومــن عليها، وهذه احلقيقة أكدها القرآن الكريم يف 
كثري مــن آياته، ومن ذلك قول اهلل تعــاىل: ﴿  ٱ   ٻ  ٻ  
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ  

ٺٺ  ٿ  ٿ﴾ ]سورة هود، اآليتان ١١8، ١١٩[.
أي ولو شــاء ربك أهيا الرســول الكريم، احلريص عىل 
إيــامن قومه، أن جيعل الناس مجيًعا أمــًة واحدة جمتمعة عىل 
الدين احلق خللقهم عىل ذلك، ولكنه ســبحانه مل يشأ ذلك 
ليتميز اخلبيث من الطيــب، وال يزال الناس ما بقيت الدنيا 
خمتلفني يف أفكارهم واجتاهاهتــم ومقاصدهم وآماهلم، إال 
الذين أصابتهــم رمحة ربك فاهتدوا إىل طريق احلق واخلري، 
ومن ثم فإن ديننا احلنيف قائم عىل التنوع واالختالف فهو 

آية من آيات اهلل وسننه الكونية.

وبالواقع املشــاهد نــدرك أن أكثر األمــم إيامًنا بالتنوع 
واالختــالف، وقبول اآلخر، وترســيخ أســس التعايش 
الســلمي هي أكثر األمــم أمنًا واســتقراًرا وتقدًما ورخاًء 
وازدهاًرا، وأن األمم التي وقعت يف أتون االقتتال الطائفي 
أو املذهبــي، أو العرقي أو القبيل دخلــت يف دوائر فوىض 

ودمار عصف بكياهنا وأصل وجودها.
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واالختالف بني الناس يف القضايا الدينية أو الدنيوية له 
أسباب متعددة وبواعث متنوعة منها:

1- تقليد اآلخرين دون دليل أو برهان:

ومن ذلك قوله تعــاىل: ﴿ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
ٿ   ٿ   ٺ  ٺ   ٺٺ   ڀ  ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ  
ٿ  ٿ  ٹ     ٹ﴾ ]سورة البقرة، اآلية ١٧٠[، 
أي أنه إذا قيل ألولئك الذين آثروا الضاللة عىل اهلدى اتبعوا 
ما أنزل اهلل تعاىل عىل رسوله ملسو هيلع هللا ىلص أعرضوا عن سامع النصيحة، 

وقالوا بسفاهة وعناد: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا.

2- عدم وضوح الرؤية للموضوع من كل جوانبه:

فهذا فهمه من زاوية معينة وآخر فهمه من زاوية أخرى، 
وقال احلكامء قدياًم: إن احلق مل يصبه الناس من كل ُوُجوهه 
ومل خيطئــوه من كل ُوُجوهه، بل أصــاب بعضهم جهة منه 

وأصاب آخرون جهة أخرى.

3- التعصب للرأي واحلسد لآلخر عىل ما آتاه اهلل من فضله:

ولقد ذكر القرآن الكريم يف كثري من آياته أن بعض الناس 
كانوا يعرفون أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص صادٌق فيام يبلغه عن ربه، إال أن 
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العصبية واألحقاد والغرور والعناد كل ذلك حال بينهم وبني 
اتباعه، ومحلهم عىل أن خيالفوه بغًيــا وظلاًم، يقول اهلل تعاىل: 

ۈ   ۈ  ۆ  ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ  ڭ   ﴿ۓ 
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ﴾ ]سورة األنعام، اآلية ٣٣[.

وذكر اإلمام ابن كثري يف تفســريه هلــذه اآلية: إن بعض 
املرشكني مل يكن خالفهم للرســول ملسو هيلع هللا ىلص ســوء ظنهم به أو 
تكذيبهم له، وإنام كان خالفهــم له الدافع إليه هو العصبية 

واألحقاد والعناد.

وعىل ذلك يمكن القول: بأن العلم كاملطر، ال تســتفيد 
منه إال األرض الطيبة والقلوب الواعية واألفئدة املستقيمة.

التعريف باحلوار وآدابه:
يعرف احلوار بأنــه كالم جيري بني طرفني يســوق كل 
منهام من احلديث ما يراه ويقتنع به ويراجع اآلخر يف منطقه 

وفكره قاصًدا بيان احلقائق وتقريرها من وجهة نظره.

ويف رأي البعض اآلخر أن احلوار شــكل من أشــكال 
التفاعل بني الُقوى االجتامعية ووســيلة للتواصل لتجنب 

الرصاعات وتلطيف املجاهبات.
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- أمهية احلوار:

    ال شك أن املتأمل يف حياة البشـــر منذ سيدنا آدم
وحتــى اآلن يدرك مــا للحوار من أمهيــة عظيمة، حيث 
يســهم يف التواصل اجليد بني األفراد واملجتمعات، ونقل 
اخلربات، واقراب وجهات النظر مــن نقطة االلتقاء بني 
املختلفني بل هو الســبيل األســمى لضبــط االختالف، 

وتفعيل قيم التعاون والتآلف.

واحلوار رضوري الكتساب العلم وتلقي املعرفة، ويعمل 
عىل إبــراز اجلوامع املشــركة بني املتحاوريــن يف العقيدة 

واألخالق والثقافة وتعميق املصالح املشركة بينهم.

- أسس وآداب احلوار يف اإلسام:

إذا كان االختالف بني الناس يف شــئون دينهم ودنياهم 
أمــًرا قدياًم وســيبقى قائــاًم إىل أن يــرث اهلل األرض ومن 
عليها، فقد ســاقت رشيعة اإلســالم من املبادئ الســامية 
واآلداب العالية، واهلدايات الرفيعة ما ينظم هذه اخلالفات 
واملحاورات واملناظرات التي حتدث بني الناس، وما جيعلها 
تدور يف إطار من املنطق الســليم والفكر القويم، واجلدال 
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بالتي هي أحســن مما جيعل هدفها الوصول إىل احلق واخلري 
ومنفعة الناس يف حدود ما أهله اهلل هلم.

ومن املبادئ واآلداب التي جاءت هبا رشيعة اإلســالم 
لضبط احلوار ما ييل: 

1- التزام الصدق:

وذلك بأن يكون احلوار بني املتحاورين قائاًم عىل الصدق 
وحتــري احلقيقة بعيًدا عن الكذب والسفســطة واألوهام، 
وقد ســاق القرآن الكريم ألواًنا من املحاورات التي دارت 
بني الرســل وأقواهلم، وبني املصلحني واملفسدين، وعندما 
نتدبرها نــرى األخيار فيها ال ينطقــون إال بالصدق الذي 

يدفع األكاذيب، وباحلق الذي يزهق الباطل.

ففي ]سورة الشعراء، اآليات ١٠- ٤8[ نرى حماورة بني 
نبي اهلل موسى  وبني فرعون بأسلوب فيه صدق موسى 

وشجاعته وفطنته.

وتبدأ املحاورة بأمر اهلل -تعاىل- ملوسى  أن يذهب إىل 
فرعون ليأمره بإخالص العبادة هلل وحده، وبرك العصيان 
والظلم، ويبــرش اهلل - تعاىل – نبيه موســى ، بأنه معه 
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بعونه ورعايته فيقول تعــاىل: ﴿ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ 
ھ    ھ   ھ  ھ   ہ  ہ   ہہ   ۀ   ۀ  ڻ  ڻ 
ۇ  ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  ے   ے 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ   ېې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ 
وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ﴾ 

]سورة الشعراء، اآليات ١٠-١٧[.

ولبى موســى  أمر ربه، وما أن وصــل إىل فرعون 
حتــى دارت بينهام املحاورة التي حكاهــا القرآن الكريم: 
حت﴾  جت  يب  ىب  مب  خب  ﴿حب 

]سورة الشعراء، اآلية ١٩[.

ا صادًقا حكيــاًم كام جاء  لكن موســى  رد عليــه ردًّ
يف قولــه تعــاىل:﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ پ  پ  
ٿ   ٿ  ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ  
ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴾ ]ســورة الشعراء، 

اآليات ٢٠- ٢٢[.

أي أنني وبعد هــذه الفعلة التي فعلتها وأنا ال اقصد من 
ورائها إال دفع الظلم عن املظلوم توقعت منكم الرش ففرُت 
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من ُوُجوهكم حني خشيت منكم عىل نفيس فكانت النتيجة 
  أن وهبني ريب علاًم نافًعــا وجعلني من الذين اختارهم
حلمل رسالته، ثم هل اســتعبادك لقومي، وقتلك لرجاهلم 
؟ ال، إن ما  واستبقاؤك لنســائهم تعده نعمة أنعمت هبا عيلَّ
فعلته معــي ومع قومي إنام هو نقمة وأنــا واحد من قومي 

يؤملني ظلمهم كام يؤمل كل عاقل رشيد.

هبذا اجلواب أفحم موســى  فرعــون، وجعله حيول 
احلديث إىل احلديث عن يشء آخر حكاه القرآن فقال تعاىل: 
﴿ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ﴾ ]سورة الشعراء، اآلية ٢٣[، 
أي قال فرعون ملوســى بكل غــرور وصلف: وما رب 
العاملــني الذي جئت يا موســى لتطالبنــي بعبادته. فرد نبي 

چ  چ  ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ﴿ڄ   موســى:  اهلل 
چ﴾ ]سورة الشعراء، اآلية ٢٤[. 

وهنا يلتفت فرعون إىل من حوله من حاشــيته، ليشاركوه 
التعجب من قول موسى فيقول هلم: ﴿ڇ  ڍ﴾ ]سورة 
الشعراء، اآلية ٢٥[ أي أال تستمعون إىل القول الغريب الذي 

يقوله موسى  والذي ال عهد لنا به وال قبول عندنا له.
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ثم مل يملك فرعون إال الرد الدال عىل إفالســه وعجزه 
فقــال: ﴿ژ  ژ ڑ  ڑ  ک  ک   ک﴾ ]ســورة 
الشــعراء، اآلية ٢٧[، أي قال فرعون: عىل سبيل السخرية 
من موســى  خماطًبا كرباء قومه: إن موســى هذا الذي 
تكلم بالكالم الذي سمعتموه جمنون فاحذروا أن تصدقوه. 

ومل يضطرب موسى  من قول فرعون بل رد عليه بكل 
صــدق وشــجاعة: ﴿گ  گ گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  
ڱ ڱ﴾ ]سورة الشــعراء، اآلية ٢8[. وهكذا انتقل هبم 
نبي اهلل موسى  مستداًل عىل وحدانية اهلل وقدرته باألدلة 
العقلية؛ لكي ال يرك جمااًل يف عقوهلم للردد يف قبول دعوته.

وملا شــعر فرعون بأن حجة موســى  قــد ألقمته 
حجــًرا، انتقــل مــن أســلوب املحــاورة إىل التهديد 

والوعيــد، فقــال: ﴿ڱ   ں ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ڻ ۀ﴾ ]سورة الشــعراء، اآلية ٢٩[ فردَّ عليه 
ا حكياًم فقال: ﴿ہ ہ ہ ہ ھ﴾  موسى  ردًّ
]سورة الشــعراء، اآلية ٣٠[؛ ولذا مل يملك فرعون أمام 

موســى  إال أن يقول لــه: ﴿ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
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ۓ ڭ﴾ ]سورة الشعراء، اآلية ٣١[، وهنا كشف 
موســى عام أيده اهلل به مــن معجزات حســية خارقة عرب 

عنهــا القرآن يف قولــه: ﴿ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ﴾ ]ســورة الشعراء، اآليتان 
٣٢- ٣٣[، هنا أحس فرعــون بالرعب يرسي يف أوصاله 
وبأن معجزة موسى  توشك أن جتعل الناس يؤمنون به 
فأخذ حيرضهم عىل مقاومة موسى  فقال للمإل من حوله: 

ىائائەئەئ   ى  ېې  ﴿ۉېې 
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ﴾ ]ســورة الشعراء، 
اآليتــان ٣٤- ٣٥[، أي قال فرعون بعــد أن زلزلته معجزة 
موســى  لكبار املحيطني به: إن هذا الذي أمامكم لساحر 
بارع يف الســحر يريد أن خيرجكم من أرضكم التي نشــأتم 

عليها فبأي يشء تشريون عيلَّ لكي نتغلب عليه؟

فأشاروا عليه أن جيمع مهرة السحرة، ووعدهم فرعون 
 . بأنه سيعطيهم العطايا الثمينة إن تغلبوا عىل موسى

وجاء يوم املبارزة: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ   ﴾ ]ســورة الشعراء، اآلية ٤٥[. أي تبتلع برسعة ما 
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فعلوه من الســحر، وملا رأى السحرة بأعينهم ومعهم احلشود 
وفرعون من خلفهم ما فعله موســى ، أيقنوا أن هذا ليس 
ســحًرا بل هو يشء فوق طاقة البرش، ففعلوا ما حكاه القرآن 

الكريم عنهم: ﴿ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک   
ک   ک  گ  گ﴾ ]سورة الشعراء، اآليتان ٤٦- ٤8[.

وهكــذا انتهت املحاورة بني موســى وفرعون بانتصار 
احلق عىل الباطل والصدق عــىل الكذب، واخلري عىل الرش 

والعدل عىل الظلم.

2- التزام املوضوعية:

وهو ما يعني عدم اخلــروج عن املوضوع الذي هو حمل 
احلوار أو اخلالف بأن آفة كثري من الناس إذا ناقشوا غريهم 
يف موضوع معني تعمدوا أن يسلكوا ما يسمى يف هذه األيام 
بخلــط األوراق بحيث ال يدري العقــالء يف أي يشء هم 

خمتلفون مع غريهم وتتوه احلقيقة يف خضم هذه الفروع.  

وكان جواب الرســل عليهم الصالة والســالم عىل 
خمالفيهــم منتزًعا من أقوال املخالفــني دون خروج عن 
موضوع النزاع، فيحكي القرآن الكريم مقالة قوم نوح: 
]ســورة  ڍ﴾  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ    ﴿چ  
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األعــراف، اآلية ٦٠[، فريد عليهم نبــي اهلل نوح: ﴿ڌ   
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  
ڳ     ڳ   ڳ    گ   گ  گ   گ   ک   ک   ک  

ڳ﴾ ]سورة األعراف، اآليتان ٦١- ٦٢[.
وأعداء احلق جادلوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف كثري من القضايا، وساق 
القرآن الكريم شبهاهتم بأمانة ثم علم النبي ملسو هيلع هللا ىلصاجلواب الذي 

يقطع دابر هذه الشبهات، فقال تعاىل: ﴿  ھ  ھ   ھ  ے  
ۈٴۇ   ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ   ڭ   ڭ  ۓ  ۓ   ے  
ۋ  ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې ې ې  ې ىى ائ 
ۈئ  ۆئۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ  ەئ  ەئ  ائ 

ۈئ  ېئ﴾ ]سورة األعراف، اآليتان ٢8-٢٩[.
وليت الذين خيتلفون مع غريهم يسلكون طريق االلتزام 
باملوضوعية عند خالفهم مع غريهم يف مســألة من املسائل 

الدينية والدنيوية.

3- إقامة احلجة بمنطق سليم:

وهو ما يعنــي إبراز الدليل الناصع والربهان الســاطع 
الــذي يلقم املكابر أو املعاند حجًرا وجيعله ال يســتطيع أن 
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يمي يف جداله، وحيكي القرآن الكريم حواًرا يظهر فيه هذا 
املبدأ، قال تعاىل: ﴿ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 
ۉ  ۅ   ۅ  ۋ  ۋ   ۈٴۇ   ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ   ڭ   ڭ 
ەئ  ائ  ائ  ىى  ې  ې   ې  ې  ۉ 
ېئ﴾  ۈئ   ۈئ  ۆئۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ  ەئ 

]سورة األعراف، اآليتان ٢8-٢٩[.

لقد قال إبراهيم  لذلك املغرور الذي جادله يف وحدانية 
اهلل وشــمول قدرته: ريب وربــك هو اهلل الذي ينشــئ احلياة 
ويوجدها، وينهيها، وال يوجد أحد ســواه يســتطيع أن يفعل 
  ذلك. فام كان من ذلك امللك اجلبــار إال أن قال إلبراهيم
عىل ســبيل الكرب والغرور، أنا أحيي وأميــت، أي: قال له أنا 

أملك أن أعفو عمن يستحق القتل وأقتل من أشاء أن أقتله. 

فقال لــه إبراهيم: ﴿ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  
ڳ   ڳ   ڳ   گ   گگ   گ  ک   ک   ک   ک   ڑ  
ڳ﴾ ]سورة البقرة، اآلية ٢٥8[ هذه احلجة الدامغة 
التي قذف هبا إبراهيم يف وجه هذا املغرور كانت نتيجتها كام 

حكى القرآن الكريم »فبهت الذي كفر«.
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4- أن يكون اهلدف من احلوار الوصول إىل احلقيقة:

وهو ما يعنــي أن يقصد كل طرف مــن أطراف احلوار 
إظهــار احلق والصواب يف موضــوع االختالف، ولو كان 
عىل يد الطــرف املخالف. يقول اإلمام الغزايل: إنه جيب أن 
يكون املتحاوران يف طلب احلق كناشد الضالة، ال يفرق بني 
أن تظهر الضالة عىل يده أو عىل يد من حياوره، ويرى رفيقه 

معينًا ال خصاًم، ويشكره إذا عرفه خطأه وأظهر له احلق. 

وهذا ما نراه واضًحا يف اختالف الصحابة ويف حماوراهتم 
يف كثري مــن القضايا، ومن أمثلة ذلك املحاورة التي دارت 
بني أيب بكر وعمر  يف مســألة مجــع القرآن الكريم بعد 
وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص حيث توقف أبو بكر يف أول األمر فلام أقنعه 
عمر   برأيه فام كان مــن الصديق   إال املوافقة عىل 

. رأي عمر

كام حتــاورا  يف قتال املرتديــن الذين امتنعوا عن 
دفــع الزكاة، فلام اقتنع عمر  بــرأي أيب بكر  يف 
وجوب قتاهلم فام كان منه إال أن رجع عن رأيه إىل رأي 

. أيب بكر
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5- التواضع والتزام أدب احلديث:

ومن ذلك ما يظهر يف قصة ســيدنا ســليامن  الذي 
أعطــاه اهلل ملًكا ال ينبغــي ألحد من بعــده، حيث يتفقد 
جنوده فال يرى اهلدهد مــن بينهم، فيتوعده، ويأيت اهلدهد 
بعد ذلك؛ فيقول لســليامن  بكل شــجاعة: أحطت بام 
مل حتط به، ويقبل ســليامن  بــكل تواضع حجة اهلدهد، 
ويكلفه بحمل رســالة إىل تلك امللكــة التي أوتيت من كل 
يشء وهلا عرش عظيم، فيوصل الرسالة إليها، وتنتهي قصة 

هذه امللكة بأن تقول: ﴿  حخ مخ  جس  حس  خس  مس  
حص  مص  جض﴾ ]سورة النمل، اآلية ٤٤[.

وتأمل التوجيهات السديدة التي يعلمها القرآن الكريم 
للنبي ملسو هيلع هللا ىلص آمًرا إياه أن يقوهلا بكل تواضع وشجاعة وحكمة 

بقوله تعاىل: ﴿يئ جب  حب خبمب  ىب  يب  جت  حت  خت  
حخ  جخ   مح   مججح   حج   يث  ىث   مث  جث  ىتيت  مت 
مخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض﴾]ســورة 

النمل، اآليــة ٤٤[، ويقــول : ﴿  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  
چ   ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  ڄڄ    ڄ    ڦڄ   ڦ  
ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   چ   چ   چ  
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ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ  ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  
ک  گ  گ  گ﴾ ]سورة سبأ، اآليات٢٤- ٢٦[.
وهكذا إذا كان احلوار الذي يــدور بني الناس يقوم عىل 
التواضع واالحرام املتبادل بني األطراف، وعىل األسلوب 
املهذب اخلايل من كل ما ال يليق؛ كانت نتائجه طيبة، وآثاره 
محيدة؛ ألنه يف الغالب األعم يوصل إىل احلقيقة املرجوة، وإىل 

االتفاق ولو عىل معظم املسائل التي دار من أجلها احلوار.

6- إعطاء املعارض حقه يف التعبري:

من التوجيهــات احلكيمة التي قررهتا رشيعة اإلســالم 
لتنظيم املناقشــات التي تدور بني الناس؛ إفساح املجال أمام 
املنافس أو املعارض لكي يعرب عن وجهة نظره دون مصادرة 
لقوله، أو إساءة لشخصه. ومن أقوال الفقهاء احلكامء: »رأيي 

صواب حيتمل اخلطأ ورأي غريي خطأ حيتمل الصواب«.

ولقد ســاق القرآن الكريم صوًرا متعــددة ملحاورات 
ومعارضات جتىل فيها إفســاح املجال يف هذا املقام حتى ملن 

جاهــر باملعصية هلل تعــاىل: ﴿ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   
ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ﴾ ]سورة احلجر، اآلية ٢٩[.
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وحيكي القرآن ما دار بني اخلالق وبني إبليس إذ يقـــول 
]ســورة  پ﴾  پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   تعـــاىل:﴿ٱ 
احلجر، اآلية ٣٢[. أي قال اهلل تعاىل إلبليس أي ســبب محلك 
عىل خمالفــة أمري، وجعلــك متتنع عن الســجود ملن أمرتك 

بالســجود له؟ فكان رده أن قــال: ﴿ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ﴾ ]سورة احلجر، اآلية ٣٣[. 

ويف آية أخرى ﴿ڀ  ڀ  ڀ﴾ أي أنا خري من آدم: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٺ  ٺ  ٿ﴾ 
]ســورة األعراف، اآليــة ١٢[. وهنا أصــدر اخلالق  عىل 

إبليس أمره بالطــرد واللعن: ﴿ ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ   ڦ﴾ ]ســورة احلجــر، اآليتان 
٣٤- ٣٥[ أي قــال اهلل تعاىل إلبليس بعــد أن جاهر باملعصية 
وباإلرصار عليها: اخرج منها فإنك مطرود، وإن عليك اللعنة 

واإلبعاد من رمحتي إىل يوم احلساب واجلزاء.

ولكن هل تقّبل إبليس هذا احلكم بالســكوت والرضا؟ 
وهل منعه اهلل – تعاىل- من الكالم بعد أن أصدر- سبحانه- 

عقوبته العادلة عليه؟
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إن املتدبر يف القــرآن الكريم يف آيــات متعددة يرى أن 
إبليس مل يســكت، وأن اهلل تعاىل قد أفســح له املجال لكي 
يتكلم، ويف ذلك إشــارة إىل واســع حلمه تعــاىل وإىل أن 
واجب العقالء وشــأهنم أن يفسحوا صدورهم خلصومهم 

إلبداء وجهة نظرهم، ثم بعد ذلك يكون الرد عليهم.

7- حتديد مسألة احلوار:

كذلك من أدب احلوار يف اإلســالم: عــدم التعميم يف 
األحكام، واالحراس يف األقوال وحتديد املسائل والقضايا 
حتديًدا دقيًقا، توضع فيه األلفاظ يف موضعها السليم، وتقرر 
فيه األمور تقريًرا حلمته وســداه: الصدق والعدل، وتوزن 
فيه األفعال بالقســط، الذي ال يظلم أهل التقوى والعفاف 
واالســتقامة، وال جيامل الذين أطاعــوا أهواءهم، وعموا 

وصموا عن الطريق القويم.

*     *     *
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األديان وتشاركها يف بناء حضارة اإلنسان)*(

يف وقت أصبح فيه العجز عن التفاعل مع اآلخر ســمة 
واضحة، وصارت لغة التعامل حتمل الكثري من اإلمالءات، 
وهييمن عليها مفردات القــوة واملصلحة الظرفية، بداًل من 
اللقاء عىل القواســم املشركة التي تتيح لغة إجيابية يف حوار 
قادر عىل استنباط األفكار، واالستفادة من تراكم التجارب 

اإلنسانية من خالل هذا التالقي. 

وعىل اختالف االنتامءات، صب اجلميع اهتاممه لفرض 
آرائه وقيمه وجذوره احلضارية لتخرج عن إطار »الرأي«؛ 
لذلك باتت حمصلة السنوات األخرية ال تذكر - باملقارنة ملا 
هو مفرض - من تواصل عميق فيام بينها، كان وال يزال هو 
الطريق الذي يــؤدي بالرضورة إىل قبول اآلخر قلًبا وقالًبا، 

وإىل االلتزام بفكرة املشاركة بداًل من اهليمنة. 

)*(  الدكتور حممد بشاري، أمني عام املؤمتر اإلسالمي األوريب بفرنسا.
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لقد عاشــت اإلنســانية جتارب جتعلها تؤمــن بأن مبدأ 
فرض الرأي بالقوة، والغراس الفكري املشحون بالعنف، 
ما هو إال نوع من التخــيل الطوعي عن الفهم واملعرفة، بل 
وقتل شــعور احلرية لدى األفراد يف أي بلد كان، والسؤال 
املطروح اآلن، هو: كيف يمكننــا أن نعيل من جوهر القيم 
اإلنســانية واحلضارية التي هي يف الوقت ذاته جوهر مجيع 
الرشائع الساموية التي ما جاءت إال لتعيل قيمة اإلنسان عىل 

سائر خملوقات الكون؟

واملتغريات  السياســية،  األحــداث  فــإن  وبال شــك 
االجتامعية، واالنقالبات الفكريــة، التي مرت هبا البرشية 
خالل العقود األخرية وبخاصة خــالل عام وباء كورونا، 
وما أحدثته من تداعيات صاحبتها عدة مبادرات رســمية، 
وشــعبية، دفعت بصنــاع القــرار، و القيــادات الدينية، 
والفكريــة، ومراكز األبحــاث واإلعالميــني، ومنظامت 
املجتمــع املدين، أن يتوقفــوا قلياًل؛ لتــدارس مصري هذه 
األحداث وتأثريها يف املشــهد العاملي ويف واقع ومستقبل 
البرشية وليس فقط واقع ومســتقبل األجناس والثقافات 

واألديان واحلضارات.
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قضية احلوار:

لقد أصبحــت قضية احلوار يف عاملنــا املعارص رضورة 
ملحة عىل مجيع املستويات، حيث   نعيش يف عرص تشابكت 
فيــه املصالح وتعقدت فيه املشــكالت عــىل نحو ال مثيل 
لــه يف واقعنا املعارص، وعــىل مجيع األصعدة السياســية، 
واالقتصاديــة، واالجتامعيــة، والدينية، ويوًمــا بعد يوم 
يطالعنا تصاعد هذه املشــكالت سواء حمليًّا، أو إقليميًّا، أو 
عامليًّا، فتأخذ أشــكال رصاعات وحروب وتراشــقات قد 

يفي بعضها إىل إبادة املخالف وهتجريه. 

ومــن هنا يمكن القول بأن احلوار قد أصبح أمًرا حتميًّا، 
بل رضورة من رضورات العــرص، ليس كغاية يف حد ذاته 
بل من أجل البحث عن حلول هلذه املشاكل املثارة وغريها 
من الفتــن. وتتصدر الظاهرة الدينيــة وتوظيفاهتا املختلفة 
هذه القائمة؛ حيث تعد القضايا الدينية و استغالهلا جزًءا ال 
يتجزأ من األثر يف عقول الناس ملا للدين من تأثري عميق لدى 
الناس وما حيظى به علامؤه من مكانة كبرية عند املؤمنني. كام 
يعد احلوار الديني جزًءا ال يتجزأ من احلوار بني احلضارات، 
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فاحلضارات يف كل مكان من العامل قد قامت أساًسا، كام هو 
معروف، عىل قاعدة من الدين الذي يعد حتى اليوم يف نظر 
اليونسكو - قمة مكسيكو ١٩8٠- أحد املكونات الرئيسة 

ألية حضارة باإلضافة إىل اللغة والتاريخ والثقافة.

من هنا يتضــح لنا أن احلوار الديني ال يمكن عزله عن أي 
أشــكال أخرى للحوار؛ ألنه يتشــابك معها بشكل أو بآخر 
تشــابًكا ظاهًرا أو خفيًّــا أردنا أم مل نرد. وقــد أكد عىل هذه 
البدهية األســتاذ )هانز كونج ( أحد علامء األديان املعارصين 
املســتنريين يف أملانيا بقوله: »ال سالم يف العامل إال بالسالم بني 
األديان، وال ســالم بــني األديان إال بالتالقــي فيام بينها عىل 
أخالق عاملية للسالم والعدل واحلرية والتسامح«، وهذا الذي 
ال يمكن إرســاء قواعده وتعزيز مبادئه دون احلوار، الذي ال 
يمكن أيًضا الرشوع فيه ما مل تتحقق املساواة بني أطرافه كافة، 

فاحلوار ال يبنى عىل متييز ومتايز وال عىل البدء بالكراهية. 

فاعلية األديان:
إن احلديث عــن فاعلية األديان، والبحــث يف العالقة 
التشــاركية وصهــر العوامل املشــركة لإلنســانية يف بناء 
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احلضــارة التي تتطلــع املجتمعــات لبنائها منــذ القدم، 
والوصول هبا ألســمى الدرجات،  تقتي يف البداية إدراك 
املشــكلة، ذلك أن معرفة العلة هي نصف الدواء، وبعدئذ 

البد من جتاوز العقبات والتحديات القابعة يف الطريق.

وتعــد ثقافة »التعميم«، إحــدى العوامل التي تلهب من 
ترسيخ »الشك«، والقلق من اآلخر عند وجود أي من فرص 
بناء العالقات، سواء أكانت عىل صعيد شخيص اجتامعي، أم 
تربوي، أم ثقايف، أم غريه، من مثل تعميم ســلوك املتطرف، 
واإلرهــايب عىل جمتمع كامــل، رغم أنه يمثل حالة شــاذة، 
وغريبــة عىل ذات جمتمعــه، إضافة لبعض الصــور املبعثرة 
والغريبة عن األديان، التــي تفرزها بعض اجلامعات الدينية 
السياسية، بغية حتقيق أهدافها »اخلاصة«، حتت غطاء ديني مما 

يرض بسامحة األديان، خلف قضبان »التشويه الديني«. 

إن العوامل اآلنفة كافة، وبالتزامن مع وجود »تضخم« 
إعالمي متبايــن املهنية، والكفــاءة، والثقافة، واألهداف؛ 
يعزز من إذكاء شــعلة متزق من »الرداء« اجلامع لإلنسانية، 
مضاعًفا من فــرص العزلة بداًل مــن االندماج والتعارف 
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والتواصــل، إضافــًة لبعض الفجــوات اإلجرائية التي ال 
تزال تشكل عبًئا »أخالقيًّا«، من مثل اإلشكالية الواقعة فيام 
خيصُّ حرية التعبري، واحــرام االختالف، ويف الوقت ذاته 
عدم التعدي عىل اخلصوصيــات، ومعاملة اآلخر كام جيب 
أن يكون ضمن سياق العالقة اإلنسانية، بعيًدا عن انصهار 

أو ذوبان اهلوية.

وأما بام يتعلــق بخصوص زج االهتامات عىل ســامحة 
األديان، فال شــك أن األديان كافًة حثت ودعت للتعارف 
والتغلب عىل االختالف والتفرق، فال بد من االعراف بأن 
التحديــات ال تنبع من الديانات، بــل هي عوائق وأزمات 
سياسية، مما يوفر الكثري من الوقت واجلهد يف الوصول حلل 

تلك التحديات، من خالل تفعيل املشرك اإلنساين. 

ويكون إبراز فاعلية األديان وتشــاركها يف بناء حضارة 
اإلنســان، باالنطالق من مشــركاهتا املتمثلــة بإيامهنا باهلل 
الواحد احلــق، وصريورة األديان التي قدرها اخلالق خدمًة 
لإلنســان، الذي خلقه مكرًما وأوجد له الدين ليعيش عىل 
هدى، وجعل منــه خليفة يف األرض ليبنيهــا، ويعمرها، 
إعــامًرا مادًيا ومعنوًيــا باملحبة والســالم، ويلتزم بمكارم 
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األخالق، وإذا ما تم االتفاق اجلمعي، وتم تثبيته يف اإلدراك 
الثقايف لدى املجتمعات، يأيت دور اللقاءات والقمم الدينية، 
التي من شأهنا احلفاظ عىل االســتدامة ببث القيم السامية، 
والفضائل الُعليا الداعية للمساواة، والتسامح واالعتدال، 
وصون الكرامة اإلنســانية، وبخاصة أن القيم الدينية تتحد 
وتتالقى عىل أن األديان حترم العقل اإلنساين، باعتباره أداة 
للبحث العلمي وسبياًل للرقي احلضاري، وبأهنا كافًة جتتمع 
عىل دحض األساطري، وتدعو لالنفتاح، وتكثيف التواصل 
والتعاون اإلنساين، وتشــدد عىل رضورة احرام املسئولية 
الدينية جتاه األوطان، والبيئة، ومواردها، وبأن لكل جمتمع 
مكونــات تبدأ عند وحدهتا اإلنســانية املتمثلة بمؤسســة 

»األرسة«، التي ال بد من احلفاظ عليها ورعايتها. 
وباالنطالق مما ســبق فإن األديان تعــد وحدة رصينة، 
وحريصة عىل صون منجزات اإلنسان احلضارية، واحرام 
اإلرث منهــا، فهــي ال تنفك تدعو لاللتــزام بقيم العدالة 
واملساواة، وتكريس إســراتيجيات إرساء السلم، وتوثيق 
روابــط العالقات الدولية، وتشــجيع احلــوار، ورضورة 
ا عىل كل اختــالف، وباعتبار احلوار  احرام اآلخر؛ ســموًّ
مظلــة جامعة للشــعوب واألفــراد، وأداًة ناجعة لتفويت 
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الفرص كافة، التي حتاول زيادة الفجوة فيام بني املجتمعات 
وأفرادها، أو التأثري يف مســاحة االحرام املتبادل، أو النأي 
بالراث احلضاري عن ســياقه، إضافــًة لاللتزام بالضابط 

األخالقي يف شتى املجاالت. 

ومن الناحية الثقافية، تقع مســئولية تشــاركية حوارية 
تتمثــل يف نقــل التاريــخ العريب اإلســالمي من نصوص 
جامدة، ملناقشات نابضة باحلياة، ومراجعات نقدية منطقية، 
تتــدارس التحوالت وتداعياهتا ونتاجاهتــا، واالبتعاد عن 
تقييد التاريخ اإلســالمي والعريب ضمــن معاين الرجعية، 
واجلمود؛ ذلك أن الوصول إىل قدرة حقيقية يف إبراز فاعلية 
األديان وتشــاركها يف بنــاء حضارة اإلنســان، ال بد وأن 
تنبع من رغبة حقيقية مدركــة، لقيمة التواصل مع اآلخر، 
ومــع الذات »القابعة يف املايض«؛ خروًجا بتكوين إنســاين 

حضاري خاٍل من التشوهات والرواسب الفكرية. 

ونتاًجا لتحقيق ذلك يصل العامل ملبتغاه يف تشكيل الرؤية 
اإلنســانية احلضارية، فتتالشــى بالتدريج أشكال العنف، 
والرهيب، واإلرهاب، واالعتداء، واالنطالق من الصور 
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واألفكار املغلوطة، أو إلباس اآلخر رداًء خاطًئا ال يليق به، 
وال يطيقه التقدم الذي وصل له العامل، ذلك أن العمل عىل 
عكس ذلك ســيولد مهاترات تنحدر حلاالت طارئة متس 

الكيان االجتامعي، والسيايس، وما يتعلق هبام.

هذا وقد دعا وأسس اإلســالم الحرام كرامة اإلنسان، 
والتأكــد مما قد يلحق هبا، وعدم إحلــاق األذى بالغري، قال 

تعاىل: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ﴾ ]سورة احلجرات، 

اآلية ٦[. 

وهذا ما يشري ألمهية الربية الدينية السليمة، واستكامهلا 
من خالل مناهج الربيــة اإلعالمية، واحرام التعدديات، 
ضمــن املراحــل االبتدائيــة، والتعليميــة كافــة، لتوليد 
توازن بعيــد عن االنحــراف، وإذكاء روح النقد والبحث 
والتمحيــص لدهيم، والتــي تتدرج يف أثرهــا وصواًل إىل 

احرام متبادل بني الديانات الساموية كافة.

ويف حــني أن إبراز فاعليــة األديان وتشــاركها يف بناء 
حضارة اإلنســان، يعد مرشوًعا وهدًفا إنسانيًّا عامليًّا كبرًيا 
جًدا، إال أنه ليس مستحياًل، وبخاصة يف ظل وجود الكثري 
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من اإلرهاصات والتمهيدات واجلهــود التي تدعم ذلك، 
وبدايًة ال بد مــن تعميق التواصل وجتســري اهلوة الفكرية 
والثقافية املتبادلة فيام بني األديان، من خالل اســتثامر شتى 
الوسائل املتاحة، ونرش الثقافة بتوسيع دائرة الرمجة وتبادل 
املؤلفات، وعقد الندوات والقمم، وتفعيل ساحة املشرك 
والتي ترّكز عىل مخس غايات أساســية: كرامة اإلنســان، 
وحياة اإلنســان، وممتلكات اإلنســان، وحرّية اإلنســان، 
ومساواة اإلنسان بأخيه اإلنسان، والعدل واألمن والسالم 

والتعايش البرشي.

كام ال بــد من إيــالء احلوار و»بــذوره« النقيــة املزيد 
من االهتــامم والركيــز ودجمه يف املجــاالت والقطاعات 
االجتامعية، والثقافية، والسياســية، واالقتصادية، وتوسيع 
الدائرة البحثية الدارسة للعالقة بني الدين واحلداثة، وأخرًيا 
رسم اخلطط اإلســراتيجية األقرب للواقع إلنتاج تعاون 

مشرك واسع االنتشار.

التوصيات املقرتحة:
إنشــاء مركــز عاملــي للحوار بــني أتبــاع األديان . ١

والثقافات داخل املجلس األعىل للشئون اإلسالمية 
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هبدف تعميق املعرفــة بالطرف اآلخر، وتعزيز ثقافة 
احلوار، ومراجعة املوروثات التارخيية الســلبية التي 
تشــكل عقبة أمام التفاهم املشرك بني أتباع األديان 

الساموية. 

الدعوة إىل تعزيز القيم األخالقية لدى أتباع األديان . ٢
بصفة عامة، واألديان الساموية بصفة خاصة.

االلتزام بلغة التفاهــم واملصاحلة واحلوار وتعميمها . ٣
بني أبناء الشعوب.

بذل اجلهــد يف نقل الروح اإلجيابية هلــذه الديانات . ٤
واحلوارات إىل القواعد العريضة من أتباع الديانات 
الســاموية لكي تتحقق األهــداف املرجوة من هذه 

اللقاءات بني العلامء والقادة الدينيني.

تكثيف جهود املخلصني من علامء الديانات الساموية . ٥
وأتباعها من أجل مواجهة تفــيش ظاهرة الكراهية 
لآلخر والعنرصية والتمييز عىل أساس من الدين أو 

اللون أو العرق أو اجلنس.
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ورموزها . ٦ الدينيــة  للمقدســات  اإلســاءات  إدانة 
وآثارها وشخصياهتا. 

الدعــوة إىل تفعيــل القرار األممي رقــم ٢٤١/٦٥ . ٧
القايض بتجريــم ازدراء األديــان وإدراج ذلك يف 

الدساتري الوطنية.

العمــل املنهجي اجلــاد عىل تنقية وســائل اإلعالم . 8
والكتــب الدراســية واملناهج التعليميــة واألعامل 
الســينامئية والدرامية مما يشــوهبا من صور ســلبية 
ومعلومات خاطئة عن األديان الســاموية وأتباعها، 
والعمل عىل إزالة سوء الفهم املتبادل لدى كل طرف 

إزاء الطرف اآلخر.

إدانــة التوظيف الســيايس للدين بأي شــكل من . ٩
األشكال.

 رفض نســبة اإلرهاب إىل أي دين مــن األديان، . ١٠
وبيان براءة األديــان من األعامل اإلرهابية وترويع 
اآلمنــني وقتل املدنيني املســاملني، إىل غري ذلك من 
األعامل البشعة التي ال يقوم هبا إال إرهايب متطرف.
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 بيان أن األديان الثالثة تؤكد مكانة املرأة ومساواهتا . ١١
مع الرجــل، وعــىل أن األرسة بمفهومها الطبيعي 
والفطري )الزوج والزوجة( هي األساس الصحيح 

لبناء املجتمعات اإلنسانية.

الدعوة إىل تعزيز ثقافة املحبة والتسامح والتواضع . ١٢
بداًل من ثقافة الكراهية واالستيالء واالستعالء من 
أجل رباط متني بني أتباع األديان والثقافات ومعرفة 
بعضهــا لبعض لكــون اجلهل يــؤدي إىل اخلوف 
والالمبــاالة.. وأن التعارف يؤدي إىل التآلف وإىل 
التعاون وهي الوسيلة الوحيدة للتخلص من الفتن 
والســري عىل ُخطى األنبياء لبناء حضارة إنســانية 

عاملية بعيًدا عن أجواء القهر والظلم واهليمنة.

*          *          *





75

احلــوار وإنصـاف اخلصـم)*(

هناك مصطلح أصيل يف ثقافتنــا هو مصطلح »إنصاف 
اخلصــم«، ال نقول: قبول املخالف فقــط، ولكن نصل إىل 

مرحلة اإلنصاف.

يقول الدكتور نظمي لوقا يف مقدمــة كتابه املاتع »حممد 
الرسالة والرسول«: »من يغلق عينيه دون النور يضري عينيه 
وال يضري النور، ومن يغلق عقله وضمريه دون احلق يضري 
عقله وضمــريه وال يضري احلق، فالنــور منفعته للرائي ال 
للمصباح، واحلق منفعة وإحسان إىل املهتدي ال إىل اهلادي 
إليه، وما من آفة هتدر العقول البرشية، كام هيدرها التعصب 
الذميــم الذي يفرض عىل أذهان أصحابه ورسائرهم ما هو 
أسوأ من العمى لذي البرص ومن الصمم لذي السمع؛ ألن 
األعمى قد يبقى بعد فقد البرص إنســاًنا، واألصم قد يبقى 
بعد فقد الســمع إنســاًنا.. أما من اختلت موازين عقله أو 

)*( األستاذ الدكتور/ أمحد ربيع أمحد يوسف، عميد كلية الدعوة اإلسالمية األسبق - جامعة األزهر.
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موازين وجدانه حتى مــا يميز اخلبيث من الطيب فذا ليس 
بإنســان باملعنى املقصود من كلمة إنسان، وهبدي من هذا 
النهج وجدت مــن واجبي أن أكتب هذه الصفحات موقنًا 
أن اإلنصــاف حلية يكرم هبا املنصف نفســه قبل أن يكرم 
هبا من ينصفهم، وليس اإلنصــاف مزية لصاحبه إال حينام 
يغالب احلوائل، أما حني يوافقها فام أهون اإلنصاف«، إهنا 
كلمة رجل منصف يف مقدمته لسفر يتحدث فيه عن سيدنا 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

والناظــر يف القرآن الكريم والســنة املطهــرة والراث 
اإلســالمي جيد هذا املســلك الذي حيتوي عــىل إنصاف 
اخلصم بشــكل واضح، فالقرآن الكريم بــه نامذج متعددة 
إلنصاف اخلصم حتى ولو كانوا من املخالفني يف االعتقاد، 

ومن نامذج هذا اإلنصاف يف القرآن الكريم ما ييل:

١ - حديــث القــرآن الكريم عن ملــك مرص يف عهد 
يوســف، فرغم أنــه كان عىل دين قومه ومل يؤمن برســالة 
يوســف  فإن القــرآن يعرض له مســاحة ينصفه فيها، 
ويبني املزايــا التي وجــدت يف هذا امللــك، فبعد أن فرس 



77

يوســف  رؤيا امللك وطلب امللك أن يؤتــى به؛ امتنع 
يوسف عن اخلروج من الســجن، قال تعاىل: ﴿ہ  ھ  
ھ ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   
ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ  
ې  ې  ې  ى  ى  ائائ  ەئ   ەئ  وئ   وئ  ۇئ  
ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ ىئ    ىئ  ىئ  ی  
خب   حب   جب   يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ   ی   ی   ی  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ   مب  ىب  يب  جت  حت  خت مت  ىت   
ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ  ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ  پ   پ   پ  
ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  ڤ   ٹڤ   ٹ  ٹ  ٹ   ٿ   ٿ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  

چ  ﴾ ]سورة يوسف، اآليات ٥٠ – ٥٥[.
ولقد كان من املمكن أن يســاوم امللك يوسف خلروجه 
من الســجن حتى يســكت عن هذه القضية التي تنال من 
بعض ســيدات املجتمع؛ ولكن ألن امللــك كان عاداًل أمر 
بفتح حتقيق جديد يف القضية، وســأل النسوة مبارشة، قال 

تعــاىل: ﴿ ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائائ  ەئ   
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ېئ  ېئ   ېئ   ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ    ەئ  
 ﴾ حئ  جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ    
]سورة يوســف، اآلية ٥١[، وبعد فتح التحقيق من جديد 
ظهرت براءة يوسف؛ وألن امللك كان عادالً جعل يوسف  

وزيًرا عىل خزائن األرض. 

٢ - حماورة القرآن الكريم ألهل مكة، قال تعاىل: ﴿ڤ ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄڄ  ڄ   ڦڄ  ڦ  ڦ   ڦ 
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ  ک  ک  ک  ک 
گ  گ  گ﴾ ]ســورة ســبأ، اآليات ٢٤ – ٢٦[، 
وهذا الكالم جاٍر عىل ما تتخاطب به العرب من اســتعامل 
اإلنصاف يف حماوراهتم عىل سبيل الفرض والتقدير، ويسميه 
أهل البيان االْســتِْدَراَج، حتى ُيْصِغي املخاَطب إىل ما يلقيه 
إليــه، إذ لو بدأه بام يكــره مل ُيْصِغ، ويقــول اإلمام الرازي: 
)هذا إرشاد من اهلل لرسوله  إىل املناظرات اجلارية يف العلوم 
وغريها، وذلــك ألن أحد املتناظرين إذا قــال لآلخر: هذا 
الــذي تقوله خطأ وأنت فيه خمطــئ يغضبه، وعند الغضب 
ال يبقى ســداد الفكر، وعند اختاللــه ال مطمع يف الفهم؛ 
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فيفوت الغرض، وأما إذا قال له بأن أحدنا ال يشــك يف أنه 
خمطئ، والتامدي يف الباطل قبيح والرجوع إىل احلق أحســن 
األخالق فنجتهد ونبرص أينا عىل اخلطأ ليحرز؛ فإن اخلصم 
حينهــا جيتهد يف النظر ويرك التعصــب، وذلك ال يوجب 
نقًصا يف املنزلة ألنه أوهم بأنه يف قوله شاك، ويدل عليه قول 

اهلل تعاىل عىل لســان نبيه: ﴿ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ  چ  
چ  چ  ڇ﴾ ]سورة ســبأ، اآلية ٢٤[ مع أنه ال يشك 
يف أنه هو اهلادي وهو املهتدي وهــم الضالون واملضلون، 
وهذا األســلوب يرفع حدة اخلالف، وقد يؤدي إىل تسليم 

املخالف، ويقول اإلمــام البيضاوي يف قوله تعاىل: ﴿ڇ ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ ]سورة سبأ، 
اآلية ٢٥[. هــذا أدخل يف اإلنصــاف وأبلغ يف اإلخبات؛ 

حيث أسند اإلجرام إىل أنفسهم والعمل إىل املخاطبني.

٣ - القرآن الكريــم وهو يعرض آراء اخلصوم يعرضها 
ل  عىل حقيقتها دون زيادة أو نقصان، وال يوجد كتاب سجَّ
مقوالت األعداء ضد الكتاب وصاحب الكتاب ومن أنزل 
الكتاب غري القرآن الكريم، فقد عرض القرآن الكريم أقوال 
اخلصوم وكان ال يســتهني هبا، وإنــام كان يعرض آراءهم 
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وأقواهلم ثم يرد عليها بالرد العقيل، فحينام قالوا: إنام يعلمه 
بــرش، قال تعــاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پپ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ   ٺ﴾ ]سورة النحل، اآلية ١٠٣[.
وملا وصفوا النبيملسو هيلع هللا ىلص بالســحر وباجلنون ذكر ذلك ورد 

عليهم، قال تعاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
ٿ﴾  ٿ  ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   پ 

]سورة الذاريات، اآليتان ٥٢ – ٥٣[.

٤- حينــام وصف اليهود  رب العزة - ســبحانه - بالبخل 
ذكر قوهلم كام قالوا ثــم رد عليهم، قال تعاىل: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  
ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
ٺ  ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ 
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ     ڤ   ڤ   ٹ  
ڄ  ڄ  ڄ ڃ  ڃ  ڃ ڃ  چ  چ  چ  چ  
ڈ  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇڇ   ڇ   ڇ 
ڈ ژ  ژ  ڑ  ڑ ک ک﴾ ]ســورة آل 

عمران، اآليات ١8١ – ١8٣[.
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ولو تتبعنا آيات القرآن الكريم التي تعرض هذا اجلانب 
لوجدناهــا كثرية ومتعــددة، فالقرآن يأمر بــأن نعدل مع 
اخلصم وأن ُننصف هذا اخلصم حتى ولو كان خمتلًفا معنا يف 
الفكر أو يف العقيدة أو يف أي يشء، وكذلك األمر يف الســنة 

النبوية املطهرة والسرية العطرة.

ويف تراثنا اإلسامي كثري من إنصاف اخلصوم، ومن ذلك: 

١ - املحاورة التي دارت عىل أرض احلبشة بني جعفر بن 
أيب طالب والنجــايش حينام حرض عمرو بن العاص - قبل 
إسالمه - وعامرة بن الوليد موفدين من قريش لطلب عودة 
املهاجرين إىل مكــة، ويف املحاورة قــال جعفر للنجايش: 
ســلهام أعبيد نحن أم أحرار؟ فإن كنا عبيًدا أبقنا من أربابنا 
فارددنا إليهم، فقال عمرو: بل أحرار، فقال جعفر: ســلهام 
هل أهرقنــا دماء بغري حق فيقتص منا؟ هــل أخذنا أموال 
النــاس بغري حق فعلينــا قضاؤه؟ فقال عمــرو: ال، فقال 
النجــايش لعمرو وعامرة: هل لكام عليهــام دين؟ قاال: ال، 

قال: انطلقا، فو اهلل ال أسلمهم إليكام أبًدا.

٢ - قــال أمحد بن حفص الســعدي شــيخ ابن عدي: 
سمعت أمحد بن حنبل يقول: مل يعرب اجلرس إىل خراسان مثل 
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إسحاق، وإن كان خيالفنا يف أشياء، فإن الناس مل يزل خيالف 
بعضهم بعضا، ويعلق املحققون لسري أعالم النبالء عىل هذا 
بقوهلم: وهكذا يكون عظامء الرجال يف اتســاع صدورهم، 
وتقديــر جهود غريهم، واإلشــادة بفضلهم. فإن اختالف 
األئمة املجتهدين يف فهم بعض نصوص الكتاب والســنة 
ومــا تدل عليه ظاهــرة طبيعية يف رشيعة اإلســالم، وهذا 
االختــالف مما أراده اهلل تعاىل ورضيه، فهو رمحة وتوســعة 
وجمال لالجتهاد، ولقد كان من أثــره هذا الراث الضخم 

الذي حتفل به املكتبات اإلسالمية من املؤلفات املتنوعة. 

٣ - عن طاووس أن زيد بن ثابت وابن عباس  متاريا 
يف انــرصاف احلائض قبــل أن يكون آخــر عهدها الطواف 
بالبيت، فقال ابن عباس: تنفر، وقــال زيد: ال تنفر، فدخل 
زيد عىل عائشــة  فســأهلا فقالت: تنفر، فخرج زيد وهو 
يبتســم ويقول: ما الكالم إال ما قلــت، قال أبو عمر: هكذا 
يكون اإلنصاف، وزيد معلم ابن عباس، فام لنا ال نقتدي هبام.

٤ - يف حمــاورة علمية هادئة يظهر فيهــا اإلنصاف بني 
الصحايب اجلليل ابن مســعود  وأيب مسلم اخلوالين التابعي 
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اجلليل، ال بأس من ذكرهــا ملا فيها من علم وخلق كريم، 
مــا أحوجنا إليه يف مناظراتنــا وجمادالتنا، وأن املنصف ال 
يضيق ذرًعا مهام عال وســام إذا وجه إليه سؤال أو أكثر يف 
سبيل بيان احلق، فقد روى الطرباين عن أيب مسلم اخلوالين 
أنه قدم العراق فجلس إىل رفقة فيها ابن مسعود، فتذاكروا 
اإليامن، فقلت: أنا مؤمن، فقال ابن مســعود: أتشهد أنك 
يف اجلنة؟ فقلت: ال أدري مما حيــدث الليل والنهار، فقال 
ابن مسعود: لو شــهدت أين مؤمن لشهدت أين يف اجلنة، 
قال أبو مســلم، فقلت: يا ابن مسعود، أمل تعلم أن الناس 
كانوا عــىل عهد رســول اهلل عىل ثالثة أصنــاف: مؤمن 
الرسيرة مؤمن العالنية، كافر الرسيرة كافر العالنية، مؤمن 
العالنية كافر الرسيرة؟ »قال: نعم، قلت: فمن أهيم أنت؟ 
قال: أنــا مؤمن الرسيرة مؤمن العالنية، قال أبو مســلم: 

قلت: وقد أنــزل اهلل : ﴿ٿ  ٹ  ٹ    ٹ    ٹ 
ڤ   ڤ﴾ ]سورة التغابن، اآلية ٢[. فمن أي الصنفني 
أنت؟، قال: أنا مؤمن، قلت: صىل اهلل عىل معاذ، قال: وما 
له؟، قلت: كان يقول: اتقوا زلة احلكيم، وهذا منك زلة يا 

ابن مسعود، فقال: أستغفر اهلل.
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٥ - يذكر القرطبي عن ابن وهب يقول: سمعت مالك 
ابن أنس يقول: ما يف زماننا يشء أقل من اإلنصاف، ويعلق 
القرطبي عىل ذلــك بقوله : هذا يف زمــن مالك فكيف يف 
زماننا اليوم الذي عمَّ فيه الفساد! وطلب فيه العلم للرئاسة 
ال للدرايــة، بل للظهــور يف الدنيا وغلبة األقــران باملراء 
واجلدال الــذي يقيس القلب ويــورث الضغن، وذلك مما 

حيمل عىل عدم التقوى وترك اخلوف من اهلل تعاىل. 

أيــن هذا ممــا روي عن عمر  وقد قــال: ال تزيدوا يف 
مهور النســاء عىل أربعني أوقية ولــو كانت بنت ذي العصبة 
يعني يزيد بن احلصني احلارثي، فمن زاد ألقيت زيادته يف بيت 
املال، فقامت امرأة من صوب النساء طويلة، فقالت: ما ذلك 

لك! قال: ومل؟ قالت: ألن اهلل  يقول: ﴿پ   پ  
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ﴾ ]سورة النساء، اآلية ٢٠[، 

فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ! 

٦ - وروى وكيــع عــن أيب معرش عن حممــد بن كعب 
القرظي قال: ســأل رجل عليًّا عن مسألة فقال فيها، فقال 
الرجل: ليس كذلك يا أمري املؤمنني، ولكن كذا وكذا، فقال 

عيل: أصبت وأخطأت، وفوق كل ذي علم عليم.
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٧ - وذكر عن حممد قاســم بن أصبغ قال: ملا رحلت إىل 
املرشق نزلت القريوان فأخذت عــىل بكر بن محاد حديث 
مســدد، ثم رحلت إىل بغداد ولقيت الناس، فلام انرصفت 
عدت إليه لتامم حديث مسدد، فقرأت عليه فيه يوًما حديث 
النبي : أنه قدم عليه قوم من مرض من جمتايب النامر فقال: إنام 
هو جمتايب الثامر، فقلت: إنام هو جمتايب النامر، هكذا قرأته عىل 
كل من قرأتــه عليه باألندلس والعراق، فقال يل: بدخولك 
العــراق تعارضنا وتفخر علينا! أو نحو هذا، ثم قال يل: قم 
بنا إىل ذلك الشيخ - لشــيخ كان يف املسجد- فإن له بمثل 
هذا علاًم، فقمنا إليه فســألناه عن ذلك فقال: إنام هو جمتايب 
النامر، كام قلت، وهم قوم كانوا يلبســون الثياب مشــققة، 
جيوهبم أمامهم، والنامر مجع نمرة، فقال بكر بن محاد وأخذ 

بأنفه: رغم أنفي للحق، رغم أنفي للحق، وانرصف.

ما سبق من نامذج وغريها كثري يوضح أن إنصاف اخلصم 
متأصل يف ثقافتنا، ويف إنصاف اخلصــم يف املحاورة يقول 
الغزايل: أن يكون يف طلب احلق كناشــد ضالة ال يفرق بني 
أن تظهر الضالة عىل يده أو عىل يد من يعاونه، ويرى رفيقه 
معينًا ال خصاًم، ويشــكره إذا عرفــه اخلطأ وأظهر له احلق، 
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كام لو أخــذ طريًقا يف طلب ضالته فنبهه صاحبه عىل ضالته 
يف طريــق آخر فإنه كان يشــكره وال يذمه، ويكرمه ويفرح 
به، فهكذا كانت مشــاورات الصحابة  حتى أن امرأة 
ردت عــىل عمر، ونبهته عىل احلق وهــو يف خطبته عىل مأل 
من الناس، فقال: أصابت امرأة وأخطأ رجل.. وسأل رجل 
عليًّا فأجابه، فقــال: ليس كذلك يا أمري املؤمنني ولكن كذا 

كذا، فقال: أصبت وأخطأت، وفوق كل ذي علم عليم.

 ، واســتدرك ابن مســعود عىل أيب موسى األشعري
فقال أبو موســى: ال تســألوين عن يشء وهــذا احلرب بني 
أظهركم، وذلك ملا سئل أبو موسى عن رجل قاتل يف سبيل 
اهلل فقتل، فقال: هو يف اجلنــة، وكان أمري الكوفة، فقام ابن 
مسعود فقال: أعده عىل األمري فلعله مل يفهم، فأعادوا عليه 
فأعاد اجلواب، فقال ابن مسعود: وأنا أقول إن قتل فأصاب 
احلــق فهو يف اجلنة، فقال أبو موســى احلق ما قال. وهكذا 

يكون إنصاف طلب احلق.  

فام أحوجنــا إىل أن نتعلم ثقافة إنصــاف اخلصم، فهي 
ثقافة أصيلة يف تراثنا، وإن كان الواقع املعارص الذي نعيشه 



87

ونحياه توجد به حوارات متعــددة إال أن بعضها بينه وبني 
اإلنصاف مســافات متعددة، وكل عــىل رأيه وكل معجب 

بعقله ال يتزحزح عنه أبًدا.

وال شك أن االختالف الفكري بني الناس يشء مقبول، 
ولكــن برشط أال يــؤدي إىل الغوغــاء أو إىل إعجاب كل 
ا تؤدي إىل  صاحب رأي برأيه؛ ألن هذه مشــكلة كبرية جدًّ
تفاقم مشــكالت كثرية ومتعددة، قد أكون أنا عىل صواب 
وأنت عىل صواب فِلَم ال نلتقي؟ وقد يكون سبب التشبث 
بالرأي ظن البعض أن احلق واحد والباطل متعدد، واحلقيقة 

أن الصواب قد يتعدد.

*        *        *
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حوار األديان وأثره يف مكافحة التطرف
 واإلرهاب وصنع السام اإلنساين)*(

إن املتتبع  حلوادث اإلرهاب عىل املســتوى الدويل جيد أهنا 
متثل أيديولوجيات دينية متطرفة تتناقض مع الطبيعة اإلنسانية 
لألديان؛ فاإلرهاب ال دين له وال وطن، وهي يف حقيقتها نامجة 
عن التشدد والتطرف يف املفاهيم العقائدية والدينية للمتطرفني 
باستغالل الدين بمفاهيم مغلوطة بعيدة عن السامحة والسالم 
التــي من أجلها قامت الرســاالت، مما يظهر احلاجة املاســة 
للحوار بني أتباع األديان الساموية الثالثة اليهودية واملسيحية 
واإلسالم؛ لتصحيح فهم األديان وفهم مقاصدها، حتى تعود 
القيــم الروحية بني املجتمعات، والتعــاون البنَّاء املتبادل بني 
الشعوب، ويرفرف االستقرار ويرشق األمان مع فجر جديد .

إن احلوار بــني أتباع األديان جيب أن يقوم عىل فلســفة 
ااًل  معينــة؛ ليكون تأثــريه يف صنع الســالم اإلنســاين فعَّ

)*( املستشار الدكتور/ حممد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس جملس الدولة املرصي.
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ا منيًعا حيمــي املجتمعات من  ومنجًزا؛ ليكون احلوار ســدًّ
التطرف واإلرهاب، وذلك بجهود دولية تشاركية عىل نحو 
ما ســوف نعرضه يف هناية البحــث، مبينني اجلهود املبذولة 
لبعض الدول، عارضني وألول مــرة بعض النقاط الغائبة 
حول املركز القانوين املخالف لقواعد القانون الدويل ألحد 
املجالس الدينية التي أطلقت عىل نفســها صفة العاملية دون 
أن حتصل عىل ثمة ترخيص مــن أية دولة، وهي التي تقوم 

عىل اإلفتاء اإلرهايب.

فلســفة احلوار بني أتباع األديان وأثره يف صنع الســام 
اإلنساين:

أوًل- التوجيه اإلهلــي للتعارف بالدعـــوة الربانية إيل 
كلمة ســواء هو الذي يفيض إىل التعايش السلمي 

املشرتك لإلنسانية:

من اجلدير بالذكر أن قضية حوار األديان والثقافات هي 
قضية التسامح والتعايش املشرك والسالم اإلنساين؛ ذلك 
أن املجتمعات اإلنسانية  تقوم عىل التنوع  واالختالف - ال 
اخلالف - وجيب أن تتكامل وتتشــارك يف املجاالت كافة، 
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وعىل قمتها الفطرة الســليمة للفكر اإلنساين، فاحلوار بني 
أصحاب األديان والثقافات املتباينة عىل مستوى دول العامل  
يعمق بناء جســور التعاون والتفاهم البرشي حول حتقيق 
الصالح العام لإلنســانية، وهذا لن حيدث إال بالتالقي بني 
األفــكار واإليديولوجيات إلزالــة أوجه اخلالف وتعميق 
التقارب، وهو مــا تدعو إليه الرشيعة اإلســالمية الغراء، 

يقول تعاىل يف حمكم التنزيــل: ﴿ڄ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  
ڍ   ڍ  ڇ  ڇڇ   ڇ  چ   چ  چ   چ  
ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ﴾ ]ســورة احلجرات، اآلية ١٣[، 

ويقول ســبحانه: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
ڀ  ٺ  ٺ   پ  ڀ ڀ  ڀ  
ٹ     ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   
ڤ  ڤ  ڤ   ڤ﴾ ]ســورة آل عمران، اآلية 8٤[ 
وهــذا التوجيه اإلهلي للتعارف بالدعــوة الربانية إىل كلمة 
سواء - مما يعرف عند قاموس البرش جماًزا بقانون التعارف 
للناس كافة، سواء اختذ جتمعهم شكل القبائل أو الدول أو 
األوطان أو األمم أو القارات هــو الذي يفي إىل  احلوار 
والتقارب واحرام الغري، وممــا ال ريب فيه أنه من مقاصد 
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األديان التعايش السلمي املشرك لإلنسانية، وهو ما يؤدي إىل 
الفهم الصحيح لألديان عىل نحو يتالىف ما تســتغله مجاعات 
الفتنة والضالل والتطرف - باملخالفة ملقاصد األديان- نحو 

تسييس الدين؛ فيحدث التطرف والعنف واإلرهاب. 

- السام لن يتحقق بني األمم دون احلوار بني أتباع األديان: 

إن إيديولوجيــة التطــرف واإلرهاب تتناقــض تناقًضا 
صارًخا مع الطبيعة الروحية لألديان، ويشهد العامل حاالت 
غري مســبوقة من التطرف العنيف واإلرهاب بكل أشــكاله 
وصوره؛ مما يؤثر يف الروح الدينية للعقائد، وهيدد االستقرار 
يف املجتمعــات، ويمس ســالمة األمن والســلم الدوليني، 
والواقع أنه لن يتحقق السالم بني األمم دون احلوار والسالم 
بني األديان، فيجب أن يكون الدين جرًسا آمنًا ومعرًبا مطمئنًا 
للتالقــي والتعارف بني شــعوب األرض مجعاء، فذلك هو 
السبيل ملكافحة الفكر املتطرف اإلرهايب الذي ينسف جسور 

التعاون، وهيدم معابر التواصل اإلنساين للبرشية.

ومما ال شك فيه أن مصطلح احلوار يف املفهوم اإلسالمي 
هو حوار الدعوة إىل السالم، وهو مطلب رشعي إسالمي، 
وهو أيًضا وسيلة من وســائل دعوة أتباع األديان الساموية 
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الثالثة، ذلك أن أول مــن مارس احلوار هم األنبياء الكرام 
مــع أقوامهم الذين بعثوا هلم لطاعة اهلل وتوحيده، وإن كان 
ذلك بطرق متباينة وأســاليب متنوعة، فاحلوار بني األديان 

هيدف يف األساس إىل حتقيق التعايش السلمي. 

ثانًيا - نقطة النطاق يف حوار األديان نظرة اإلسام إىل 
احرتام اختاف األمم:

إن نقطة االنطالق يف حوار األديان تكمن يف نظرة اإلسالم 
إىل احرام اختالف األمم، ذلك أن اختالف الناس سنة قدرها 

اهلل رب العاملــني حلكمة جليلة وغايــة مثىل،  قال تعاىل: ﴿ٱ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ ڀ ڀ  ٺ  
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ  

ڤ  ڤ  ڤ﴾ ]سورة هود، اآليتان ١١8- ١١٩[.
ثالًثا- الدستور املرصي يقوم عىل احرتام الديانات الثاث: 

يقوم الدســتور املرصي عىل احرام الديانات الثالث، 
وهو أساس احلوار فيام بينها، فبعد أن وضعت  املادة الثانية 
من الدســتور املبــدأ العام يف جعل اإلســالم دين الدولة، 
واللغة العربية لغتها الرســمية، ومبادئ الرشيعة اإلسالمية 
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املصــدر الرئيس للترشيع، جــاءت املادة الثالثة حاســمة 
باالعــراف باحــرام الديانتني املســيحية واليهودية، فقد 
اعتربت مبــادئ رشائع املرصيني من املســيحيني و اليهود 
املصدر الرئيس للترشيعات املنظِّمة ألحواهلم الشــخصية، 
وشــئوهنم الدينية، واختيار قياداهتم الروحية، وال ريب أن 
هذه النظرة الدستورية يف احرم أصحاب الديانات الثالث 
كفيلة بتحقيق أســاس احلــوار البنَّاء فيــام بينهم . ويمكن 
القول بأن مرص عىل مر العصــور رمُز للتعايش بني خمتلف 
الديانات؛ حيث يعيش فيها بكل األمان والطمأنينة خمتلف 
أتباع األديان؛ وبذلك تصبح أرض الكنانة جرًسا للتواصل 

احلضاري والثقايف معهم.

رابًعــا- حوار األديان يقوم عىل بنــاء جمتمع مدين يتميز 
بالتعددية:

إن حــوار األديان يقــوم عىل بنــاء جمتمع مــدين يتميز 
بالتعددية، تسوده قيم التسامح والتعايش املشرك من خالل 
خطاب حضاري جلميع البرشية وفًقا للقيم السمحاء واملبادئ 
امليرسة التــي أتت هبا األديان واحــرام كل ديانة لألخرى، 
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وهو ما يؤدي إىل  خلق ثقافة التســامح الديني من كل طرف 
جتاه اآلخر، وثقافة التعايش واحلوار بني األديان والثقافات، 
وترســيخ أوارص املحبة والعدالة بني خمتلــف املجتمعات، 
وهذا يســتلزم بالرضورة أال  ُيفهم الديــن بعيًدا عن صالح 
اإلنســان من خالل حقائق التنمية االجتامعية واالقتصادية 
والسياسية والثقافية، كام يتطلب حترير فهم الدين من التشدد 
والتعصب والعدوان، وجتفيف املنابع الفكرية التي تدعو إىل 

االستبداد والعنف، ونرش  قيم الدين الصحيحة. 

فاحلوار يعــد مطلًبا قرآنيًّا، بام حيقق مصلحة اإلنســان، 
ويقي عىل أسباب العنف والتعصب، حتى تتحقق فرص 

التعايش السلمي بني البرشية مجعاء.

خامًسا- حوار األديان يتسع لقيم املواطنة العاملية:

إن املقصود هنا هو حوار األديان وليس اندماج األديان،  
فاإلســالم يدعو إىل اإليامن بكل الكتب واألنبياء، والواقع 
أن اليهود واملســيحيني واملســلمني بحاجــة إىل فهم دقيق 
واســتيعاب ملقاصد الكتب الســاموية وتطبيقاهتا يف احلياة 
العملية لبناء حضاراهتم ودوهلم عىل هذا النحو الذى حيفظ 

لكل طرف عقائده وثقافته دون أن يسبب أذى لآلخرين. 
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إن مســاحة حوار األديان تتســع لقيم املواطنة العاملية 
القائمــة عىل األمن والســالم يف العامل، ومــن َثمَّ جيب أن 
يقترص حوار األديان عــىل التعريف بمبادئ كل ديانة بحًثا 
عن خطوط متالصقة للتالقي والتعايش السلمي للجميع.

حوار أتباع األديان وأثره يف مكافحة التطرف واإلرهاب
1- ثقافة احلوار بني األديان: 

يمكــن القول إن احلوار بني أصحــاب الديانات هيدف 
إىل تعرف كل طرف عىل اآلخــر، وهذا التعارف يؤدي إىل 
حتقيق التعايش الســلمي بني اجلميع من ناحية، ومن ناحية 
الة يف  ثانية فإن ثقافة احلوار بني األديان تســهم مســامهة فعَّ
مكافحة الفكر املتطرف واحلد من األنشــطة الضارة لدعاة 

الكراهية والعنف.

 وهبذه املثابة تعد ثقافة احلــوار بني األديان من بني أهم 
الوســائل الالزمة يف مواجهة اجلامعــات املارقة عن حدود 
األوطان التي تســتخدم الدين ســتاًرا للتطرف والتشــدد 
واإلرهــاب، فالقطيعــة بني األديان ليســت من األخالق 
م  احلميدة الكريمــة، التي أمر اهلل تعايل عبــاده هبا التي ُتقوِّ
الســلوك بني البرش بغض النظر عن دياناهتم ليســتقيم عىل 
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الفطرة الســوية من ُحســن املعتقد، وحــب اخلري للناس، 
واجتناِب الشــحناء، والتهاجــر، والتباغض، ومما ال ريب 
فيــه أن حوار األديان عىل النحو املتقــدم،  يعد من املحامد 

اجلميلة واملسالك الراقية، مما حيقق السالم اإلنساين النبيل.
2- مكافحة اإلرهاب بإذكاء الوعي اإلنساين:

 إن مكافحــة اإلرهاب ليس بالقــوة وحدها بل بإذكاء 
الوعي اإلنســاين عن طريق حوار متعــدد اجلوانب لعلامء 
الدين والفكــر والثقافة؛ وال ريب أن علــامء الدين يأتون 
عىل القمة من حتمل املســئولية نحو حوار بناء بني األديان، 
فمثل ذلك احلوار مع اآلخر هو الذى يقطع أوارص اخلوف 
ويبدد مظاهره، وال ريب أن هذه االستنارة وذلك االعتدال 
والفهم الصحيح للدين ونظرته يف احرام األديان األخرى 
هي اإلرادة احلقيقية للبناء القوي العتيد للتناغم االجتامعي 
ا  والتعايش السلمي، بام يصون الكرامة لكل كائن برشي أيًّ

كانت أصوله أو دينه.
3- إنشاء مركز عاملي حلوار األديان:

هناك إرهاصات أوىل عن مراكز احلوار لألديان  بجهود 
طيبة لبعــض البالد العربية يف إنشــاء مراكز حلوار األديان 
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وهــي إرهاصات حممــودة يف هذا املجــال لكنها ال تكفي 
لكي ينتج حوار األديان آثاره املرجوة عىل املستوى األممي، 
وحتى تتحقــق الغايات املرجوة من مراكــز حوار األديان 
جيب أن تكــون هناك معاهدة دولية بــني األقطار املختلفة 
تضم خمتلف األمم املعنية هبذا األمر تتشــارك فيام بينها وال 
تنفرد، وسندي يف ذلك أن حوادث اإلرهاب لدعاة التشدد 
والعنــف والتطرف مل تعد قارصة عىل ُأمــة دون أخرى أو 
ديانة دون غريها، مما يســتلزم األمــر معه تكاتف وتعاضد 

اجلهود الرسمية التشاركية جلميع هذه الدول. 

*        *        *



99

اإلعام وقضية احلوار)*(

تؤكد املتغريات أن وسائل اإلعالم اليوم تضطلع بمهام 
اتصالية، متركــزت يف صياغة وتكوين الصورة اإلعالمية 
العربيــة التي حارصت )العرب واملســلمني( عرب آالف 
الرســائل اليومية من خالل اســتخدام وسائل اإلعالم، 
لذا أصبح من الرضوري رصــد وحتليل مالمح الصورة 
الذهنية وحماور احلــوار العاملي بني األديــان والثقافات 
وُســبل التعامل معهــا علميًّا وإعالميًّا، ومــن املؤكد أن 
املؤمتر العاملــي الذي تنظمــه وزارة األوقــاف وبرعاية 
الســيد رئيس اجلمهورية يمثل فرصة عظيمة للتوصل إىل 
األسس املعرفية والفكرية، وكذلك االتفاق والوفاق عىل 
اســراتيجية متكاملة جتعل من حوار األديان والثقافات 

جرًسا للسالم واملحبة بني دول العامل: 

)*( األستاذ الدكتور/ سامي السيد عبد العزيز، عميد كلية اإلعالم األسبق - جامعة القاهرة.
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مفهوم حوار األديان: 
يطلق مفهوم حوار األديان عىل املنتديات واالجتامعات 
التي تكون بني أتباع الديانات الساموية املختلفة هبدف حتقيق 
غايات معينة منها نبذ العنــف والتمييز العرقي والطائفي، 
ومكافحــة اإلرهاب، والوصول إىل نقطة تالقي، وقاســٍم 
مشــرك بني مجيع أتباع الّديانات الّســاموّية هبدف التعاون 
مــن أجل مصلحة البرشية وبام يعــود بالنفع عليها يف مجيع 

املجاالت، وبام جينبها خماطر اخلالف والتناحر.

مفهوم حوار الثقافات: 
هو عبارة عن مفهوم يشــري إىل دور تعزيــز احلوار بني 
ثقافات الشعوب املختلفة، مما يسهم يف بناء تبادل ثقايّف بني 
الشعوب، كام ُيعرف حوار الثقافات بأنه عبارة عن مشاركة 
األفكار، واآلراء الثقافية املتنوعة بني فئات شعبية، أو عرقية، 
ويؤدي ذلك إىل فهِم االختالف بني الثقافات، والعمل عىل 
تقريب اآلراء مًعا من خالل توضيح التقارب الثقايف املبني 
عىل خصائص حمددة، مثل: اللغات، واألخالق، والتاريخ، 

والدين، وغريها.
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رشوط حوار الثقافات: 
- وجود االحرام امُلتبادل بني أطراف احلوار الثقايف كرشط 
أســايس من رشوط نجاح حوار الثقافــات، وتقدير الثوابت 

الفكرية بني أطراف احلوار، واحرام االختالف يف اآلراء.

- احرام اخلصوصية الثقافية بني أطراف احلوار، والتي 
تعتمد عىل فهم أن لكل ثقافة قياًم خاصة هبا ال جيوز جتاوزها، 

أو التعدي عليها بأي شكل من األشكال.

- جتنّب إطالق األحكام امُلســبقة حول ثقافة معينة، من 
خــالل االعتامد عىل تقييــم أحد مظاهرهــا الثقافية، مثل: 

الفنون، واألدب، وغريها.

- فهم التأثر الثقايف الظاهر: عند الثقافات التي اعتمدت 
عىل التبعية الثقافية، وخصوًصا التي كانت تعاين االستعامر 

السيايس، أو االقتصادي، أو الثقايف.

أهداف حوار الثقافات: 
١- بناء جسور من التواصل الفّعال بني الثقافات الشعبية 
والعاملية املختلفة، واملســامهة يف منــع اندالع احلروب بني 
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الــدول من خالل: االعتامد عىل التقريب الثقايف، والفكري 
بني الشعوب.

٢- تعزيز دور التبادل الدبلومايس الثقايف بني الدول، مما 
يسهم يف بناء ترابٍط ثقايف عاملي.

٣- تقديــم الدعم للتعاون االقتصــادي بوصفه جماال 
من املجاالت اإلنسانية التي تعتمد عىل وجود حوار ثقايف 

مستمر.

٤- دعــم دور احلــوار األخالقــي القائم عــىل ثابت 
اإلجيابيــات بــني الثقافات املشــركة، والســعي لتجنب 
السلبيات الثقافّية املختلفة قدر املستطاع، فمجاالت حوار 

الثقافات يعتمد عىل دعم جمموعٍة من املجاالت، وهي: 

املجــال الثقــايف الديني: هــو من أهم جمــاالت حوار 
الثقافــات؛ إذ يعتمد عىل رضورة التقريب بني الشــعوب 
واألفراد مــن الديانات املختلفة عن طريــق بناء عالقات 
قائمــة عىل وحــدة الفكر الثقــايف اإلنســاين، وجتنب أي 
مظاهر للعنرصية الدينية التي تؤدي إىل حدوث العديد من 

الكوارث بني األفراد بسبب االختالف الديني.
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املجال الثقايف الســيايس: هو املجال الــذي يعتمد عىل 
تطوير العالقات السياسية بني الدول، من خالل االستعانة 
باخلربات السياســية والثقافّية مثل: انتشار فروع لألحزاب 

السياسية بني دوِل العامل.

املجال الثقــايف القتصادي: هو وجود تقارب اقتصادي 
بني الدول عن طريق اســتقطاب فروع للرشكات متعددة 
اجلنســيات مما يسهم يف تنوع الثقافات، ودعم االستثامرات 
الدولية املشــركة، ومن األمثلة عىل هذا املجال من احلوار 

الثقايف افتتاح فروع للمطاعم العاملية بني دول العامل.

املجال الثقايف الجتامعي: هو املجال األكثر شمولية بني 
املجاالت الســابقة؛ إذ هيــدف إىل اجلمع بني كل املجاالت 
الثقافية، مــن خالل االعتامد عىل دعم احلــوارات الثقافية 

والدينية، والسياسية، واالقتصادية.

مفهوم احلوار البنَّاء:
احلوار هو شكل من أشكال التواصل اللفظي أو الكالمي 
بني شــخصني أو أكثر، ووســيلة بني األفراد والشعوب، 
وطريقة للدعوة إىل األديان، ويعدُّ ســمة حضارية ملن يلتزم 
بقواعده، وهو يتناول موضوًعا معَينًا، أو وجهات نظر، أو 
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مهوًما شــخصّية كاحلال بني األصدقــاء، وقد يتخذ الطابع 
الرســمي حني يكون ضمن أماكــن تعليمية كاملحارضات 
مثاًل أو احلوار بني السياسيني، بينام يعتمد عىل اإليامءات، أو 
عىل طرف واحد متكلم، كذلك احلوار الذي يدوُر بني األم 
وطفلهــا قبل وصوله ملرحلة النطق، بيد أن هناك أنواًعا من 

احلوار التي تبنى عىل أساس األسلوب والنتيجة. 

احلوار الذى يكمن وراء إجرائه هدف حقيقي نافع، ويتم 
التوصل من خالله إىل نتائج إجيابية؛ مدرب التنمية البرشية 
كان جيري حواًرا مع املتدربني حول تقبلهم لآلخر، وجيري 
النقاش بتقديم وجهات نظر خمتلفة، وبطريقة هادئة ختلو من 
التجريح أو اخلروج عن املعقول، وفيه حترم كل األطراف 
بعضهــا، ويقدم اجلميع ما لديه مــن حجج وبراهني، دون 
تكذيب الطرف اآلخــر، وتوجيه االهتامــات له، وتكون 

املحصلة الوصول إىل النتيجة املنشودة من ورائه.

رشوط احلوار البنَّاء: 
١ - البحث عام جيمع املتحاورين عىل أرضية مشــركة 
كاللغة، وعادة ما تتســم باهلــدوء، إىل جانب توفر احلقائق 

املوضوعية لدى كل طرف.
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٢ - اســتعداد األطــراف للحوار وليــس للمطاحنة؛ 
فاهلدف الرئيس منه هو التفاعل والوصول إىل نتائج إجيابية 
ختدم التفكري الصحيح، وال تعزز وجهات نظر شخصية، أو 

تدعم تفوق أشخاص دون غريهم.

٣ - االستامع للطرف اآلخر دون مقاطعته، أو إبداء عدم 
الرغبة لسامعه من خالل التأفف والتربم، والقيام بحركات 

جسدية ال تنم عن أدب االستامع.

٤ - عــدم توجيــه االهتامات لألطــراف األخرى، أو 
بدء احلــوار بكلامت مثل: »من املفــروض عليك، أو لزاًما 
عليك«؛ وذلك ألهنا تنهي احلوار وتقطعه من منبته، فكيف 
لشــخص يقبل التحاور مع من يوجه له كالًما مغلًفا بنربة 

التحكم واالستعالء؟!.

٥ - التمتع باملرونة التي تفــرض عىل املتحاورين تقبل 
حقائق جديدة كانوا يظنوهنا غري قابلة للنقاش أو املس.

٦ - التخلص من األحقاد جتاه أي شــخص حتى حيقق 
ذلك األرحيية ىف احلوار، وينهي توقع نتيجة ســلبية مسبًقا 
بســبب كراهيتنا جتاه الشــخص الذي نتحاور معه، فيتخذ 
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القصــد من التعبري عن كره، وفرصــة لالنتقام من مواقف 
شخصية سابقة.

٧ - التــزام اهلدوء وعدم االنفعال، فالســلوك العصبي 
سيضيع احلقائق اإلجيابية التي يمتلكها املتحاورون.

أمهية اإلعام يف دعم قضية احلوار: 
إن لوســائل اإلعالم قدرة عىل إحداث تغري ىف الصورة 
القائمة اليوم وبامكانية استثامر خمتلف الرسائل االتصالية؛ 
الدول والشــعوب واملؤسســات وإحداث  ذاكرة  لرميم 
تغيــريات مهمة يف تلــك الصورة، وحماولــة رصد صورة 
العرب واملســلمني يف الصورة النمطية والذهنية، واستناًدا 
إىل الدراســات والبحوث الســابقة، ونتائج الدراســات 
امليدانيــة التي تؤكد أمهية الصــورة اإلعالمية وخصائصها 

ومستقبليات تغيري هذه الصورة.

وتواجه الصورة اإلسالمية أشــد التحديات فيام يتعلق 
بالصور النمطية السلبية؛ لذا تتحدد أهداف البحث فيام ييل:  

١- الكشــف عن جذور الصــور النمطية الســلبية التي 
تواجهها املنطقة اإلسالمية والعربية يف وسائل اإلعالم الغربية.
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٢- التعرف عــىل مفاهيم الصــورة الذهنية من خالل 
آلياهتــا اإلعالمية وأســاليب اســتخدامها عرب وســائل 

االتصال املختلفة.

٣- حتفيــز املعرفة جتــاه التعاطي مع العمــل عىل إنتاج 
صورة أخرى مغايرة ملا تطرحه وسائل اإلعالم الغربية.

ومل يعد جديًدا أن نقول: إن وســائل اإلعالم تساعد يف 
بناء الصورة الذهنية لدى املواطنني، ويف أحيان كثرية ترسم 
تلك الوسائل، بيئات زائفة يف أذهان املواطنني، كام تعمل عىل 
تشكيل الرأي العام، وتتزايد استجابات املواطنني للصورة 
الذهنية التي تقدمها تلك الوســائل، وهذا يعني أن تشكيل 
معلومــات واجتاهات اجلمهــور نحو القضايــا اخلارجية 
تربز قدرة وســائل اإلعالم عىل وضع األُطر املرجعية التي 
يســتند إليها اجلمهور يف تقييمه، وأن هناك تأثريات مبارشة 
لوسائل اإلعالم جتاه اجلمهور، وتعد اليوم وسائل اإلعالم 
بمختلــف أنواعها من أهم املصادر التي تســهم يف تكوين 
الصــورة الذهنية لدى الناس نظًرا النتشــارها الواســع، 
وقدرهتا البالغة عيل جذب اجلمهور نحوها، وبذلك حيصل 
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الفرد عــىل املعلومات واآلراء واملواقف منها لتســاعده يف 
تكوين تصور للعامل املحيط به، ال سيام أن لوسائل اإلعالم 
ما متتلكه مــن تأثري يف بناء تصــورات اجلمهور عن العامل، 
وألن ما تبثه وسائل اإلعالم يعد كنافذة يطل منها عىل العامل 

وما حيدث فيه. 

إن املجتمع املعارص اليوم يتعرض لعمليات ومعلومات 
خمتلفة يف نواحي احلياة كافة، بســبب تعرض الفرد لوسائل 
اإلعــالم بصورة ختتلف عن الســابق ال ســيام بعد التطور 
التكنولوجــي وثورة االتصــاالت واملعلومات، وبات من 
الواضح أن اإلعالم واستخداماته واستنفار مجيع األنشطة 
االتصالية التي اســتخدمت يف احلرب النفسية والدعائية، 
والذي كانت تقود وســائله دوٌل ومؤسســات قد أصبح 
بفضل التكنولوجيــا املتقدمة متاًحا لألفــراد واجلامعات، 
وأصبحت وســائل اإلعالم تربط األفــراد بعالقات وآراء 
وأفكار بعيًدا عن تســلط وســائل اإلعالم إىل أدوات حترر 
األفكار والتواصل واإلعالم اليوم بات يواجه لغة الصمت، 

أو سياسات اإلقصاء أو التحريض أو ندرة املعلومات.
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لذا ال يمكننا أن نغفل أمهية الُبعد الثقايف واحلضاري الذي 
ينبغي أن تســلكه الربامج الوطنية للمؤسســات الصحفية 
واإلعالمية، ال ســيام وأن اإلعالم بات اليوم قضية معقدة، 
فضاًل عن تنوعه واالهتامات املوجهة إليه بقلب احلقائق من 

وجهة نظر اجلمهور مهام كانت مستويات مصداقيته.

دور التواصل الجتامعي وحوار األديان والثقافات:

ة إلدراك اخلط الفاصل بني حرية التعبري  هناك حاجة ماسَّ
وعدم االنخراط بخطاب الكراهية عرب اإلنرنت بأي شكل 
من األشكال والتي يصعب احتواؤها يف حال حدوثها نظًرا 
لطبيعتها ولســهولة انتشــارها برسعة، فكل منصة تواصل 
اجتامعــي لدهيا قوانينهــا اخلاصة ملا يعترب حمتوى مناســًبا 
للنرش مــن عدمه )أو مــا يصنف بخطــاب الكراهية عرب 
اإلنرنت(، ومع ذلك ال نزال نرى تعليقات عنرصية أحياًنا 
وعدوانية أحياًنا أخرى منترشة برسعة وبكثافة؛ لذا بات من 
الرضوري يف املجتمعات الديمقراطية منع أي من أشــكال 
التعبري التي تعمل عىل حتريض وتشــجيع أو تربير الكراهية 

عىل أساس التعصب. 
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دور اإلعام يف ترسيخ احلوار)*(

يضطلع اإلعالم يف عرصنا احلارض بدور مهم يف حياة 
الناس، حتى أشــبه العامل بالبيت الواحد، فام حيدث اآلن 
يف مــكان ما عىل كوكبنا يمكن أن يصــل إىل املتلقي بعد 

ثواٍن معدودة.

إن االســتثامر األمثل لوســائل اإلعالم يف جمال احلوار 
أصبح رضورة ملزمة، فكل األمم تستطيع من خالل احلوار 
الرقي بمجتمعاهتا نحو األفضل، كام أن تنشئة أبناء املسلمني 
عىل احلوار واجب حتمي للوصول إىل املشركات من أجل 

بناء جمتمع واحد.

 إن عاملنا اليوم ينتظر مشاركة املسلمني يف صناعة مستقبل 
مستقر؛ ملا يملكونه من منهج شامل وعادل لصياغة املعادلة 
بني اإلنســان والكون، وعىل ذلك ينبغي أن هيم املسلمون 
ة يف اإلعالم عموًمــا، وبخاصة اإلعالم اجلديد  بقوة وِجدَّ

)*( الدكتور عبد اهلل حسني الشيعاين، عضو اللجنة اإلعالمية برابطة اجلامعات اإلسالمية.
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ووسائل التواصل االجتامعي، لبناء ثقافة احلوار من خالل 
التوظيف اجليد لوسائله املختلفة.

كام أن عىل وســائل اإلعالم اإلســالمية احرام التعددية 
الثقافية جلميع الشــعوب انطالًقا مــن حقيقة متايز البرش من 
حيث اللون والعرق والثقافة، واإلقرار بأن التنوع اإلنســاين 
يمكــن أن يصبح مصدَر إثــراء للوجود البــرشي والثقافة 
اإلنســانية، والســعي ملعرفة اآلخر كام يقدم نفسه، والبحث 
عــام جيمع، ونبــذ ما يفــرق، والتغايض عــن خصوصيات 
اآلخر واالحتكام إىل العقالنية، وتغليب األســلوب العلمي 
عىل العاطفي واالنفعايل، واإلدراك الســليم لظروف احلوار 
ورشوطــه املوضوعية، واالنتهاء إىل ما هــو قابل للتنفيذ من 
التوصيات وجتنب طرح املرشوعات غري املتوقعة، وكل ذلك 
يلزمه املزيد من الوعي واالحرافية يف العرض، وقوة اإلنتاج.

التعاون اإلعامي:
اختذت اجلمعية العامة لألمم املتحــدة يف دورهتا الثالثة 
واخلمســني، يف أيلول - ســبتمرب ١٩٩٩م، قراًرا باملوافقة 
اإلمجاعية عــىل االقراح بإعالن عام٢٠٠١م، عامًا للحوار 

بني احلضارات. 



113

وقد عقدت عدة دول عربية مؤمترات متخصصة يف هذا 
الشأن، ورغم كل مســامهات العامل اإلسالمي يف احلضارة 
اإلنســانية، فإن هناك من يتهمه زوًرا بأنه غريب أو رافض 

حلضارة القرن الواحد والعرشين.

ال يف وضع  إن املجتمع اإلســالمي يســهم بشــكل فعَّ
أســس للحوار بني أتباع األديان من خالل مشاركات ثلة 
من العلامء ممثلني عن األزهــر واملرجعيات الدينية من كل 
أنحاء العامل اإلســالمي رشقه وغربــه، ولكن نظرة الغرب 
إليه ال تزال خمتلفة من حيث األهداف من إقامة احلوار معه، 
ولذلك فإن من أهم الوســائل املفضية حلــوار ناجح إبراز 
وســائل اإلعالم املختلفة ألمهية نرش ثقافة التسامح الديني 

بني املجتمع.

إن إحياء مرشوع حوار األديان بعد فرة من الركود يؤكد 
للعامل كله اســتعداد العامل اإلسالمي املستمر للحوار الديني 
البنَّاء، ويسعى يف الوقت ذاته إىل نرش ثقافة السلم، التي تعزز 
القضاء عىل مظاهر التطرف والتعصب والعنف الديني كافة 

عرب احلوار اإلجيايب الذي سيؤيت ُأكله ولو بعد حني. 
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اإلعام ودوره البنائي:
يعد اإلعالم يف عرصنــا احلارض بمثابة اجلامعة املفتوحة 
لتلقــي مجيع أفــراد األرسة تعليمهم املفتــوح من خالله، 
ويتضــح ذلــك جلًيا من خــالل دوره الفاعــل يف توجيه 
املجتمع وإرشــاده وتثقيفه، وتزداد احلاجــة إليه يف عملية 

التنمية بجميع جماالهتا.

إن هذه املكانة املهمة التي وصل هلا اإلعالم، ودوره البنائي 
يف تقدم البرشية، ودخوله إىل مجيع مناحي حياهتم وأســباب 
رفاهيتهم. ومســامهة وســائل التكنولوجيــا احلديثة وتوفر 
وســائل االتصال بني الناس، كل ذلــك يعطي فرًصا حقيقية 
لالرتقاء يف سلم التنمية، ومن هذا املنطلق فمن الواجب عىل 
القائمني عىل اإلعالم يف الدول اإلســالمية أن يقوموا بإنتاج 
براجمهم املوجهة للغرب وللعامل بام يتفق مع خطاهبم وحقائق 

ثقافاهتم، لتصل رسالتنا إليهم كاملة دون تشويش. 

إن الدراسات العلمية تشري إىل رضورة استثامر املعطيات 
العرصية يف وســائل اإلعالم لتحقيق تفاهم مشــرك بني 
أصحــاب الديانــات واإليديولوجيات التي تســود العامل 
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املعارص، إذا كنا نعمل جاهدين الستكشاف أعامل املفكرين 
املحدثني يف ميادين اإلعالم املختلفة؛ فإنه جيب أن نشــحذ 
اهلمم لدراســة احلوار مع غري املســلمني يف عامل أصبحت 
فيه وســائل اإلعالم والقنوات الفضائية وشبكة اإلنرنت 

مسيطرة عىل هذا الكوكب الذي نعيش فيه.

 لقد آن األوان لصنع برامج حوارية متخصصة، تســهم 
يف حتقيق عالقات إنســانية، تقوم عىل املحبــة ونبذ العنف 
والكراهية، وإظهــار اجلانب االجيايب يف كل حضارة، ومن 
املهــم ملثل هذه الربامــج التي ننتجهــا أن تالقي صدى يف 

وسائل اإلعالم الغريب.

إننا ال بــد أن نعرف بأمهية اإلعــالم يف تصحيح الصورة 
املغلوطة التي نرشها اإلعالم الغريب عن اإلســالم، ولتحقيق 
هذا جيــب أن يوجد إعالميون متخصصــون يف هذا املجال، 
واعون ملــآالت الكلامت التــي يكتبوهنا يف ســبيل تصحيح 
الصورة املغلوطة، وكذلك جيب االستعانة ببعض أبناء اجلالية 
املســلمة املقيمة يف الغــرب التي تعرف خبايا هــذه األمور، 
ولدهيم من اخلربة ما يمكنهم من الرد بكل وضوح وسهولة. 
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وبناء عليه؛ فإننا نحتــاج إىل أن نؤهل ِجياًل من الُكتَّاب 
ورجــال اإلعالم؛ مدربني بصورة ِمَهنية، وشــباًبا يمكنهم 
أن يســتخدموا تقنيَة املعلومات؛ إلزالة الشــبهات امُلثارة 
عن اإلســالم؛ إىل جانب عملهم عــىل نْقل الوجه احلقيقي 

لإلسالم؛ بوصفه ديَن َبركة ورمحة للبرشية. 

كام يمكن االستفادة يف هذا املجال البنائي من املحددات 
التي اقرحتها )اليونسكو( لتطوير وسائل اإلعالم يف إطار 
أمثل يتيح لوسائل اإلعالم، عىل السواء إمكانية املسامهة يف 

حتقيق اإلدارة الرشيدة والتنمية الديمقراطية. 

وختتــص مــؤرشات تطوير وســائل اإلعــالم بجميع 
مكونات البيئة اإلعالمية، وتتمحور حول مخســة جماالت 

رئيسة هي:

منظومة قواعد تفــي إىل حرية التعبــري والتعددية . ١
والتنوع يف وسائل اإلعالم.

التعددية والتنوع يف وســائل اإلعــالم، والتكافؤ يف . ٢
اإلمكانيات االقتصادية والشفافية يف امللكية.
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وسائل اإلعالم بوصفها منرًبا للخطاب الديمقراطي.. ٣

بناء القــدرات املهنية ودعم املؤسســات التي تدعم . ٤
حرية التعبري والتعددية والتنوع.

توفري القدرات عىل صعيد البنى األساســية من أجل . ٥
دعم وسائل اإلعالم املستقلة والتعددية. 

وتوفر هذه املؤرشات بمجملها الصورة املنشودة ملا جيب 
أن تكون عليها بيئة وســائل اإلعالم من أجل ضامن حرية 

التعبري والتعددية والتنوع يف هذه الوسائل)١(. 

اإلعام والتقارب: 

تربز مكانة وســائل اإلعالم يف حتقيــق التفاعل والتناغم 
والتقارب واالنســجام بني أفــراد املجتمــع البرشي وبني 
املنظامت والــدول املختلفــة، وذلك من خــالل التقنيات 
والقوالــب اإلعالمية املؤثــرة، ويأيت احلوار بــني كل امللل 
والنِحل يف مقدمة هذه القوالب التي تسهم يف حتقيق الغايات.

)١( اليونســكو، عرض كتــاب "مؤرشات تنمية وســائل اإلعالم: إطار لتقييم تنمية وســائل 
اإلعالم"، املوقع الرسمي.
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وإذا كانت املتغريات السياسية واالقتصادية واالجتامعية 
والثقافية والعلمية والتكنولوجية قد غريت وجه العامل من 
أبواب عدة، فإن اإلعالم قد أســهم وبشكل رئيس يف ذلك 
ســواء عن طريق اإلعالميني املهتمــني بالتغريات املختلفة 
عــىل مضامني احلياة يف املجتمعات املحليــة منها والعاملية،  
أو عن طريق وســائل اإلعالم التي تزايد دورها يف حياتنا 
املعارصة حتى غدا اإلعالم رشيًكا رئيًسا يف ترتيب أولويات 
االهتاممات مؤثًرا يف عملية إصدار األحكام، ومن ثم جيب 
اعتامد خطط وسياسات إعالمية تعمل بشكل إجيايب، ومن 
خالل إعداد برامج هادفة إلشــاعة ثقافة احلوار، وليس كام 
حيدث يف الفضائيات والشبكة العنكبوتية التي غزت البيوت 
وصارت منابــر يتبارى عليها أصحــاب األيديولوجيات 
املختلفة لنرش أفكارهم املنحرفة، أو األفكار التي تؤســس 
الكراهية والعنف ضد اآلخــر، وزرع األحقاد واالحتقان 

السيايس واالجتامعي والديني.

كذلك ال بد أن تعتمد السياســة اإلعالمية عىل البحوث 
العلميــة اجلادة ملعرفة احتياجات اجلمهــور واجتاهاته، مع 
املوازنــة بني تلبيــة اهتاممات اجلمهور وتلبيــة احتياجاته. 
وجيب أن تشــارك عدد من الوزارات واهليئات واجلامعات 
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املســتقلة واألجهزة ذات  البحوث والدراســات  ومراكز 
العالقة املبــارشة باإلعالم يف صياغة السياســة اإلعالمية 
اخلاصة باحلــوار، وذلك إمــا عن طريق صلتهــا املبارشة 
باإلعــالم ونظمه ووســائله، أو بحكم اســتعانتها ببعض 
أنواع وسائل االتصال اجلامهريي األخرى، وبام أن وسائل 
اإلعــالم اجلامهريية تعتــرب الناقل األســاس لثقافة احلوار 
والداعم له، فهي تســاعد عىل دعم املواقف أو التأثري فيها، 
وتؤدي دوًرا أساسيًّا يف تطبيق السياسات الثقافية احلوارية. 

إن وســائل االتصال اجلامهريي ال تستطيع أن تستغني 
عن االتصال املواجهي يف اإلقنــاع والتأثري، ألن االتصال 
اجلامهريي يتميز بالرسعة الفائقة يف نقل املعلومة ويف نرشها 
عىل أكرب عدد ممكن من الناس، إال أن مرحلة اإلقناع تتطلب 
املواجهة املبارشة لعرض احلجج املنطقية والرباهني العقلية، 
فال يكفي أن يســتمع الناس إىل احلقائق واألفكار املختلفة 
عرب اإلذاعة، أو أن يشــاهدوها عىل الشاشــة الصغرية أو 
الكبــرية، أو يقرؤوا ما تنرشه الصحــف عنها، إذ ال بد من 
االستعانة بوســائل االتصال املواجهي؛ لكي تكمل دائرة 

احلوار اإلعالمي بني املسلمني وغريهم.
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وهذا يعني أنه ال بد من التنســيق بني الوسائل املبارشة 
وغري املبــارشة لتحقيق الغايــات املســتهدفة، فال يمكن 
االســتغناء بالوســائل اإللكرونية احلديثة عن الوســائل 
التقليديــة القديمــة، فلكل منها دور حمــدد، وجمال معني، 
ووقت معلــوم، فــإذا كان االتصال املواجهــي قادر عىل 
االستاملة واإلقناع؛ فإن االتصال اجلامهريي أكثر قدرة عىل 

التبليغ واالنتشار.

ويف ضــوء كل هذا؛ فإننا يف حاجة إىل وقفة علمية متأنية 
إلعداد خطة علمية حلوار إعالمي ثقايف مثمر بني املسلمني 
وغريهم تســتثمر فيه اإلمكانات املختلفة لكل واحدة من 
هذه الوســائل إلجراء احلوار والنقاش وتبادل األفكار بني 

املسلمني وأصحاب األديان واإليديولوجيات األخرى. 

اإلعام وثقافة احلوار:
يؤدي اإلعالم الدور األكرب يف رســم السياســة الثقافية 
ألي بلــد، فتبني نظرية املســئولية االجتامعيــة يف العملية 
اإلعالمية، هــو املعول عليها يف أن تقوم وســائل اإلعالم 
بمهمة إشــاعة ثقافة احلوار، وجتعل من الــرأي العام رقيًبا 
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عىل آداب مهنة اإلعالم بعد أن اسُتخدمت وسائل اإلعالم 
يف اإلثارة واخلــوض يف أخبار اجلريمــة، ويرى أصحاب 
هذه النظرية أن احلرية اإلعالمية حق وواجب ومســئولية 
يف الوقت نفســه، ومن هنا جيب أن تقبل وســائل اإلعالم 
القيام بالتزامات معينة جتــاه املجتمع، ويمكنها القيام هبذه 
االلتزامات من خــالل وضع مســتويات أو معايري مهنية 

لإلعالم مثل الصدق واملوضوعية والتوازن.

وتؤمن نظرية املســئولية االجتامعية، بأنه جيب أن تكون 
وســائل اإلعالم تعدديــة، تعكس تنــوع اآلراء واألفكار 
يف املجتمــع من خــالل إتاحة الفرصــة للجميع يف النرش 
والعرض، كــام أن للجمهور العام احلــق يف أن يتوقع من 
وسائل اإلعالم مســتويات أداء ُعليا، إضافة إىل ذلك فإن 
اإلعالميني يف وســائل اإلعالم جيب أن يكونوا مســئولني 
أمام املجتمــع، إضافة إىل مســئولياهتم أمام مؤسســاهتم 
اإلعالمية. وحتظر هذه النظرية عىل وسائل اإلعالم نرش أو 
عرض ما يســاعد أو حيرض عىل اجلريمة أو العنف أو ماله 

تأثري سلبي يف املجتمع. 
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لذلك فإن ثمــرات احلوار يف الثقافة كبرية ومهمة، بقدر 
مــا للثقافة مــن أدوار وتأثريات يف كل األنســاق الفكرية 
والسلوكية يف املجتمعات عرب العصور، لكن الذي يكسب 
احلــوار الثقايف إجيابياته وُبعده اإلنســاين القويم هو التعدد 

الثقايف والقبول به.

ويف غياب احلوار الثقايف نفتقد إجيابياته وثمراته الكربى، 
وتثمر يف مقابله ثقافة االســتبداد بحيــث يقود املجتمع إىل 
حالة ســلبية من عدم التوازن وعدم الرابط، وبالتايل وضع 
ا التصــادم بني األفكار واالجتاهات  املجتمع يف إطارين؛ إمَّ
ا اضمحالل الكل  املتعارضة والوصول للصــدام املادي، إمَّ
يف فكر واحد واجتاه تسلطي منفرد مما يعني انقراض اإلبداع، 

وموت التنوع، والتوقف التام عن احلركة احليوية املستمرة.

ولنرش وإشاعة ثقافة احلوار والتعايش بني الشعوب علينا 
االعتــامد عىل اإلعالم بمختلف حماوره املســموعة واملرئية، 
وذلك لنــرش ثقافة احلوار بداًل من ثقافــة الرصاع؛ ألنه من 
املتفق عليه أن وجدان األفرد والشــعوب تتشكل من خالل 
منظومة ثالثية األضالع؛ )اإلعالم، التعليم، والثقافة(، ومن 
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املتفق عليه أن الضلع األول واألهم هو اإلعالم، ويكتسب 
أمهية خاصة يف صياغة فكر ووجدان الشعوب.

وتــزداد أمهية اإلعــالم يف ضــوء املتغــريات الدولية 
واإلقليميــة واملحليــة، فوضعت العامل عــىل أعتاب عرص 
جديد، ونظام دويل جديد، شــارك اإلعــالم يف صنع هذه 
املتغريات العاملية اجلديدة، فقد دخل العامل عرص املعلومات، 
أو ثــورة املعلومــات التي أصبحت ذات دور أســايس يف 
صناعة القرار، وتوجيه السياســات، بخاصــة بعد الثورة 
اهلائلة يف تكنولوجيا االتصاالت، وانتقال عرص اإلعالم إىل 
عرص الفضاء واألقامر الصناعية وغريها من تكنولوجيات 
االتصــال املتطورة، وبخاصة اإلنرنت وأجهزة احلاســب 
اآليل الذكية، ووسائل التواصل االجتامعي، فقد حتول العامل 
نتيجة لثوريت املعلومــات وتكنولوجيا االتصال إىل وحدة 

كونية واحدة.

ولكي يقوم اإلعالم بدوره يف خضم هذه التغريات، عليه 
واجــب الدعوة لثقافة احلوار مع اآلخر؛ فإن عىل مســئويل 
اإلعالم، حتمل توضيح القيم اإلســالمية البنَّاءة ألصحاب 
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الديانات والعقائد وتصحيح الصــورة الذهنية التي تروج 
هلا الوســائل املغرضة لتشــويه هذه الصورة. والتأكيد عىل 
أن احلوار بمبادئه النبيلة التي حيث عليها اإلســالم لتحقيق 

العدل والتكافل والتضامن واخلري للناس مجيًعا.

املوضوعية يف اإلعام:
أصبحــت وســائل اإلعــالم أداة رئيســة يف بث روح 
التعايش، والســلم العاملي، ومحاية املجتمعات من اآلفات، 
ومن واجب هذه الوسائل اإلعالمية أال تنزلق عن املواثيق 
الدوليــة يف محاية األفــكار العامة لتتحول عــن مواثيقها 
الرشفية، فتصبح معول هدم، أو استهتار، أو حتقري لدين، أو 
لرمز من رموزه، وهنا ينبغي عىل وســائل اإلعالم أن تبقى 
بعيدة عن اإلســاءة لألديان، وترفض املساس برموزها وما 

يرتب عليه من استثارة ملشاعر أتباع هذه األديان.

إن احلــوار الذي يســعى املســلمون إىل تبنيــه، نابع من 
معتقدهم بحرية اختيار الدين، فلكل فرد حق يف املعتقد كفلته 
الرشيعة اإلسالمية، واحلوار يستوجب احرام اآلخر املختلف 
يف اللون أوالعرق أواللغة أوالدين أوالثقافة. ومن أهم رشوط 
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نجاح احلوار اإلســالمي مــع اآلخر، أن يتخلــص املثقفون 
املسلمون من الشعور بأهنم متهمون يف خطاهبم، وأن يتخلوا 

عن األسلوب االعتذاري، والدفاع املستمر عن الذات. 

ولذلك فعىل وســائل اإلعالم يف الدول اإلسالمية حني 
تتناول اآلخر يف وســائلها وضع خريطة معرفية تساعدها 
ملعرفــة كل تيــار يف العامل الغريب عىل ِحدة، حتى تســتطيع 
خماطبته واستهدافه وفق صياغة تتناسب معه، مع احلفاظ يف 

الوقت نفسه عىل الثوابت الدينية للمجتمع املسلم. 

ومن ثم ال بد أن تسبق هذه الربامج معرفة تامة بالتيارات 
املؤثرة املستهدفة وتوجهاهتا الثقافية، واعتامد منهج علمي يف 
احلوار معها، وااللتزام باملوضوعية ليكون سبياًل للوصول 
إليها وحتديد مجاعات احلوار، التي يمكن حرصها يف رجال 
اإلعــالم واملفكرين واألدبــاء والفنَّانــني وممثيل منظامت 

املجتمع املدين.

وعىل وســائل اإلعــالم البحث عن الُوُجــوه اإلجيابية 
يف الثقافــات وإبرازهــا، وتنمية روح النقــد الذايت لتاليف 
الســلبيات يف النظرة املضخمة للــذات، أو ازدراء اآلخر، 
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وصياغة صــورة األنا واآلخر، يف إطار مــن الفهم املعمق 
واملتبــادل، وتعزيز الرغبة املشــركة يف الدفــاع عن القيم 
ق بني الشعوب  اإلنسانية التي تضمن التفاعل اإلجيايب اخلالَّ
والثقافات والسعي ألن يكون احلوار رصينًا وبعيًدا عن كل 
أشكال التشنج والتعصب، واعتامد النزاهة الفكرية، وعدم 
التحيز للذات عىل حساب اآلخر، ونبذ االنتقائية يف تطبيق 
القواعد واملواثيق الدولية، واحرام حقوق اإلنسان ورفض 
سياســة الكيل بمكيالني، أو التحدث بأسلوبني خمتلفني يف 
احلوار الداخيل ويف احلوار مع اآلخر، وعدم توظيف احلوار 
خلدمة أغراض آنية ورفض وجود معايري ثابتة ملفاهيم التقدم 

والتخلف الثقايف واحلضاري يفرضها طرف عىل اآلخر.

كــام ينبغي البحث عن مســاحة لفهم اآلخــر، وتقدير 
مســاحة االختالف معــه. ويمكن البــدء باالفراض أن 
ضخامة حجــم االختالف ليس أمًرا ســيًئا للغاية إذا كان 
ينطلــق من مبدأ االعــراف بواقعيته وحــق صاحبه يف أن 
يكون خمتلًفا، أو إذا كان يوظف كمدخل أسايس لفهم فكرة 

التعددية وقبول وجود التنوع يف إطار الذات.
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ثمرات احلوار يف اإلعام:

إن مــن أهم ثمرات احلوار يف اإلعــالم تصحيح صورة 
اآلخر، من أجل الوصول إىل رفض نظريات حتمية الرصاع 
بني احلضارات والثقافات، والتحذير من خطورة احلمالت 
التي تســعى إىل تعميق اخلالف وتقويض السلم والتعايش، 
وكذلك التعريف بحق اآلخر يف االختالف الفكري واملعريف 
من أجل خلق أفــكار جديدة ورؤى متغرية، ومع انتشــار 
القنــوات الفضائية نجد أن الربامــج احلوارية قد حصلت 
عىل جزء يســري من برامج هذه القنوات، ويتم فيها الدعوة 

إىل ثقافة احلوار البنَّاء، من أجل تعزيز التامسك االجتامعي.

وبذلــك نجد أن من أهم ثمــرات برامج احلوار يف املجال 
اإلعالمــي نرش األفــكار الصحيحة املســتمدة مــن القرآن 
الكريم والســنة عن طريق القنــوات الفضائية، واإلذاعات، 
والتِلفزيونات، واإلنرنت، واملجالت، والصحف، والكتب، 
وغريها. ونرش املعلومات الصحيحة عن املبادئ اإلســالمية 
بشــتى اللغات وال ســيام اإلنجليزية، والفرنسية، والروسية، 

والصينية، ويتوىل ذلك العلامء املتخصصون. 
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وقد جرى يف اليونســكو أثناء الدورة الرابعة والسبعني 
بعــد املائة للمجلس، حــوار تم التأكيد فيه عــىل التكافل 
والتداخل والعالقــة الوثيقة التي تربط بــني حرية التعبري 

واحرام العقائد والرموز الدينية)١(.

ومنه نستطيع أن نستنتج التوصيات التالية: 

- إن احرام اخلصوصيات الثقافية واملحافظة يف الوقت 
ذاته عىل حرية التعبري أمر ســيبدو عىل الدوام بمظهر توتر 

يتعني مناقشته والتداول بشأنه يف أي جمتمع ديمقراطي. 

- جيب احــرام حقوقنا املتعلقة بالديانــة والثقافة. فال 
يوجد أي نظام تراتبي أو هرمي فيام يتعلق بحقوق اإلنسان، 
فحقوق اإلنسان سلسلة مرابطة واحرامها هو بالتحديد ما 

يضمن للفرد كرامته.

- االعراف بأن التنوع الثقايف يســتمد معينه من جتارب 
وإسهامات مجيع البلدان والثقافات والشعوب.

- التنوع الثقايف يعزز القيم اإلنسانية ويقيم أرضية مشركة، 
بحيث ال يمكن ألية ثقافة أن تدعي الفضل عىل سائر الثقافات. 

 .gro.ocsenu.www//:ptth )١(
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- وسائل اإلعالم إن كانت حرة وتعددية ومهنية قادرة 
هي أيًضا عىل توفري منتدى للتفاوض الســلمي بشأن هذه 

االختالفات.

*        *        *
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