أول الكالم

يف البدء كان احلوار
عبد العزيز املقالح

يبدو لي أحيان ًا أن ثقافتنا العربية القدمية
نعت دائم� � ًا باملاضوية ،نق ��د ًا لها وتقلي ًال
الت ��ي ُت ُ
من أهميتها ،ما تزال في بعض جوانبها املضيئة
أجنح وأكثر قدرة في حتديد بعض ما يلزمنا في
عصرنا الراهن من وسائل وأساليب التعامل مع
أنفسنا ومع اآلخر .ولهذا فنحن نتذكر باحترام
مقولة اإلمام الشافعي ،وهو أحد األئمة األربعة
املش ��هود لهم بفهم الش ��ريعة اإلس�ل�امية" :رأيي
خط ��أ يحتم ��ل الص ��واب ،ورأي غي ��ري ص ��واب
يحتمل اخلطأ" .وفي هذا القول شديد الوضوح
م ��ا يؤك ��د نس ��بية احلقيق ��ة ،وانتف ��اء االدع ��اء
بامتالك املوضوعية املطلقة من قبل شخص أو
أشخاص ،مهما علت أقدارهم واستوت أفكارهم.
وم ��ن هنا يبدو حق الناس في االختالف معاد ًال
حلقهم في االختيار.
�زء م ��ن
ومب ��ا أن تع ��دد املعان ��ي واملواق ��ف ج � ٌ
طبيع ��ة الك ��ون القائ ��م عل ��ى االخت�ل�اف ،وم ��ن

طبيع ��ة احلي ��اة التي تتعدد معه ��ا اآلراء وتتنوع
االختي ��ارات؛ ف ��إن احل ��وار -مبعن ��اه اإليجاب ��ي
الش ��امل -هو الوس ��يلة املثلى للفهم وللتعايش
بني املختلفني .ولن يس ��تقر حال األمم وال حال
الشعوب ،الكبيرة والصغيرة ،إ َّال باإلميان بقبول
اآلخ ��ر واحلوار معه ،للحف ��اظ على املجتمعات
من التف ��كك ،ولتجاوز االنقس ��امات وما يترتب
عليه ��ا م ��ن تدمي ��ر للطاق ��ات وإش ��عال الف�ت�ن
واخت�ل�اق أش ��كال م ��ن الصراعات الت ��ي ال مبرر
له ��ا؛ ال ألنه ��ا تخال ��ف مب ��دأ املواطن ��ة القائمة
عل ��ى املس ��اواة والتكافؤ في احلق ��وق والواجبات
فحس ��ب ،وإمنا ألنها تهدد االس ��تقرار وتلغي كل
محاولة للتقدم.
ولي ��س من املبالغة في ش ��يء القول بأنه في
الب ��دء كان احل ��وار ،فقد وضع الله س ��بحانه في
كتاب ��ه العزيز أس ��اس االخت�ل�اف اإليجابي ،كما
وض ��ع أس ��اس احل ��وار أيض� � ًا .يق ��ول تعال ��ى عن
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الس � َ�ما َو ِات
األس ��اس األولَ { :و ِم � ْ�ن آ َي ِات � ِ�ه خَ ْل ��قُ ّ
اخ ِت�ل َ
�ا ُف أَل ِْس� �ن َِت ُك ْم َوأَ ْل َو ِان ُك � ْ�م ِإنّ ِف ��ي
َواأل ْر ِض َو ْ
�ك َ
َذ ِل � َ
�ن} ،وع ��ن األس ��اس اآلخر:
�ات ّل ْل َعالمَ ِ �ي َ
ال َي � ٍ
آلئ َك ِة
{ َو َلق َْد خَ َل ْقن َُاك ْم ُث ّم َص ّو ْرن َُاك ْم ُث ّم ُق ْلنَا ِلل َْم ِ
اس � ُ�ج ُدو ْا َ
يس َل � ْ�م َي ُك ْن ّمنَ
ال َد َم َف َس � َ
�ج ُد َو ْا ِإ ّال ِإ ْب ِل َ
ْ
اج ِدينَ  َق َ
ال َما َم َن َع َك أَ ّال َت ْس ُج َد ِإ ْذ أَ َم ْر ُت َك
الس
ّ ِ
َ
َق � َ
َ
َ
َ
َ
خَ
خَ
خَ
�ال أن� � ْا ْي ٌر ّمنْهُ ل ْقت َِني ِمن ّن � ٍ�ار َو ل ْقتهُ ِمن
ني َق َ
اه ِب ْط ِم ْن َها َف َما َي ُكونُ َل َك أَن َت َت َك ّب َر
ال َف ْ
ِط ٍ
الص ِاغ ِرينَ  َق َ
اخ ُر ْج ِإن َ
نظ ْر ِني
ِفي َها َف ْ
ال أَ ِ
ّك ِم ��نَ ّ
ّك ِم ��نَ ا ُمل َ
نظ ِرينَ  َق َ
ِإ َل ��ى َي ْو ِم ُي ْب َع ُثونَ  َق َ
ال ِإن َ
ال
ك المْ ُ ْست َِقي َم
َف ِب َمآ أَغْ َو ْيت َِني ألقْ ُعدَنّ َل ُه ْم ِص َر َ
اط َ
ُث � ّ�م َ
يه � ْ�م َو ِم � ْ�ن خَ ل ِْف ِه � ْ�م
ال ِت َين ُّه � ْ�م ّم ��ن َب�ْي�نْ ِ أَ ْي ِد ِ
َو َع � ْ�ن أَيمْ َ ِان ِه ْم َو َعن شَ � َ�م ِآئ ِل ِه ْم َو َ
ت � ُ�د أَ ْك َث َر ُه ْم
ال جَ ِ
شَ � ِ�اك ِرينَ  َق َ
اخ ُر ْج ِم ْن َه ��ا َمذْ ُءوم ًا ّم ْد ُحور ًا لمّ َن
ال ْ
ألمألنّ َج َه ّن َم ِم ُ
نك ْم أَ ْج َم ِعنيَ} .
َت ِب َع َك ِمن ُْه ْم ْ
أال تكفي هذه األسس الرفيعة والتوجيهات
األس ��مى إلقناع البش ��ر بأهمية احل ��وار؟ وهل
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يج ��د البع ��ض ،م ��ن احلاكم�ي�ن واملنظم ��ات
واألح ��زاب ،غضاض ��ة ف ��ي تقبل احل ��وار ،الذي
هو مفتاح االعتراف باآلخر والوس ��يلة املمكنة
لترس ��يخ احلياة املس ��تقرة واكتشاف املزيد من
القواس ��م املش ��تركة بني املختلفني ،واالستباق
إل ��ى إغ�ل�اق ملف ��ات األزم ��ات قب ��ل وقوعه ��ا أو
حت ��ى بعد وقوعها؟ لق ��د تزايدت االختالفات،
وباعدت األفكار املختلفة بني الناس ،وأضرمت
املع ��ارك الكالمية ،التي كثير ًا ما تكون مقدمة
ملع ��ارك ضاري ��ة باملداف ��ع والصواري ��خ .وال
يب ��دو عل ��ى األف ��ق القري ��ب والبعي ��د م ��ن ٍّ
حل
للمنازع ��ات املتالحق ��ة ،س ��وى احل ��وار ،مبعناه
الص ��ادق واإليجابي ،املنطلق من قلوب وعقول
مفتوح ��ة ،والصاع ��د م ��ن اإلميان ب ��أن في كل
وط ��ن متس ��ع ًا جلمي ��ع أبنائه ،مهم ��ا اختلفت
رؤاهم وانتماءاتهم.

