
 - النوايا  صدقت  إذا   - يتيح  أنه   -1
التي  االحتماالت  جميع  على  ف  التعرُّ
إليها بوجه  يمكن أن يكون  الدليل رمى 

من وجوه األدلة.
للعقول  تدريب  االخــتــاف  وفــي   -2 
التفكير  وفتح  مجاالت  لآلراء  وتبادل 
التي  االفتراضات  سائر  إلى  للوصول 
تستطيع العقول املختلفة الوصول إليها.
بالنفس  الثقة  األفــراد  إكساب   -3   

والقدرة على املواجهة وإيجاد الحلول.
ألنه  رحمة  الــرأي  في  االختاف   -4  
رأي  على  الناس  حمل  املستحيل  من 

واحد.
أن  يمكن  وغــيــرهــا  الــفــوائــد  تــلــك 
ضمن  ــاف  ــت االخ بقي  إذا  تتحقق 
يجب  الحرص  التي  واآلداب  الحدود 
جاوز  إذا  ولكنه  ومراعاتها،  عليها 
إلى  ــه فتحول  آداب تــراع  ولــم  حــدوده، 
جدال  وشقاق كان ظاهرة سلبية سيئة 

العواقب تحدث شرخًا في األمة. 
عن  ــور  ــض ــح ال ــد  ــ أح ــحـــدث  وتـ  *
مواصفات الحوار اإليجابي فعدد منها 
عميق  صادق  وحوار  متفائل  حوار  أنه 
وحــوار  ومدلوالتها  الكلمات  ــح  وواض
فرصة  الطرفني  لكا  يعطي  متكافئ 
ويحترم  الحقيقي  واإلبـــداع  التعبير 
الخاف  حتمية  ويعرف  اآلخر  الــرأي 
الخاف  وآداب  البشر  بني  الــرأي  في 
إيجابيا  واقعي يتصل  وتقبله وهو حوار 
واتصاله  الواقعية  اليومية  بالحياة 
لألمر  ورضوخ  قبول  اتصال  ليس  هذا 
الواقع بل اتصال تفهم وتغيير وإصاح. 
كذلك فهو حوار الهدف النهائي له هو 
إثبات الحقيقة حيث هي ال حيث نراها 

بأهوائنا.
النفسيني  األطباء  أحد  تحدث  ثم    *
فى  صـــراعـــات  حتمية  وجـــود   ــن  ع
التعامل  وسبل  املختلفة  املجتمعات 
وجــود  وأهمية  الــصــراعــات  ــذه  ه مــع 
الصراعات  لحل  وجمعيات  مــراكــز 
حل  وسبل  الحوار  آداب  الناس  وتعليم 

الصراعات.
ــد رجـــال الــديــن عن  * وتــحــدث أح
الحوار  عند  البد  فقال:  الحوار  أهمية 
أن نحاور اآلخر بقلب مفتوح لكي ندخل 
إلى قلوب اآلخرين، وإلى عقولهم... وأن 
والرحمة  بالحب،  مملوءة  قلوبنا  تكون 
 { تعالى:«  الله  قال  والشفافية....  واللني 
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د. محمود أبـو العزائم
رئيس التحرير

كلمـة 
العـدد

أدب االختالف مع اآلخر

البشير  صالون  في 
صالون  وهــو  الثقافى 
ز جمعتنا  متميِّ ثقافي 
ــار  ــة مـــن خــي ــب ــح ص
ــوان  ــاء مــن ال ــدق األص
ــة وعــلــمــيــة  ــي ــاف ــق ث
إليه  دعاني  مختلفة 
يتمّيز  االقـــارب  أحــد 
وشعري  ثقافي  برقي 
ــان  وكـ راٍق  ــي  ــ ــ وأدب
موضوع الحوار »اآلخر 

الذى نختلف معه«.
ــوار  ــح ــدأ ال ــد بـ  وقـ
أهمية  عن  بالحديث 
ــى حــيــاة  ــوار فـ ــ ــح ــ ال
حينما  ــه  وأنـ الــبــشــر 
ــذي  ــر ال ــاور اآلخـ ــح ن
ــف مـــعـــه فــي  ــل ــت ــخ ن
ــعــقــيــدة..  الــديــن وال
اآلخر  نحاور  وحينما 
معه  نختلف  ــذي  ــ ال
وحينما  املذهب...  في 
ــذي  ــر ال ــاور اآلخـ ــح ن
ــف مـــعـــه فــي  ــل ــت ــخ ن
السياسي...  االنتماء 
اآلخر  نحاور  وحينما 
معه  نختلف  ــذي  ــ ال
أو  الفقهي  الــرأي  في 
أو  الثقافي  أو  العلمي 
يجب  االجــتــمــاعــي... 
وأن  نفهم  أن  علينا 
الحوار  ــس  »أس نلتزم 
انتقل  ــم  ث الـــهـــادف« 
هو  مــن  عــن  الحديث 
نتعامل  وكيف  اآلخــر 
االختالف  ــاذا  ومل معه 
وأدب االختالف وسبل 
التغلب على االختالف 
ــات  ــي ــجــاب وبـــعـــض إي
ــالف  ــت ــد االخ ــوائـ وفـ

املقبول ومنها:
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دوافع  نتهم  وأال   )34 فصلت  )ســورة 
قلبية  مسألة  الدوافع  إن  حيث  اآلخر 
أحاور  قد  بسهولة...  اكتشافها  يمكن  ال 
تقودني  وقد  وآرائــه،  أفكاره  في  اآلخر 
واآلراء  األفكار  تلك  رفض  إلى  قناعتي 
أن  ولكن  تخطئتها  وإلــى  نقدها  وإلــى 
عسير  فموضوع  والنوايا  الدوافع  أتهم 
أن  يصح  ال  الــحــوار  فى  كذلك  ــدا.  ج
يضع  اآلخر  إلغاء  إن  حيث  اآلخر  نلغي 
ويضع  مغلقة،  أبـــواب  أمــام  الــحــوار 
أمام  بل  صعبة،  تعقيدات  أمام  الحوار 
في  القرآني  املنهج  متشنجة...  بدايات 
كانت  مهما  املتحاورين  يضع  الحوار 
فالحقيقة  واحد،  صف  في  القناعات 
في لغة الحوار ليست ملكا لهذا الطرف 

أو ذاك.
الرسول  لسان  على  القرآن  في  جاء 
يحاور  ــو  وه وســلــم  عليه  الــلــه  صلى 
أو  هدى  لعلى  إياكم  أو  »وإنا  املشركني: 

في ضال مبني« »سبأ:24«
ــوار مــفــتــوح بني  ــ ثـــم تـــا ذلـــك ح
الحاضرين وقد طرح أحد الحاضرين 
وقت  سيأتي  هل  وهــو  جوهريا  ســؤاال 
رد  الناس وكان  اختاف  وينتهي فيه 
البعض أن الدول املتقدمة مثل السويد 
تتاشى  أن  فيها  الــخــافــات  كـــادت 
والثقافى  الحضارى  التقدم  بسبب 
اآلخر  البعض  عليه  ورد  واالقتصادى 
ــدول  ــي الــســويــد والـ ــا يــحــدث ف أن م
اآلراء  فى  تباين  وجــود  املتقدمة  من 
ــاع الــكــراهــيــة تــجــاه األجــانــب  ــف وارت
اليمني  أسهم  ــفــاع  وارت واملهاجرين 
املتطرف فى االنتخابات األخيرة دليل 

على أن االختافات ال تنتهى.
الخاف  إلي  الحوار  وصل  وعندما   
الواقع حاليا في املجتمع املصري وسبل 
الحل ارتفعت نبرة الحوار حتى كاد أن 
اآلراء  تباين  بسبب  عراك  إلى  يتحول 
إبداء  في  الحق  علي  الحصول  وفرصة 
البعض  وحجر  كاملة  بصورة  ــرأى  ال
على رأى اآلخرين وشعور البعض أن هو 
وحده الذى يعلم كل شىء عن املوضوع. 
وهنا تحدث أحد الحضور عن أهمية 
أن ندرك أن كا منا من املمكن أن يكون 
هذا اآلخر فى أى زمان ومكان فمن منا 
لم تتغير أفكاره من وقت آلخر ومن مكان 
بعض  تغيرت  الشافعى  ــام  واإلم ملكان 
ملصر  العراق  من  انتقل  عندما  فتاويه 
الناس  وعادات  املكان  اختاف  بسبب  

أن  الحكيم  اإلنسان  على  يجب  ولذلك 
الحوار واالختاف ومن  يكون مرنا فى 
يجمع  أن  يستطيع  عالية  همة  ذو  يكون 
ويتعالى  الصفوف  ويوحد  األمة  شتات 
بالحسن  مثا  وضرب  الخافات  عن 
تنازل  عندما  عنه  الله  رضى  على  بن 
ملعاوية رضى الله عنه عن الخافة حتى 
يعيد األمة اإلسامية إلى وحدتها التى 
إلى  وإعادها  الفتنة  حروب  فى  تمزقت 

سابق مجدها وعزتها.
وأخيرا كطبيب نفسى قمت بتدوين 
بعض املالحظات التالية كخواطر على 

الحوار:
الفكرة  ــرض  ع على  الــتــدرب  ــدم  ع
من  محددة  مدة  فى  سلسلة  بطريقة 

الوقت
عن  بعيدا  الحوار  في  االسترسال   -
املوضوع مما يؤدي إلى مقاطعة البعض

وعــدم  الفكرة  عــرض  فــي  الــحــدة   -
مما  للحديث  املناسبة  االلفاظ  اختيار 
الكام  من  املستمع  نفور  الــى  ــؤدي  ي

وعدم تقبل الفكرة 
لعرض  الكافي  الوقت  إعطاء  عدم   -
األفكار مما يؤدي إلى تشوه الرأي وعدم 

تقبله
التى  الشخصيات  بعص  وجـــود   -
الحديث  أثناء  والتوتر  بالعصبية  تتسم 
يثير  مــمــا  ــوت  ــص ال ــرة  ــب ن ــاع  ــفـ وارتـ
املستمعني وانفعال البعض اآلخر الذى 
يتسم هو اآلخر بسرعة التوتر والغضب 
من  بالرغم  املشاحنات  إلى  يؤدي  مما 
نفس  على  يكونان  قد  الطرفني  كــون 

الرأى
بسبب  حاليا  مشحون  املجتمع   -
للحوار  الطبيعة  القنوات  وجود  عدم 
واالختاف من األحزاب الطبيعة التى 

تمثل الشعب تمثيا حقيقيا
- شيوع ثقافة الرأى الواحد فأنت إما 
الرأى  وتسفية  وتخوين  ضدى  أو  معى 

اآلخر 
إلى  نصل  أن  أتمنى  النهاية  وفــى 
مستوى الحوار اإليجابي جميعا وبدون 
واحترام  املتحاور  للشخص  تجريح 
أال  الحوارات  فى  وأرجــو  اآلخر  الــراى 
يمس أحد املتحاورين مشاعر الشخص 
آراءه  يسفه  وأال  معه  يتحاور  ــذي  ال
مهما كان حتى ولو لم يكن مقتنعا بها. 
تتقارب  الحوار  خال  ومن  وباعتقادي 
إلى  الوصول  يتيح  بما  واألفكار  اآلراء 
في  واالختاف  املشاكل  ألغلب  حلول 

الرأي ال يفسد للود قضية.

بقلم


